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I dagsläget sker byggnation i traditionella linjära materialflöden, där så gott som allt material 
är primärt producerat. Bara i undantagsfall har material återanvänts, oftast downcyklat, som 
till exempel återvunnet glas som isolering eller gummigranulat till fallskyddsmattor. Material 
återbrukas sällan i sin ursprungliga form till exempel som dörr- eller fönsterpartier, innertak eller 
fasadelement.

Byggtakten i Sverige är fortsatt hög. Under det första kvartalet 2019 påbörjades bygget av 13 
500 nya bostäder, lägenheter i flerbostadshus och villor runtom i landet. Sannolikt kommer 
65 000 nya bostäder att stå färdiga innan året är slut. Ökningen av byggtakten av lägenheter 
i flerbostadshus har sedan 2009 varit rekordhöga 8-10 % per år. Antalet villor och radhus 
som byggs ökar också om än inte i samma takt.1 Behovet av byggmaterial som betong, 
gips och trä, liksom emballageplast, frigolit och isolering är därmed i praktiken omättligt. 
Utöver bostadsbyggandet sker också en ökningstakt inom ut- och ombyggnad av samtliga 
samhällsfunktioners infrastruktur; som sjukhus, skolor, väg- och järnvägsnät som också slukar 
mängder av material. Bygg- och fastighetssektorn står idag (tidigare siffror gäller 2016, allt 
pekar på att utsläppen ökar) för ca 21 procent av våra inhemska CO2-utsläpp. I genomsnitt 
släpper sektorn ut 21 miljoner ton växthusgaser, varav 12-13 ton i Sverige medan resten består 
av den miljöbelastning som kopplas till importerade byggmaterial. 2 

Samtliga större beställare och brukare av material, arkitektbolag och byggherrar på marknaden 
har en genomarbetad hållbarhetsstrategi, med varierande ambitionsgrad av hållbart byggande 
och målsättningar. Konsultbolagen och arkitektbolagen strävar efter att göra hållbarhet till en 
naturlig del av uppdragsverksamheten, där påverkan i tidiga skeden genom expertrollen är den 
viktigaste för att skapa skillnad. I politiken och i beställarledet finns ambitionerna, men det har 
visat sig vara svårt att balansera idealism och hög ambitionsnivå med snäva budgetar, korta 
ledtider och krångliga, ofta fördyrande hållbarhetslösningar. Dessutom ska nyproducerade 
bostäder inte bli alltför dyra. Några av branschens mest konkreta hållbarhetsmål kommer från 
Skanska, vars ambition är att hela värdekedjan ska vara klimatneutral 2045.3

Sammantaget tillväxer många svenska städer snabbt i en effektiv, linjär byggprocess som 
slukar mängder med primärt producerat material. En stor del av materialet är fossilt och består 
av ändliga resurser; exempelvis sand och natursten som används i enorma mängder för att 
producera bland annat ballast till betong och till fönsterglas. De naturliga isavlagringar med 
sand och natursten som finns kvar på land är nödvändiga att bevara för grundvattenrening 
och ekosystem.4 Därför utreder nu Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) möjligheten 
att gräva upp sand från havsbotten, närmare bestämt från kontinentalsockeln längs Sveriges 
kust.5 Globalt har nya stadsbyggen i Kina slukat lika mycket sand den senaste 10-årsperioden 

1  SCB, Oförändrad byggtakt under det första kvartalet 2019, 2019
2  Boverket, Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, 2019 
3  SGU, Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige, 2017
4  Bjerström, E, Får vi lägga ordet sandkris till alla de andra krisorden, 2017
5  SGU, Förutsättningar för utvinning av marin sand och grus i Sverige, 2017
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som hela USA under det senaste århundradet. Sand är numera en bristvara, vi upplever Peak 
Sand och det har i bristens spår uppstått en svart marknad för sand, där rena maffiametoder 
förekommer.6

Oavsett vilka politiker som sitter vid makten och vilka incitament och styrmedel som kommer att 
se dagens ljus den närmaste tioårsperioden så pekar allt mot att det kommer att bli både dyrt 
och svårt att bygga med ändliga resurser.

Branschen behöver bygga upp storskaliga industriella system och processer för att kunna 
cirkulera material som redan är producerade. Sekundära material, som finns i redan byggda 
hus skall demonteras och byggas med igen genom återbruk eller återvinning i större skala. 
Nya byggnader som ställs upp idag bör därför regelmässigt designas för demontering vid 
ombyggnation eller när materialet inte längre behövs i byggnaden. 

Arkitekter och Cirkulära byggprocessledare har viktiga roller för att avgöra NÄR i processen olika 
aktörer vet vilket material som finns att återbruka, VAR materialet finns, VILKET SKICK materialet 
har och HUR material kan byggas in i en byggnad för framtida recirkulation. Någon måste samla 
in, kvalitetssäkra och lagra materialet. Affärsmodeller och upphandlingar måste stödja en 
byggprocess med sekundärt producerat och eventuellt modifierat material. Branschföreträdare 
måste kunna räkna på CO2-kvoter för nyproduktion respektive demontering och återbruk. 
Certifieringsmodeller kommer att kräva en ökad informationsmängd. Eventuellt måste PBL 
omformuleras för att stödja kommuner i sitt hållbarhetsarbete genom krav i detaljplaner.

Gränserna inom Byggproduktförordningen, CPR (Construction Products Registration) och CE 
systemet ur ett arkitekturperspektiv är inte självklara. CE-märkning är idag obligatoriskt för 
vissa byggprodukter, något som utförs enligt en standard eller en ETA (European Technical 
Assessment), men dessa märkningar kan utgöra ett hinder när byggmaterial ska återbrukas ocj 
det inte går att CE-märka dem. Rapporten aktualiserar frågan: Vilka delar av CE-systemet kan 
arkitekter driva, och hur?

Det finns många saker en arkitekt kan påverka direkt; till exempel design för återanvändning, 
modulär design, BIM., m.m. Det finns också flera andra saker som arkitekten indirekt kan 
påverka, exempelvis valet mellan produkt/tjänst, smart-assets, logistik m.m. Något som drivs i 
samarbete med andra aktörer genom designprocessen. 

I rapporten förtydligar vi några av de svårigheter och möjligheter som väntar vid en övergång till 
mer cirkulära materialflöden. Rapporten beskriver vad som behöver ändras i form av incitament, 
ekonomiska förutsättningar och nya affärsområden. 

Designprocessen i linjära projekt är av skäl som beskrivits ovan ofta fragmenterad. Det 

6  Bjerström, E, Får vi lägga ordet sandkris till alla de andra krisorden, 2017



här projektet undersöker hur mer samarbete mellan nyckelaktörer kan skapa fler cirkulära 
materialflöden. Med rapporten som handbok kan vi som arkitekter tillsammans med 
beställare och byggherrar bidra till att skapa nya praktiker och verktyg för att överbrygga de 
tydligaste barriärerna och leda utvecklingen mot cirkulära byggmaterialflöden inom framtida 
nybyggnation.

Förmodligen går det inte att överskatta betydelsen av informationsbehandling och data i 
framtida lösningar. Många av dagens linjära metoder existerar eftersom det inte finns sätt att 
bevisa, eller data att demonstrera att det finns bättre, mer cirkulära metoder. Vi ser att BIM ger 
oss möjligheter att hantera stora datamängder på ett rationellt sätt. Därför har Sweco inom 
ramen för uppdraget byggt ett verktyg för märkning och kontroll av material i tredimensionella 
projekteringsprogram (BIM). Rätt använt förenklas materialcirkulation i såväl byggnation som 
förvaltning. Tiden är linjär, men vägen mot framtiden måste gå i cirklar. 

Susanna Hultin,

Sweco Architects Malmö, September 2019.
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ACE står för Arkitektur för Cirkulär Ekonomi. De 
senaste åren har fler och fler utredningar, initiativ 
och pilotprojekt om cirkularitet i byggbranschen 
dykt upp. Vårt bidrag till detta är att i rapportform 
diskutera hur verktyg och metoder för att 
genomföra arkitektur för en cirkulär ekonomi i en 
större industriell skala skulle kunna se ut. Genom 
diskussioner och workshopar med branschens 
aktörer blir uppenbart att en ökad digitalisering 
av processen är nödvändig, både för att inkludera 
cirkulära aspekter tidigt, analysera alternativ, 
minska spill och samla information om byggnadens 
material och komponenter för förvaltning, 
ombyggnad och demontering.  Den ökande 
graden digitalisering utesluter inte behovet av tidig 
kommunikation och samverkan mellan många 
inblandade aktörer, inte minst i en övergångsperiod 
innan en cirkulär materialmarknad är etablerad.

Arkitektur för cirkulär ekonomi är byggnader 
som håller länge och som tål att byggas 
om och till, genom att vara uppbyggda av 
beständiga, hälsosamma material som går att 
demontera och återanvändas eller återvinnas. 
Vi vill med den här rapporten identifiera vad, 
hur och när material i en byggnad bestäms för 
att visa på vilket sätt arkitekten har möjlighet 
att minimera materialåtgången av primära 
resurser vid nybyggnation, genom att maximera 

VAD ÄR ACE?

SAMMANFATTNING
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cirkulerat material och öka spårbarhet och 
demonterbarhet.

Vi ser alltså att arkitektur för cirkulär ekonomi 
är byggnader som tillkommit i en process där 
arkitekten gjort medvetna val, kopplat till 
gestaltning och material och konstruktion, så 
att den primära resursåtgången minimeras, 
cirkulära material maximeras och byggnadens 
delar är spårbara och demonterbara. 
Processen är till vissa delar ny och består 
bland annat av ökad samverkan mellan 
delvis nya aktörer och en flexibel planering 
med återkommande looper för att hitta rätt 
materialresurser.

I arkitektur för cirkulär ekonomi blir 
byggnaden ett dynamiskt system som ska 
kunna möta olika behov över tid. Vissa 
delar av byggnaden förändras eller byts 
ut oftare och byggnaden designas för att 
klara detta. Byggnadens alla delar är digitalt 
loggade i en ”levande” materialförteckning 
som enkelt kan hanteras och uppdateras. 
Materialförteckningen är en digital tvilling 
av byggnaden. Alla beståndsdelar ett 
marknadsvärde och en livslängd som 
inkluderar att de kan återanvändas i en ny 
byggnad. En beståndsdels klimatavtryck finns 

också loggad och kan spåras i byggnaden 
och genom materialets användande i 
framtida byggnader. Utöver en modell 
för hur en byggnad ska förverkligas finns 
också instruktioner för hur byggnaden en 
dag kan demonteras, kopplat till modellen.  
Sammantaget påverkar allt detta hur 
arkitekten arbetar i och samverkar med övriga 
aktörer i byggprojektprocessen. 

Rapporten tar också upp barriärer som idag 
hindrar utvecklingen av pilotprojekt att 
tillämpas i en större skala, ex begränsningar 
inom lagstiftning, kompetens och tillgängliga 
marknader och certifieringar. Det är dock vår 
förhoppning att vår rapport blir ytterligare en 
pusselbit som driver på de förändringar som 
krävs för att etablera cirkulära materialflöden 
i byggbranschen. Genom att upprepat arbeta 
med ACE kommer efterfrågan på cirkulerbart 
byggnadsmaterial i större volymer att öka 
och driva fram en ny del av byggbranschen 
där demonterat byggmaterial hanteras, 
kvalitetsmärks och säljs vidare.

På detta sätt blir arkitektur för en cirkulär 
ekonomi en viktig och nödvändig del i att nå 
FN:s klimatmål om minskad klimatpåverkan.

SAMMANFATTNING
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SYFTE

1. Att minimera primär resursåtgång vid 
nybyggnation genom att öka värdet på sekundära 
resurser, att visa att det går och hur man gör. 

2. Att skapa ACE, arkitektur för cirkulär 
ekonomi, genom att redan i designskedet införa 
kontrollfunktioner och handlingar som medger en 
planerad demontering vid renovering och ”rivning” 
av byggnad, vilket inte görs idag.  

3. Att testa hur en byggnad kan förses med en 
”levande” materialförteckning som kan hanteras 
enkelt, vilket gör att byggnadens beståndsdelar får 
ett eget marknadsvärde och rätt livslängd.

4. Att skapa efterfrågan för återbruksmaterial 
i större volymer som har en dokumenterad 
kvalitet och/eller kan recirkuleras enkelt tack vare 
modularitet. 

5. Att skapa incitament och möjliggöra för 
byggindustrin att välja bort material med oönskade 
egenskaper.

I projektansökan föresatte vi oss att göra 
nedanstående:

1. Identifiera var i arkitektur- resp. byggprocess, 
parallellitet behövs för att kunna uppnå ett resultat 
där> 30% av byggnadsmaterialet är återbrukat, 
100% av byggnaden är loggad och demonterbar, 
>50% är återbrukbart.

2. Identifiera behov av utökat underlag under 
arkitektur- resp. byggprocess, t.ex. teknisk 
information och garantier för återbrukat material.

3. Utforska möjligheterna att utnyttja parametrisk 
design, BIM och materialloggar för att designa för 
återbruk och dekonstruktion 

BEGRÄNSNINGAR

Projektet utgår från arkitektens roll i 
arbetsprocessen i samverkan med andra aktörer. 
Det innebär att processer där arkitekten inte är 
delaktig har beskrivits mer översiktligt. 

Rapporten redogör i första hand för en 
nybyggnadssituation eftersom större 
materialvolymer hanteras där. De val som görs får 
därigenom större påverkan än vid en ombyggnad. 
Utöver detta förs också ett resonemang om hur 
materialresurser kan minimeras vid ombyggnad 
och andra sätt som minskar materialåtgången 
under en byggnads livstid. 

Vi har inte fördjupat oss i vad de cirkulära 
principerna betyder för byggnadsmaterial specifikt 
för landskapsarkitektur, men ser att samma 
problemställningar i stort sett är tillämpliga även 
för utemiljöer. Interiöra byggnadsmaterial tas 
upp som en del av den beskrivna processen, men 
möbler har endast berörts genom hänvisning till 
andras arbete.

SYFTE OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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MÅLGRUPP

Målgruppen för rapporten ACE - praktiska 
samverkansprocesser och metoder för att skapa 
funktionella cirkulära materialflöden är beställare, 
arkitekter, byggherrar, materialtillverkare, 
leverantörer och återvinningsföretag.  Kort 
sagt, samtliga aktörer som samverkar genom 
byggprojektprocessens olika skeden. Även 
fastighetsförvaltare, som så småningom kommer 
att få ta del av byggnaders datafiler och förvalta 
dessa, bör ha nytta av att läsa rapporten för att 
kunna vara med och påverka utvecklingen. 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Materialet som tas upp i den här rapporten är 
resultatet av samtal, diskussioner och workshopar 

inom Sweco och i samverkan med inbjudna aktörer. 
Alla representerar en del av värdekedjan beställning 
- arkitektur – bygg – rivning – avfall samt forskning 
och utveckling inom området. Genomgående för 
dessa gemensamma aktiviteter har varit att fånga 
olika aktörers erfarenheter och synpunkter på hela 
processen. Workshoparna finns beskrivna nedan.

Utöver resultaten från dessa aktiviteter har aktuella 
utredningar med liknande eller kompletterande 
fokus lästs och refereras till när de är aktuella. 

Till stöd för den BIM-modell och de nya 
arbetsverktyg som kopplas till den har vi utvecklat 
ettidéprojekt, ett case, beskrivet i kapitlet Ett rum 
och ett schakt. Det är detta idéprojekt som också 
syns i illustrationerna i kapitlet som handlar om 
BIM.

SYFTE OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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WORKSHOP 1

Under den första workshopen diskuterades 
upplevda barriärer och lösningar som behövs 
för att åstadkomma arkitektur för cirkulär 
ekonomi. De barriärer som definierades 
var bland andra brist på och stor skillnad i 
kompetens hos olika aktörer, konservatism 
och mentala hinder samt lagstiftning och 
garantier. Lösningarna som presenterades 
handlade om att skapa starka incitament, se 
över hur design för cirkularitet kan premieras 
i detaljplaner och framförallt mer samverkan 
tidigare i byggprojektprocessen. Diskussioner 
och tankar från Workshop 1 ligger till grund 
för de frågeställningar som arbetades med i 
Workshop 2 och grundlägger de resonemang 
som förs vidare i rapporten.

Deltagare
 

Alastair Carruth, Sweco Management

Claes Janson, Sweco Architects

Harald Schrott, Sweco Architects

Madeleine Nobis, Sweco Architects

Kayin Dawoodi, Sweco Structures

Marie Wigren Skogseid, Lunds 

Universitet

Rickard Berlin, Wihlborgs

Staffan Fredlund, Wihlborgs

Sofie Karlsborn, IKEA

Susanna Bruzell, Lunds kommun

Susanna Hultin, Sweco Architects

Ulla Janson, Skanska

SYFTE OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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WORKSHOP 2

Huvudfokus för workshop 2 var hur en 
byggprojektprocess för en industriell 
cirkulär ekonomi kan se ut i praktiken 
och vilka konsekvenser den får för 
inblandade aktörer. Även nya aktörer och 
affärsmöjligheter diskuterades. Resultatet 
från WS2 utkristalliserades i en ny cirkulär 
byggprojektprocess, där nya aktörer och 
affärer behöver ta plats. Detta beskrivs 
närmare i kapitlet Byggprojektprocessen 
samt Nya roller och Nya affärsmöjligheter 
och tjänster. Diskussioner och tankar från 
Workshop 1 och 2 ligger till grund för de 
resonemang som förs vidare i rapporten.

Deltagare
 

André Zandelin, Accus

Annika Fernlund, Parkering Malmö

Camilla Sjögren, BAMB Ronneby Kommun

Emily Hansson, Hemsö

Freja Haggärde, Sweco Architects

Harald Schrott, Sweco Architects

Helena Nilsson, Cirkulära Skåne

Ingrid Schuster, Sweco Management

Joakim Suhr, Skanska

Johan Johnfors, Sweco Architects

Johanna Eriksson, Sweco Architects

Jonas Karlsson, Stadsfastigheter

Lars Wennberg, Akka Frakt

Madeleine Nobis, Sweco Architects

Marie Wigren Skogseid, Lunds Universitet

Martin Engman, Skanska

Mats Torring, Stena Recycling

Olof Lövgren, Sysav

Patrick Hedetoft, Sweco Management

Susanna Hultin, Sweco Architects

Tina Appelquist, Helsingborgshem

SYFTE OCH 
TILLVÄGAGÅNGSSÄTT
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SVENSK POLITIK OCH STATLIGA VERK

Politiken håller i taktpinnen och delar ut medel 
för att främja den politik som beslutats i riksdag 
och regering. Genom två regeringsskiften har 
tilldelningen av ekonomiska medel för hållbar 
samhällsutveckling ökat, men fokus har i första 
hand varit på minskade CO2-utsläpp inom större 
industri, en satsning på nyproduktion av bostäder 
samt utbyggnad och upprustning av väg- och 
järnvägsnätet. 

En statlig utredning om cirkulär ekonomi, Från 
värdekedja till värdecykel1, presenterades under 
våren 2017. Där styr utredaren tydligt bort från 
slit-och-slängsamhället mot ökad delningsekonomi 
och hushållande med resurser inom produktion och 
konsumtion av varor och tjänster.  Därefter har den 
politiska nivån, genom regleringsbrev, gett flera 
statliga verk i uppdrag att påbörja arbetet mot mer 
kontroll och innovation inom råvarumarknaden 
samt mot cirkulära material- och produktflöden 
inom produktions- och konsumtionsmarknaderna. 
Bygg- och anläggningssektorn har först de senaste 
åren pekats ut som en sektor där det slösas med 
resurser och släpper ut stora mängder CO2.

1  SOU 2017:22 Från värdekedja till värdecykel – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi

Boverket 

Under 2018 skrev IVL ett Förslag till införande 
av loggbok. Sweco byggde på resultaten med 
utredningen Om loggbok och loggbokssystem, 
båda på uppdrag av Boverket. Resultatet från båda 
dessa rapporter indikerar ett behov och en vilja 
från branschens sida att börja föra loggbok över 
ingående produkter i en byggnad. Däremot finns 
det barriärer avseende kostnad, kompetens och 
möjligheten att snedvrida konkurrens på grund av 
lagstiftning. 

Delegationen för Cirkulär ekonomi 

Ligger under Tillväxtverket och har som uppdrag 
att stärka samhällets omställning, framförallt 
genom företagen, till en resurseffektiv, cirkulär 
och biobaserad ekonomi. Inledningsvis fokuserar 
Delegationen på tre områden: design för 
cirkularitet, plast samt offentlig upphandling. 
Genom att välja Design för cirkularitet vill 
delegationen bidra till nya affärsmodeller och att 
cirkularitet är en integrerad del i utformningen 
av både produkter och produktionssystem. Plast 
är ett högaktuellt material med stor potential för 
ökad återvinning och längre materialliv. Offentlig 
upphandling omsätter enorma volymer varje år 
och har därmed stor påverkan på resursflöden, 
som delegationen tror kan styras mot både ökat 

Den cirkulära ekonomin uppstår inte utan aktörer som är drivande i frågan. För att förstå vad cirkularitet 

i byggprocessen innebär är det viktigt att intressenter från den privata sektorn och akademin samspelar 

med politiken på alla nivåer, samt med de tjänstemän som ska genomföra politiska beslut. Alla delar av 

värdekedjan mot en cirkulär utveckling måste utvecklas samtidigt och bygga på gemensamma idéer om 

materialmärkning, databashantering och standarder. 
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återbruk och längre materialliv2.

RISE

RISE är ett statligt forskningsinstitut i Sverige, som 
driver innovationsfrågor. I internationell samverkan 
med företag, akademi och offentlig sektor syftar 
RISE till att bidra till ett konkurrenskraftigt 
näringsliv och ett hållbart samhälle. 

Projekt Traceability: Tillsammans med 
gruvindustrin utreds hur ett system där 
hållbara aktörer främjas kan byggas upp, vilket 
i sin tur hjälper utvecklingen av en hållbar 
industri.3 Svemin (branschorganisation för 
gruvor- mineral- och metallproducenter) äger 
projektet. Projektet Traceability finansieras av 
det Strategiska innovationsprogrammet STRIM, 
en gemensam satsning av Vinnova, Formas och 
Energimyndigheten.

Cirkulär finansiering: Projektet vill undersöka 
hur finansiärers syn på risk och säkerheter skulle 
behöva förändras för att bli en möjliggörare - 
snarare än hinder - för övergången.4

RE:Source etapp 2: Inom RE:Source har det 
startats över 140 olika projekt inom vitt skilda 
områden, såsom plast, mat, textil, metall, 

2  Tillväxtverket, Delegationen för cirkulär ekonomi 
3  RISE, Blockkedjor för hållbar metallproduktion 
4  RISE, Finansiering av cirkulära affärsmodeller – risker och möjligheter
5  RISE, RE:Source 
6  RISE, Forskningsprogram för hållbar industriell materialåtervinning
7  RISE, Timber on top, cirkulärt biobaserat byggande 
8  IVL, Cirkulär ekonomi i byggbranschen, 2018 

byggmaterial och elektronik.5

Mistra Closing the loop II: Programmets andra 
etapp består av sex enskilda forskningsprojekt 
med olika inriktning – de rör processer kring 
alkaliska batterier, återvinning av fordon, bygg och 
rivningsarbeten, gruvnäring och pappersbruk och 
metoder för livscykelanalyser.6

Timber on Top: Projektets mål är att tillgodose 
befintliga byggnader lösningar för förtätning och 
förlängd livslängd med hjälp av tillbyggnader 
med återanvändbara biobaserade prefabricerade 
byggsystem.7

SVENSKA AKTÖRER OCH PÅGÅENDE 
UTVECKLING

Svenska Miljöinstitutet IVL

IVL  är ett fristående och icke vinstinriktat 
forskningsinstitut i Sverige, som verkar 
inom miljöområdet och utgör en nationell 
kunskapsresurs för näringslivet och staten. IVL 
förenar tillämpad forskning och utveckling i 
nära samverkan med näringslivet och offentliga 
aktörer. 2018 kom rapporten Cirkulär Ekonomi i 
Byggbranschen – Sammanfattande översikt av 
forkningsläget och goda exempel8. Det pågår ett 
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flertal projekt med koppling till byggbranschen: i 
Gröna Solberga utreds hur bostadsområden kan 
bli mer hållbara.9 Basta fasar ut hormonstörande 
ämnen i bygg- och anläggningsprodukter ur sin 
produktdatabas. 10  Projektet Klimatkrav till rimlig 
kostnad syftar till att ta fram en branschstandard 
vid nyproduktion för att beräkna klimatpåverkan.11 
IVL arbetar också med att ta fram en plattform för 
cirkulär upphandling12.

I IVL:s fallstudie av sina egna kontorsomvandlingar 
i Stockholm och Göteborg, där de valde att 
återbruka möbler och interiöra byggprodukter, 
framkommer det att det är ett effektivt sätt att 
spara in kostnader. I projektet återbrukades en 
stor del möbler och interiöra byggprodukter som 
ljudabsorbenter, glaspartier och golv. De möbler 
som inte kunde återbrukas såldes för återbruk 
på annan plats och de möbler som behövde 
införskaffas köptes begagnade. I en jämförelse med 
vad det hade kostat att inhandla nyproducerade 
möbler och byggprodukter och inte återbruka 
något så räknade IVL ut att de hade sparat 1,4-
1,9 miljoner kronor. I den kalkylen är den ökade 
arbetskostnaden för inventering och projektering 
av återbruk inräknad. Den ökade arbetskostnaden 
uppgick till ca 300 000 kronor.13 Det här är ett 
praktiskt exempel på hur återbruk kan löna sig 
rent ekonomiskt. Projektet underlättades av att 

9  IVL, Gröna Solberga bjuder in till höstsalong, 2019 
10  IVL, Basta tar helhetsgrepp på hormonstörande ämnen i byggvaror, 2019 
11  IVL, Samarbete ska underlätta för byggbranschen att ställa klimatkrav, 2019 
12  IVL, Upphandla cirkulärt, 2019 
13  IVL Återbruk av möbler och interiöra byggprodukter, 2018
14  SGBC, Certifieringar för den svenska marknanden, 2019
15  SGBC, Citylab Hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden, 2019 
16  SGBC, Utveckling av NollCO2, 2019

det fanns en marknad för återbruk av möbler vilket 
gjorde att det var möjligt att köpa och sälja möbler. 
En motsvarande marknad för byggprodukter finns 
inte idag. 

Sweden Green Building Council (SGBC)

 SGBC är en medlemsorganisation för företag och 
organisationer vars mål är att förbättra den byggda 
miljön för ett hållbart samhälle. SGBC erbjuder 
verktyg och utbildning för miljöcertifiering av 
byggnader, stadsdelar och anläggningsprojekt. 
SGBC sprider och utvecklar sin kunskap genom 
kurser, nätverksträffar och konferenser.14

Citylab är det första certifieringssystemet för 
hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för 
svenska förhållanden.15  

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering för SGBC:s 
övriga certifieringar för klimatneutrala byggnader.16

Smart Built Environment 

Består av ett 70-tal företag och organisationer 
under ett paraplyorgan – IQ-samhällsbyggnad, 
med finansiellt stöd från Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Nuvarande 
projekt Digi-SAM och Digi-GROW styr mot digital 
innovation inom samhällsbyggnad. 
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Utlysning 2020: innovationstävlingen Cirkulärt 
digitalt anläggningsbyggande. Smart Built 
Environment.17

Material Economics

Material economics har tillsammans med 
återvinningsindustrierna och Re:Source tagit 
fram en rapport, Ett värdebeständigt svenskt 
materialsystem, som beskriver hur materialflödet 
och återvinning kan ses ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Rapporten lyfter insatser som kan göras 
för att minimera materialförlusten och slår fast att 
vi måste övergå från linjära till cirkulära processer.

EUROPEISKA AKTÖRER OCH PÅGÅENDE 
UTVECKLING

År 2015 presenterade EU-kommissionen ett paket 
för cirkulär ekonomi, som beskriver generella och 
materialspecifika aktiviteter för att nå en cirkulär 
ekonomi.18 Paketet består bland annat av en 
handlingsplan med åtgärder EU-kommissionen 
vill åstadkomma under tidsperioden 2015-2019 
samt förslag till revideringar av direktiv på 
avfallsområdet. Avslutade och pågående relevanta 
projekt och utlysningar presenteras nedan.

BAMB - Buildings As Material Banks

BAMB är ett avslutat EU-projekt finansierat av EU:s 
program för forskning och innovation Horizon 2020. 

17  Smart Built Environment
18  EU-kommissionen, COM/2015/0614 final  
19  BAMB 2020, About BAMB, 2016 
20  BAMB 2020, Reversible building design, 2016
21  BAMB 2020, Buildings as material banks, 2019 

BAMB:s mål är att få byggsektorn att skifta från 
ett linjärt system till ett cirkulärt och dynamiskt 
system. 19 Projektet har utvecklat och testat två 
koncept för cirkulär ekonomi som heter Material 
Passports och Reversible Building Design. Material 
Passports innebär att byggnadsmaterial, produkter 
och system märks med elektronisk information för 
att lättare kunna återanvändas eller återvinnas. 
Reversible Building Design är en designstrategi, 
så att byggnader ska kunna gå att anpassa, 
transformera eller demontera. Designen ska göra 
det lätt att ändra utformningen av byggnaden och 
att bygga i olika lager. Ett lager ska lätt kunna bytas 
ut utan att förstöra ett annat lager.20 

Under BAMB-projektets gång har flera lärdomar 
dragits från en rad pilotprojekt.21 Bland annat hur 
samverkan påverkas mellan aktörer, när processen 
går från en traditionell värdekedja till ett nätverk av 
interaktioner mellan många aktörer. En erfarenhet 
är att det inom cirkulär ekonomi skapas nya 
kontaktytor mellan aktörer och att flera parter är 
aktiva parallellt genom hela byggprojektprocessen. 
Detta kräver nya sätt för aktörer att tänka på sin 
roll i förhållande till såväl process som material. 
I projektet ser man att det kommer att behövas 
en samordningsroll för att hålla ihop inblandade 
aktörer samt stöd av digitala verktyg för 
samverkan.
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CIRCuIT

CIRCuIT är ett EU-finansierat projekt där fyra 
storstadsregionern har gått samman för att 
utveckla verktyg för stadsplanering och databaser 
för information om cirkulär ekonomi kopplat till 
stadsbyggande. De städer som ingår i projektet är 
Köpenhamn, Hamburg, Helsingfors och London. 
Syftet är att ta cirkulär ekonomi kopplat till 
stadsbyggande från pilotprojektsnivå och ta det 
upp till stadsbyggnadsnivå. Målet är att minska 
användandet av priämära material med 20 procent 
för all nybyggnad och att minska kostnaderna för 
nybygge med 15 procent. Projektet  pågår fram tills 
maj 2023.22

Ellen MacArthur Foundation

Ellen MacArthur Foundation har som sin mission 
att driva på övergången till en cirkulär ekonomi 
genom att utbilda, stötta, skapa nätverk och 
inspirera.23  Som välgörenhetsorganisation 
samverkar och arbetar Ellen MacArthur Foundation 
med industrin, regeringar och akademin. Bland 
annat driver Ellen MacArthur Foundation ett 
nätverk; Circular Economy 100 (CE100), där företag, 
akademier och regeringar delar kunskap och skapar 
nya samarbeten. Ellen MacArthur Foundation 
publicerar regelbundet rapporter om utvecklingen 
inom cirkulär ekonomi. 24 

22  Europeiska kommissionen, CIRCuIT, 2019 
23  Ellen MacArthur Foundation, CE100, 2017 
24  Ellen MacArthur Foundation, 2017
25  Cradle to Cradle, What is Cradle to Cradle certified?, 2019
26  Cradle to Cradle, Built Positive Unveils New Branding Identity, 2017

Cradle to Cradle, C2C

Cradle to cradle som filosofi lanserades redan 
på 90-talet av William McDonough and Dr. 
Michael Braungart. The Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute startades 2010, där kan man 
idag certifiera sina produkter och märka dem enligt 
C2C, målet är att underlätta omställningen från 
linjära till cirkulära resurssystem.25 Built Positive 
är en märkning med koppling till BAMB som 
kan användas för byggnader där materialval och 
konstruktion utförts med cirkulära intentioner. 26

Danska statliga program

Miljøstyrelsens Miljøteknologiske Udviklings- og 
Demonstrationsprogram (MUDP) och Realdanias 
program for Innovation i Byggeriet är ett statligt 
program i Danmark, som stöttat Circle House - en 
fallstudie vi beskriver senare i detta kapitel.

CIRKULÄRA MODELLER

Det har börjat växa fram konceptmodeller 
och projekt för att underlätta cirkulära flöden 
inom byggsektorn. I dessa bearbetas bland 
annat designprocessen, nya affärsmodeller, 
informationshantering såsom BIM, tjänster istället 
för produkter, demontering och återanvändning 
samt hantering av material med kort livslängd, 
modulbyggen och standarder. Flera av 
konceptmodellerna har tydlig koppling till de 
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certifieringsmodeller som beskrivs nedan.

ReSOLVE

ReSOLVE - Regenerate, Share, Optimise, Loop, 
Virtualise, Exchange. ReSOLVE bygger på Ellen 
MacArthur Foundations tre grundprinciper om 
cirkulär ekonomi: Bevara och stärk naturkapitalet, 
optimera resurseffektivitet samt främja 
systemeffektivitet. 

6 affärspaket för cirkulära strategier

Ellen MacArthur Foundation och McKinsey har tagit 
fram en modell med sex så kallade affärspaket till 
stöd för företag att utveckla cirkulära strategier. 
Återskapa – (regenerate) att byta mot förnybar 
energi och material. Dela (share) – att utnyttja 
produkter längre, dela tjänster och varor, reparera 
varor med mera. Optimera (Optimise) – att öka 
prestandan och minimera avfall vid tillverkning 
och i leveranskedjan. Cirkulera (Circulate) – att 
behålla ändligt material inom flödet, återanvända 
och återvinna. Digitalisera (virtualise) – leverera 
varor och tjänster. Byt ut (Shift) – att byta gammalt 
material mot nytt avancerat, icke förnybart mot 
förnybart och att använda ny teknik.27

7S

7S-modellen består av System, Site, Structure, 
Skin, Services, Space, and Stuff.28 I modellen ses 
byggnaden i olika lager; från systemet som finns 

27  MacArthur, E, Stuchtey, MR. och Zumwinkel, K, 2015
28  Arup, 2016, The Circular Economy in the Built Environment, 2016
29  Langston, C. Measuring good architecture : Long life, loose fit, low energy, 2014
30  UK GBC, 2019, Circular economy guidance for construction clients: How to practically apply circular economy principles at the project brief stage, 2019

runt byggnationen såsom vägar, vattenförsörjning 
och parker, till det inre systemet med inredning 
såsom lampor och möbler. Syftet med att dela upp 
en byggnad utefter lager är att varje lager har olika 
livslängd och lättare ska kunna bytas ut vid behov. 
Exempelvis ska ventilationssystemet inte vara 
integrerat med fasaden, utan varje del ska kunna 
demonteras var för sig. Att tänka utifrån lager 
ska underlätta för återanvändning, tillverkning, 
återanvändning och återvinning, så att byggnaden 
kan bli så anpassningsbar som möjligt.

Long life, loose fit, low energy

Long life, loose fit, low energy är en fras myntad 
av arkitekten Sir Alexander John Gordon.29 
Synsättet syftar till att maximera livslängden för 
en byggnad genom att bygga in flexibilitet och 
att bygga energieffektivt. UK Green Building 
Council har tagit fram en vägledning som följer 
konceptet Long life, loose fit. Grundprincipen är 
att tänka byggnaden uppdelat i komponenter, 
där man försöker maximera livslängden för varje 
komponent. Komponenterna ska ha en design 
som gör att de ska kunna installeras, demonteras 
utan att skadas samt lätt anpassas efter olika 
användningsområden.30

Progress

PROGRESS (Provision for the Greater Reuse of 
Steel Structures) är ett EU-finansierat program 
med mål att förbättra potentialen för att tillvarata 
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komponenter från existerande byggnader 
genom förbättrad testning och certifiering samt 
genom att utveckla verktyg såsom webbaserade 
handelsplattformar för återbruk av stål. 
Programmet publicerar fallstudier och riktlinjer för 
designers samt BIM-information. 31 

CERTIFIERINGAR OCH STANDARDER

I byggprocessen har konsult- och arkitektbolag 
ofta en central ställning som sakkunniga inom 
cirkularitet från tidiga programskeden ända in i 
projekteringen. På den svenska bostadsmarknaden 
är det i nuläget en prioritet att bygga i snabb takt 
till rimliga priser, vilket innebär att frågor om 
cirkularitet måste lyftas av beställare om de ska 
få kraft. Incitament för cirkularitet kan behöva 
komma genom certifieringar och standarder, något 
som redan har börjat utredas.

Byggbranschen har hittills följt den linjära modellen 
för materialhantering, även om små steg har tagits 
mot ett mer hållbart synsätt. Flera miljömärkningar 
har vuxit fram under de senaste 20 åren, exempelvis 
Building Research Establishment’s Environmental 
Assessment Method (BREEAM) och Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED). I 
Sverige bygger vi många hus enligt Miljöbyggnad 
och med miljömärkningen Svanen. Fokus i dessa 
certifieringssystem är på primära materialval i 

31  Progress 2017-2020
32  SGBC, Utveckling av miljöbyggnad, 2019
33  EU-kommissionen, COM(2017) 33 final
34  BS 8001:2017
35  Boverket, Nära nollenergibyggnader i Sverige, 2018
36  Aleksic, S och Lin, Effektivisera implementering av BIM i produktionen, 2018,

byggnader och hur man bäst hanterar avfallet som 
uppstår i processen. Nu lanserar emellertid SGBC 
en ny miljöcertifiering för befintliga byggnaderför 
att underlätta för fastighetsägare som vill göra 
skillnad.32 

EU:s ramdirektiv från 2008 syftar till att 70 procent 
av bygg- och rivningsavfallet ska återvinnas år 
2020.33 I EU har medlemsländer ofta en egen 
standardisering, som exempelvis en standard för 
cirkularitet i Storbritannien.34 I Sverige har Boverket 
infört nära-nollenergiregler i sina byggregler.35 

I Finland finns en BIM-standard som ska 
effektivisera implementering av BIM i 
produktionen. Sedan hösten 2007 kräver 
Senatfastigheter, förvaltare av finländska statens 
fastighetstillgångar, att samtliga anbudshandlingar 
från arkitekter ska levereras och genomarbetas i en 
BIM-baserad modell.36

Europeiska certifieringar som C2C och Built positive 
har fått viss spridning.

Vad är det då som krävs för att underlätta arbetet 
mot industriell cirkularitet, från utveckling av 
koncept för en beställare till idégenerering och 
analys under byggprocessen? De erfarenheter som 
hittills skördats från olika pilotprojekt i mindre skala 
hjälper oss att få en bättre överblick.
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PILOTPROJEKT BYGGNADER

I pilotprojekt är flera aktörer engagerade och 
delaktiga, men det kan finnas barriärer för 
samverkan i projektets avtal, svaga relationer 
mellan projektägare och entreprenörer och 
bristande kommunikation mellan aktörer. Åtgärder 
för att förebygga detta kan vara att engagera 
aktören under upphandlingsprocessen, skriva 
avtal som ger förutsättningar för cirkularitet och 
se möjligheter för kommunikation genom ett 
gemensamt språk och standardisering. Politiska 
beslut krävs även för att underlätta för cirkulära 
processer, som exempelvis att ange den rätta 
kostnaden för material.

Circle House, Danmark 

Byggherren Lejerbo uppför projektet Circle 
House, världens första allmänna bostäder, 
byggda helt enligt cirkulära principer.37 Målet 
är att 90 procent av byggnadernas material ska 
kunna återanvändas utan märkbar värdeförlust. 
Ambitionen med Circle House är att skapa ett 
skalbart demonstrationsprojekt, som erbjuds på 
marknadsmässiga villkor, samtidigt som det finns 
en tydlig målsättning om att utveckla, bredda 
och sprida kunskap om cirkulära principer i hela 
byggbranschen. Projektet samlar mer än 30 företag 
som representerar hela värdekedjan.

Enligt projektet är utmaningar inte endast 

37  Troldtekt, Faktablad Circle House
38  Circl, The making of Circl, 2017

kopplade till tekniska aspekter. De handlar i stor 
utsträckning om att det saknas led i byggnadens 
värdekedja samt att producenter endast i enstaka 
fall tar emot använda produkter så att de kan säljas 
och återanvändas på nytt. Det finns med andra 
ord ett stort behov av att utveckla de traditionella 
affärsmodellerna, att analysera värdekedjor och 
ramvillkor samt inte minst om att säkerställa 
lagstiftning som stödjer återanvändning så att 
cirkulära principer ska få fäste.

CIRCL

CIRCL, Nederländerna, Amsterdam är en fastighet 
som skapats med hjälp av cirkulära principer för 
byggande. Syftet med paviljongen är att skapa en 
plats för lärande, inspiration och mötesplatser. Den 
nederländska banken ABN AMRO är beställare av 
projektet. 38

Målsättningen var att paviljongen ska ge så litet 
avtryck på miljön som möjligt, genom återanvänt 
byggmaterial och att det ska gå att återanvända 
byggmaterialet efter demontering. Trettio 
procent av betongen i huset kommer från avfall 
och isoleringen i taket består av gamla jeans. 
Paviljongens fönster kommer ifrån ett gammalt 
kontor till ABN AMRO. Även fastighetens drift ska 
vara så miljövänlig som möjligt och solpaneler 
täcker här dess energibehov. Taket har försetts 
med växtlighet för att främja biologisk mångfald. 
Paviljongen har en flexibel design som möjliggör 
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ändrad funktion under husets livslängd.39 

Banken ABN AMRO och Circle Economy, ett 
kooperativt socialt företag, har delat med sig av 
sina erfarenheter om utmaningar med cirkulära 
affärsmodeller i byggbranschen.40 I en rapport 
nämner de tre principer för att bygga cirkulärt: 
bygg för framtiden, använd digitala verkyg och 
samarbeta kring värdeskapande aktiviteter. ABN 
AMRO och Circle Economy föreslår finansiella 
förändringar, då det krävs nya modeller för 
värderingar, projektfinansiering, och incitament 
för investeringar i innovationsarbete. De ser även 
att lagstiftning måste justeras, då lagrum skapats 
utefter linjära modeller. Sist men inte minst 
behöver marknaden bli bättre på att använda 
återvunna material och efterfrågan för dessa 
produkter och tjänster måste öka. 

Green House Solution

Denna hotellanläggning har byggts av material som 
är 100 procent återvinningbara och/eller biologiskt 
nedbrytbara.41  När hotellet fick sin design byggdes 
möjlighet till demontering in i konceptet från start. 
Solenergi driver huset och regnvatten samlas 
samt renas tillsammans med annat restvatten för 
återanvändning. 

Resource Rows

I Danmark har Lendager Group utvecklat ett nytt 

39  ABN AMRO, Circl: international symbol for circular innovation
40  ABN AMRO och Circle economy, A future-proof built environment, 2017,
41  E-architect, Green solution house, 2012
42  Lendager group, The resource rows
43  Progress 2017-2020, Factsheet no. 10: S-market, Urjala, Finland

koncept, Resource Rows, där resurseffektivitet 
står i centrum. Här har man bland annat använt 
gamla tegelstenar från övergivna hus till 
husfasaderna. Resurskonceptet bygger på fem 
olika fokusområden så som material, energi, 
vatten, sociala frågor och biodiversitet. Här ser man 
byggavfall som en tillgång och resurs, som kan få 
nytt liv i det urbana samhället samtidigt som man 
minskar på koldioxidutsläpp från byggsektorn. 42  

S-market

S-Market i Urjala, Finland Denna byggnad är 
en 2000 m2 stor butik i Tampere, Finland, som 
byggdes under 1980-talet.43  Ägarna ville ersätta 
huset med en så kallad “hypermarket” om 
10.000 m2 samtidigt som de ville bygga en helt 
ny butik sex mil längre bort. De beslöt därför 
att använda konstruktionen från den gamla 
butiken, pelare och stål, i produktionen av den 
nya byggnaden. En entreprenör involverades 
för att utföra demontering och byggnation. 
Genom konstruktionen av den gamla byggnaden 
kunde alla stålbalkar, pelare, takpaneler och 
mineralullisolering återbrukas. Genom denna 
design uppskattas projektet ha sparat in tio procent 
av totalkostnaden i kronor räknat. Det finns inga 
siffror på den sparade miljökostnaden.  

AKTÖRER OCH 
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INNOVATIONSPROJEKT

Innovation är oftast en riskfylld och dyr aktivitet, 
men när engagemang och möjligheter finns 
så finner nya idéer en grogrund. I följande text 
presenteras tre intressanta projekt, där aktörerna 
har hittat nya sätt att hantera materialflödet och 
deras roller i byggprocessen. 

Pay-per-lux

Cirkularitet i byggnation kan skapa helt nya 
affärsmodeller. Ett exempel från Nederländerna 
utgår från ett systemperspektiv, där kunden ville 
köpa en funktion snarare än en produkt. Philips 
ingick i ett samarbete med arkitekten Thomas 
Rau, som resulterade i ett helt nytt koncept, 
där kontorsbelysningen blev en tjänst snarare 
än handla om produkter.44 Genom Pay-per-lux 
skapades en design, där det naturliga dagsljuset 
maximerades och den tekniska lösningen var så 
effektiv som möjligt. Philips har tagit konceptet 
cirkulär belysning vidare för bland annat Schiphol 
flygplats i Nederländerna.45  

Suez Isoleringsull

Lösullisolering används idag i befintliga NNE-
byggnader (Nära Noll Energibyggnader)46 och 
efterfrågan på återvunnet material ökar idag.47 
Företaget Suez kom på idén att samla in lösull 
från byggplatser där isoleringsull användes. Oftast 
hanteras detta material som skräp i byggprocessen, 

44  Ellen MacArthur Foundation, Selling light as a service, 2017
45  Philips, Philips provide Light as a Service to Schiphol Airport, 2015
46  Ruud, S. Förslag till kriterier för småhus som NNE-byggnader samt förväntat resultat för olika klimatskal och uppvärmningssytem
47   Suez, Isolering, Vad händer med ditt isoleringsavfall?
48  Bengtsson, S. NCC lägger ner Loop Rocks, Byggvärlden, 2019
49 Centrum för cirkulärt byggande 

men om materialet är tillräckligt rent kan det 
strimlas och användas som lösullisolering i andra 
projekt. 

NCC Loop Rocks

NCC lanserade appen Loop Rocks i Finland, 
Danmark, och Norge under år 2016. 48  Appen var 
en öppen plattform för hantering av sten, jord och 
andra fyllnadsmaterial, som kunde användas av 
både företag och privata personer. År 2018 blev 
initiativet ett eget bolag, Loop Industries. En app 
för transport, Hauly, kopplades till företaget. I 
juni 2019 lades bolaget ned på grund av bristande 
lönsamhet. 

CCBuild

IVL har tillsammans med branschaktörer och med 
finansiering från Vinnova startat en plattform, 
Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, som 
syftar till att underlätta ett mer resurseffektivt 
byggande. På plattformen går det att dela 
exempel, hitta samverkanspartners och köpa/
sälja återbruksmaterial via en marknadsplats. 
Visionen är att hanteringen av byggprodukter 
ska röra sig uppåt i avfallshierarkin. Målet 
är mer avfallsminimering, återbruk och 
materialåtervinning, och mindre energiåtervinning 
och deponi.49

AKTÖRER OCH 
PROJEKT
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I arkitektens arbetsprocess finns flera val och tidpunkter som påverkar omfattningen av användandet av 

nytt byggnadsmaterial och det här kapitlet ska redogöra för hur arkitektens arbetsprocess kan komma att 

förändras i arbetet med ACE. Flera av dessa val är i många fall redan verksamma i dagens arbetsprocesser, 

men kommer att få förstärkt fokus i en ny process.

Nedanstående processbeskrivning är en sammanvägning av diskussioner under rapportarbetets 

gång. Processen finns också sammanfattad och illustrerad i bild. Namnen på processens faser är 

tagna från Arkitektens uppdrag av Svensk Byggtjänst, och beskrivningen följer i huvudsak den linjära 

byggprojektprocessen, men med kompletteringar av moment och aktörer, väsentliga för att uppnå 

industriell cirkularitet.1 Byggprojektprocessen kommer fortsättningsvis kallas processen i det här kapitlet.

Fokus genom kapitlet ligger på arkitektens arbetsprocess och materialets väg in i processens skeden.

1  Svensk Byggtjänst och Svenska Teknik & Designföretagen, Arkitektens uppdrag, omfattningar och redovisningsnivå, tredje utgåvan 2017
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INITIERING OCH FÖRSTUDIE

Allra först i ett projekt, redan innan det har blivit 
ett formellt projekt tas de första initiativen. 
Liksom i en linjär byggprojektprocess utreds 
och tydliggörs projektets förutsättningar i det 
här skedet. I en process med cirkulära material 
blir detta ett viktigt moment eftersom flera 
avgörande ramar och ambitionsnivåer fastställs. 
Det är önskvärt att redan här involvera många av 
de aktörer som först senare brukar delta i linjära 
projektprocesser; utöver beställaren även arkitekt, 
konsultgrupp, materialleverantörer, rivnings/
demonteringsentreprenör och avfallsentreprenör. I 
de fall byggentreprenör även är materialleverantör 
kan de komma att involveras här. Även kontakter 

1  Upphandlingsmyndigheten, Innovationspartnersakp, 2019, 

med kommunen sker i detta skede. 

Innan marknaden med cirkulära material är 
etablerad som en självskriven komponent i 
byggprojektprocessen kommer ett partneringlikt 
samarbete att krävas, där flera aktörer tidigt 
gör gemensam sak i ambitioner, risker och 
informationskanaler.  Vid offentliga upphandling 
skulle exempelvis ett innovationspartnerskap kunna 
ingås.1 

Här fastställs projektets förutsättningar och en 
kravspecifikation för material arbetas fram. Genom 
att tidigt sätta en kravspecifikation och besluta 
vilka krav som är fasta, exemeplvis klimatavtryck 
eller andel cirkulära material, medges andra 
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materialval att förändras under processen gång, 
om huvudkraven uppfylls. Det kan innebära att det 
finns en idé om ett materialval redan tidigt, men att 
det kan komma att förändras, exempelvis när det 
prövas i förslaghandling, förfrågningsunderlag eller 
under själva upphandlingen.

En ny roll, Cirkulär Byggprocessledare, kan 
underlätta stora projekt med komplexa 
materialflöden. Om projektledarens uppdrag kan 
sägas vara att leda leveransen av en byggnad enligt 
ett projektdirektiv, blir processledarens uppgift 
att vara med i framtagandet av projektdirektivet 
och i samarbete med inblandade aktörer ta 
fram den input som behövs för att projektet 
ska kunna genomföras. Många gånger hanterar 
projektledaren även den här typen av frågor, men 
i större projekt kan det vara svårt att både driva 
projektet och den utvecklingsprocess ett ACE-
projekt innebär.

Ibland får eller tar arkitekten på sig rollen som 
processledare i byggprojekt, inte minst där det 
handlar om att i dialog med brukare arbeta fram 
behov och lösningar för en förändring. Eftersom 
arkitekten är välbekant med det designdrivna 
arbetssättet, skulle processledarrollen i ACE kunna 
vara en ny specialitet inom arkitekturprofessionen, 
men också kunna axlas av en biträdande 
projektledare.

Arkitekten utför, i vissa fall tillsammans med 
byggherre, en inventering av vilka material som 
passar och vilka material som finns tillgängliga 

på marknaden från materialbanker eller -depåer. 
En materialdatabas med cirkulära material blir 
en förutsättning för att detta inte ska bli ett för 
tidsödande moment. Utöver det kan aktuella 
rivningslov matchas med det nya projektet och 
därigenom minska ett transportled. Det kan också 
handla om att inventera vad det finns för befintligt 
material på och i fastigheten om det rör sig om 
en ombyggnad, renovering eller demontering av 
befintlig byggnad. Även byggherrens tillgångar 
av material inventeras. Aktuella materialval kan 
allokeras i det här eller vid ett senare skede.

Allokering av cirkulära material blir ett nytt 
moment i den cirkulära processen och hur det 
skulle kunna fungera i praktiken har inte studerats, 
exempelvis finns det ju ännu inte någon större 
marknad att allokera från, men idén innebär att en 
bokningsavgift betalas till den som administrerar en 
materialbank och att allokeringen är tidsbegränsad. 
Allokeringen görs för att minska risken att ett tänkt 
material säljs till någon annan, men samtidigt för 
att minska risken att stå med upphandlat material 
om byggprojektet inte blir av. Här skulle en ny roll, 
materialmäklaren, kunna behövas för att förmedla 
affärer mellan demonteringsentreprenören eller 
materialbanken och projektet.

I en ombyggnad sker en liknande process. 
Projektets materialtillgångar inventeras 
och klassificeras och projektets cirkulära 
förutsättningar och kravspecifikation fastställs. 
Vid en ombyggnad blir det tidiga samarbetet med 
demonteringsexperten och materialmäklaren en 
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förutsättning för att få överblick över det befintliga 
materialets värde.

Här ses alltså två möjligheter till att behandla 
besluten om cirkulära material. Antingen 
identifieras en idé om materialet, redan i det här 
skedet och allokeras. Eller så fattas beslut om vilken 
funktion eller vilket krav materialet ska uppfylla, 
för att lämna öppet för en senare upphandling. 
I båda fallen sker materialvalet tidigare än i en 
linjär process eftersom de har stor påverkan på 
kravuppfyllelsen. 

Under förstudien utreder arkitekten också olika 
produkttjänster kopplade till beställarens eller 
brukarnas behov. Det kan röra sig om vilka 
byggnadsrelaterade tjänster som ska hyras och 
vilka som ska köpas. Ska ljus hyras, som i projektet 
Pay per lux, är det en förutsättning som ligger 
till grund för hur byggnaden utformas och hur 
byggkonsulterna ska arbeta vidare. 2

Utöver projektets förutsättningar blir tillgängligt 
material en utgångspunkt för arkitektens 
gestaltningskoncept. Gestaltningskonceptet 
sammanväger en mängd olika aspekter, 
där materialdiskussionen prövas mot 
verksamhetsbehov, plats och omgivning, regelverk 
mm. Förändringsbehov och adaptabilitet, 
anpassningsbarhet diskuteras. För arkitektens del 
blir det viktigt att avgöra vilka materialval som 
blir styrande för gestaltningen och därigenom 
projektet, genom att låsa de val som har stor 
påverkan på gestaltningen. I takt med att 

2  Atlas of the Future, Let there be (intelligent) light, 2019
3  Ryd, N. Tidiga skeden i planering, bygg och förvaltning, 2017

andrahandsmarknaden växer blir det mindre 
viktigt att säkerställa tillgången av ett specifikt 
material genom allokering i det här läget, eftersom 
tillgången är god.

I de bästa processerna är även andra kompetenser 
än arkitekt och beställare delaktiga i tidigt skede. 
Konstruktion, brand, VVS eller någon annan 
kompetens som är aktuell för det specifika 
projektet kan bidra med förutsättningar och ramar 
för hur projektet utvecklas. Tidig medverkan ger 
också förståelse för varandras behov och kunnande 
och med slutresultatet som gemensamt fokus.3

När den cirkulära aspekten är stark hanterar 
dessa kompetenser tillsammans frågor rörande 
anpassningsbarhet och förändring över tid, 
demonterbarhet och återanvändningspotential för 
de system och produkter som föreslås. Redan här 
kan det första steget till en demonteringshandling 
tas. För arkitektens arbete innebär detta 
ställningstaganden om hur demonterbarheten 
påverkar gestaltningskonceptet och hur en design 
kan hållas öppen för eventuella materialbyten.

Det finns ofta element av cirkulära aspekter i 
arkitektens uppdrag redan idag, när det gäller att 
designa en byggnad som klarar av att förändras 
över tid, med ändrade behov från omgivningen och 
dem som använder byggnaden. Det här innebär att 
en framtida användning finns med i planeringen av 
byggnaden, och att den byggs på ett sådant vis att 
förändringar är lättare att genomföra.
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Det här är alltså en form av planering som 
förebygger större ombyggnader och eller rivningar 
när behovet av den ursprungliga funktionen inte 
längre finns. Ibland sker detta som en merkostnad, 
ibland inte, men i slutändan leder det ändå till att 
behovet av nytt byggnadsmaterial (primärt såväl 
som sekundärt) minskas.

Det kan exempelvis handla om att kontor ritas så 
att rum går att dela av eller slås samman beroende 
på arbetssätt och antalet medarbetare. Förskolor 
byggs med tankar om att den småbarnsboom som 
först ska husera i dem, om bara ett par år istället 

4  Karlsson, S. Framtidssäkring av sjukhus, 2019 

har behov av en grundskola. Sjukhus planeras 
vanligen för att verksamheter kan byta plats. Ett 
sätt att göra detta är att jobba med exempelvis 
högre våningshöjder som kan hysa olika typer av 
installationer, rutnätsystem och modulväggar, 
placering av schakt och generella planlösningar.4

Ovanstående är exempel på projekt och 
diskussioner som redan finns idag, men det är 
aspekter som kommer att få ökad betydelse i 
samband med en omställning till arkitektur för 
en cirkulär ekonomi. Fenomenet skulle kunna 
beskrivas som det som i inledningen presenterades 
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som Long life, Loose Fit, Low Energy. Att bygga 
lite rymligare än vad behovet är idag för att på 
det sättet kunna använda byggnaden på ett mer 
flexibelt sätt i framtiden. Med den här typen av 
byggnadsmässiga ställningstaganden kan en 
framtida ombyggnad underlättas. 

FÖRSLAGSHANDLING 
(PROGRAMHANDLING)

Förslaghandlingen innebär planlösningar och vid 
behov redovisas exempelvis fasader, sektioner och 
material. Under detta skede ritar arkitekten upp 
byggnaden med utgångspunkt i förstudien och 
gestaltningskonceptet. Arkitekten utgår från de 
materialidéer som framkommit under förstudien 
och föreslår för byggherren vilka material som 
bör allokeras för den fortsatta projekteringen. 
Arkitekten säkerställer att materialen uppfyller 
rätt myndighetskrav för projektet.  Kontroll, 
märkning och garantier för cirkulära material 
måste etableras för att de ska kunna var aktuella i 
nya byggnader. Säkerställandet av att materialen 
uppfyller de garantier som krävs skulle också kunna 
utföras av en materialkonsult, en specialist på 
cirkulära material. Materialvalen ritas in i skissen/
gestaltningen och på så sätt prövas om de är rätt 
val. Om materialen inte fungerar tas en ny loop i 
sökning och testning, med eventuell påverkan på 
gestaltning och konstruktion.

När ett material är allokerat kan information om 
materialet tillföras i den digitala modellen som 

5  Schön, D. The Reflective Practitioner, 1983

projektet arbetar i. Materialet eller produktens 
egenskaper listas enligt vad som beskrivs i 
kapitlet om BIM med listor över bland annat 
återbrukspotential och om materialet har använts 
tidigare. Att i ett relativt tidigt skede lägga in 
information om ett material ger underlag för analys 
och för beslut om materialet är rätt för projektet. 
Det här blir första steget till byggnadens loggbok.

Det arkitekter är kända för att göra, likt andra 
designkompetenser, är att de skissar, det vill 
säga vid upprepade tillfällen ritar upp helheter 
eller delar av det som ska gestaltas. Det här kan 
göras för hand eller digitalt. Skissandet är ett 
verktyg för att illustrera och testa en tanke, att 
förstå förutsättningar och kan liknas vid en serie 
prototyper av den färdiga lösningen. Skissens 
styrka är att den kan göras på ett sätt så att alla 
ingående lösningar inte behöver finnas på plats för 
att kunna arbeta med helheten. Genom att testa 
olika lösningar ökar förståelsen för hur lösningen 
borde se ut och över tid ökar också skissens 
komplexitet och detaljeringsgrad. Det är ett 
iterativt prövande, som också kallas för reflektion-i 
handling (reflection-in-action)5.

På detta sätt testas även materialvalen i 
skissen genom att deras konsekvenser prövas. 
Ur arkitektens perspektiv blir anpassning och 
prövandet av materialet i gestaltningen därför 
ingen stor förändring i arbetssättet med ACE, utan 
är en av flera aspekter som samverkar i gestaltning. 
Snarare kommer arbetsprocessen med cirkulära 
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material i stort att i högre grad likna arkitektens 
skissande, där en materialidé analyseras och 
utvärderas, antas eller förkastas, under flera delar 
av processen.

En aktör med ansvar för demontering, depå och 
kvalitetssäkring av återbruksmaterial kan erbjuda 
material som i samarbete med arkitekten upcyclas 
och därmed skräddarsys till återbrukselement i 
det nya projektet. Exempel på detta är Lendager 
groups fasadpartier6 i radhus eller golvplattor och 
akustikpaneler7 i kontorshuset Epic av Skanska. 

UPPHANDLING BYGGENTREPRENÖR/
DEMONTERINGSENTREPRENÖR

För upphandling av byggentreprenör utförs 
ett förfrågningsunderlag. Efter avslutad 
förslagshandling upphandlas byggentreprenör. 
Beroende på entreprenadform har entreprenören 
olika grad av inflytande på materialvalet.

Om det behövs, till exempel vid ombyggnad, 
upphandlas demonteringsentreprenör som ska 
demontera befintlig byggnad på fastigheten 
eller delar av befintlig byggnad som ska byggas 
om. Liksom i en linjär process kan det efter 
upphandling ske byte av material men i en cirkulär 
process behöver entreprenörerna ta hänsyn till 
vilket material som är allokerat och vilka de själva 
upphandlar.

6  Lendager Group, Ressourceaekkerne,
7  Skanska, Epic Malmö
8 Upphandlingsmyndigheten, Innovation, 2019

Byggentreprenören och arkitekten kommer att 
behöva samarbeta mera för att tillåta och säkra 
materialförändringars påverkan på funktioner och 
kvalitet under den fortsatta processen.

Eftersom specifika materialval inte kan krävas i alla 
upphandlingsformer kommer kravspecifikation 
kopplat till cirkularitet och materialens 
funktionskrav att behövas.  En byggnads 
demonterbarhet kan däremot specificeras i 
upphandling.

Innovationsupphandling är ett sätt att möjliggöra 
upphandlingar med återbrukat och upcyclat 
material. De beskrivs av Upphandlingsmyndigheten 
som att de kan användas när det finns behov som 
inte kan tillgodoses med befintliga lösningar på 
marknaden, eller av lösningar som nästan finns 
på marknaden, eller är nya på marknaden av att 
hantera akuta samhällsutmaningar, exempelvis 
klimatförändringar. 8

SYSTEMHANDLING

Även i systemhandlingsskedet krävs en öppenhet 
för förändringar i materialval.

Här fastställs de tekniska systemen, stomme och 
gestaltning med utgångspunkt i att byggnaden ska 
gå att montera och demontera. Systemhandlingen 
är ett samarbete mellan entreprenör och 
byggkonsulter för att få ett bra underlag för en 
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färdigprojektering. Konsultgruppen kan bestå 
av arkitekter, konstruktör, brandkonsult, VVS-
konsult, elkonsult och konsult som granskar 
tillgänglighet samt vid behov av andra specialister. 
En materialentreprenör kan behöva ingå för att 
bistå i bedömningar av val utifrån kunskap om 
tillgång och kvalitet och vilka ytterligare material 
som behöver allokeras. Projektledaren samordnar 
konsultgruppen. 

I anslutning till systemhandlingsskedet lämnas 
ofta bygglov in. Alla material är inte helt 
bestämda än och det behöver finnas utrymme 
för justering av bygglov när de preciseras vidare 
i bygghandlingsskedet. Vid tekniskt samråd inför 
startbesked skulle demonterbarheten kunna vara 
en aspekt som redovisas.

Här fortsätter arbetet med att addera information 
om byggnadens ingående material in i BIM-
modellen, den framtida byggnadens digitala 
tvilling. Faktorer som återbrukbarhet, LCA och 
koldioxidutsläpp adderas, så att ställningstaganden 
i förhållande till kravspecifikationen kan tas.

BYGGHANDLING

Bygghandlingen är en detaljprojektering och 
fördjupning av systemhandlingen och ligger till 
grund för upphandling av materialleverantörer. 
Under bygghandlingsskedet kan ett justerat 
bygglov behöva lämnas och då innehålla ändringar 
och ytterligare precisering av material. 

Arkitekten och andra byggkonsulter producerar 

CIRKULÄR 
BYGGPROJEKTPROCESS
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ritningar, 3D-modeller och föreskrifter på 
samma sätt som i en linjär byggprojektprocess. 
Demonteringshandlingen bearbetas parallellt med 
bygghandlingen. Under bygghandlingsskedet 
arbetar entreprenören och byggherren tillsammans 
med en materialleverantör för att få tillgång till rätt 
material (exempelvis tidigare allokerat), i tillräckliga 
mängder och som kan levereras i rätt tid. I BIM-
modellen justeras och preciseras alla materialval 
fram till slutgiltig bygghandling.

I jämförelse med linjära processer behöver den 
byggtekniska kompetensen hos arkitekten, liksom 
samarbetet med konstruktörerna, öka för att de ska 
kunna ta ansvar för demonterbarhet och funktion 
när materialet används, exempelvis standarder och 
lösningar för mekaniska fogar som ger rationalitet i 
tillämpningen av dem i utförande och demontering.

PRODUKTION

Under produktionen uppförs byggnaden enligt 
bygghandlingen. Om entreprenören behöver 
upphandla underentreprenörer sker det också 
med bygghandlingen som grund. Arkitekten finns 
med som stöd om något skulle behöva ändras när 
det gäller material och konstruktion, exempelvis 
på grund av tillgänglighet i tid eller transport. En 
analys av materialets påverkan på helheten kan 
behöva göras. Arkitekten uppdaterar då BIM-
modellen så att den är ett stöd för detta under hela 
produktionen. 

RELATIONS- OCH 
DEMONTERINGSHALDNING

När slutbesiktningen är genomförd upprättas 
relationshandling som förvaltaren erhåller. En 
digital relationshandling i form av BIM-modell 
skulle kunna levereras till kommunen som lägger 
in den i en digital detaljplan. I det här skedet sker 
de sista justeringarna av demonteringshandlingen. 
Demonteringshandlingen är en sammanställning 
över byggnaden och dess olika komponenter 
ner till varje enskilt material och dess placering. 
Den beskriver hur byggnaden kan demonteras i 
framtiden och på så vis byggas om och förändras. 
Demonteringshandlingen klargör även de ingående 
materialens värde och hur de kan återbrukas och 
återvinnas. Demonteringshandlingen tillhandahålls 
av fastighetsägaren och ingår i leveransen till 
kommunen.

Dessa två handlingar skulle kunna vara en 
och samma modellfil, för att underlätta vid 
uppdateringar, ex genom versionshantering av 
modellfilen, där en handling låses när nästa fas blir 
aktuell.

FÖRVALTNING

Under förvaltningen av byggnaden ligger 
relationshandling och demonteringshandling 
som grund för underhållsplaner, anpassningar 
och ombyggnader så att dessa kan ske utan att 
producera avfall. Dessa uppdateras vid ändringar. 
Vid ägarbyte av en fastighet följer handlingar och 
modellfiler med.

CIRKULÄR 
BYGGPROJEKTPROCESS
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Jag tror det blir viktigare än någonsin att arkitekten tar på 

kaptensmössan för att få ihop alla delar. Precis som idag är det 

många kompetenser, men det sista ordet måste ligga i någons 

händer och där har arkitekten ett viktigt uppdrag. Sen är det 

arkitektens/ kaptenens roll att se till att rätt person är på rätt plats. 

Redan idag finns det i samma team olika arkitekter som är duktiga 

på resp. gestaltning, lagstiftning, detaljering och så vidare. Jag 

skulle säga att det är oftast olika personer från oss som gör olika 

moment. Men en uppdragsansvarig som ansvarar och med det 

delegerar till rätt person är a och o för ett lyckat hus. 

Kajsa Crona, Sweco Architects

”

”
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NYA ROLLER

ARKITEKTEN

I byggprojektprocessen för ACE får arkitekten 
en mer samordnande roll. Arkitekten håller 
samman gestaltningen, de tekniska systemen 
och tillgångarna av befintligt material. 
Materialkunskapen kommer att vara en viktig del 
i arkitektens arbete. Arkitektens roll som designer 
kommer att utökas till att skräddarsy återbrukat 
material för att passa i det nya projektet. Eller till 
att anpassa projektet efter det material som finns 
tillgängligt. Behovet av att kunna logga materialet i 
BIM växer.

PROJEKTLEDAREN

Byggprojektledaren kommer att koordinera 
arbetet med ACE mellan byggherre, beställare, 
konsultgrupp och materialmäklare. Samordningen 
mellan alla dessa roller kommer att starta 
tidigare än i linjära byggprojektprocesser. Då 
fler aktörer kan arbeta parallellt med varandra, 
så som konsultgrupp, demonteringsföretag och 
materialmäklare, blir samordningen av största vikt 
för att få till effektiva processer. 

MATERIALKONSULTEN

När behovet av materialkompetens ökar finns 

möjlighet för arkitekter, konstruktörer och andra 
byggkonsulter att specialisera sig på återbrukat 
material. Eftersom kunskap inom området är 
väsentligt för att få till effektiva processer inom ACE 
finns incitament för specialisering inom området. 
Behovet finns att någon, en materialkonsult 
med kompetens inom kvalitetskontroll, 
kvalitetsgranskar och märker återbrukbart material. 

PROCESSLEDAREN

När komplexiteten ökar krävs det mer av alla som 
deltar i en byggprojektprocess. Vi har tidigare 
talat om nya roller för projektledaren och behovet 
av kunskapshöjning för arkitekter och andra 
inblandade aktörer.

Begrepp som tidig samverkan och kontinuerlig 
informations- och kunskapsutbyte pekar 
mot behovet av att hitta mötes- och 
kunskapsutvecklingsprocesser som kan 
hantera projekt med komplexitet i form av 
osäkerhetsfaktorer och många inblandade aktörer. 
ACE innebär att lösningar som inte tidigare gjorts 
behöver utforskas.

Det finns anledning att titta på hur sådana 
processer drivs i andra sammanhang. I boken 
Designdrivna dialoger för arkitektur och 

Framöver tror jag vi kommer arbeta allt mindre i 

separata discipliner och allt mer i bredare samarbeten 

med miljöspecialister, andra teknikkompetenser, BIM-

kompetenser osv. Tanken att en och samma arkitekt ska 

kunna både material, samordning, gestaltning, skräddarsy 

delar/produkter/material och logga dem i BIM osv är jag 

tveksam till är ett arbetssätt för framtiden. Snarare tror jag 

vi kommer arbeta i multidisciplinära team allt mer.

Anna-Karin Jägare, Sweco Architects

”

”
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samhällsbyggnad pekar författarna på erfarenheten 
att ett designdrivet arbetssätt har förmågan att 
hantera osäkerhet, komplexitet och aktörer med 
olika perspektiv i samverkan mot ett gemensamt 
mål.1 Boken beskriver att komplexa problem 
kännetecknas av att de inte har en enkel optimal 
lösning som kan räknas fram, utan snarare flera 
möjliga, acceptabla lösningar som enbart kan 
nås i samförstånd med flera aktörer. Med ett 
designdrivet arbetssätt menas att iterativt testa 
förslag i modeller och artefakter för att lära sig om 
lösningens giltighet.

1  Eriksson, J. Fröst, P. Gustavsson, A. och Lindahl, G. Designdrivna dialoger för arkitektur och samhällsbyggnad, 2017

Boken tar också upp behovet av att någon leder 
en sådan process för att säkerställa en framdrift 
mot en möjlig lösning. Processledaren, i boken 
kallad dialogledare, har en roll som i viss mån 
liknar projektledarens, men som har ett särskilt 
fokus på att möjliggöra samarbete och det 
gemensamma kunskapsbygget, förflyttningen 
från idé till konkretare projekt. Processledaren blir 
särskilt viktig i början av en byggprojektprocess då 
gemensamma utgångspunkter ska fastställas.

NYA ROLLER

Nya aktörer och samverkan



Under min tid som arkitekt har det tillkommit ett behov av olika 

kompetenser hos arkitekten som inte efterfrågades på samma 

sätt tidigare. Tillgänglighet, energi, arbetsmiljö, dagsljus, 

informationssamordning/BIM, fukt, akustik, projektledning, 

miljöbyggnad, brukarmedverkan/”designdialoger” …. Om arkitekten 

själv ska besitta alla dessa kunskaper blir det på bekostnad av 

något. …och då kanske på gestaltningsområdet. Precis som att det 

inom dessa områden finns specialister kommer det att behövas 

”cirkulärspecialister”. Om dessa i huvudsak kommer att finnas 

på arkitektkontoren eller på projektledningssidan eller någon 

annanstans vet jag inte.

Jonas Lindström, Sweco Architects

”

”
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I en cirkulär ekonomi där byggbranschen ingår 

uppstår nya affärsmöjligheter som beskrivs nedan. 

En del av dessa är redan, i enskilda fall, på uppgång.

DEMONTERINGSFÖRETAG

Vid omställningen till cirkulär ekonomi inom 
byggbranschen får befintliga aktörer nya 
roller. Rivningsföretag kan utvecklas och bli 
demonteringsföretag som specialiserar sig 
på att plocka isär befintliga byggnader för att 
kunna förmedla materialen till materialmäklare, 
byggföretag och arkitekter. Deras arbete 
utförs i nära samarbete med logistikplanerare, 
avfallsentreprenörer och återbruksdepåer.

MATERIALMÄKLARE

Vid byggprojektering med nya material finns all 
världens material listat på leverantörers hemsidor, 
men vid byggprojektering med befintligt material 
finns i dagsläget inget system för inventering av 
vilket byggnadsmaterial som finns tillgängligt. Det 
skulle exempelvis kunna skapa en ny bransch för 
materialmäklare vars uppgift är att mäkla material 
mellan demonterings- eller rivningsföretag och 
byggföretag och arkitekter. Materialmäklaren kan 
också ansvara för regelbundna materialvärderingar 
och materialbesiktningar. Ett initiativ att mäkla 

1  Bengtsson, S. NCC lägger ner Loop Rocks, Byggvärlden, 2019

sekundärt material var NCC:s projekt Loop 
Rocks där utbud av stenvaror och fyllnadsmassor 
matchades med efterfrågan. Tjänsten hade cirka 
16 000 användare när det lades ner i juni 2019, 
på grund av svårigheter att hitta någon som ville 
driva tjänsten1. Ett problem med befintligt material 
idag är att det finns lite eller ingen information 
om dess egenskaper. För att föreskriva material i 
byggprojekt måste materialet uppfylla tekniska 
krav, brandkrav, ljudkrav och vara giftfria. Här 
finns en marknad för materialinventering av 
befintligt material. Som ett led i att underlätta för 
en sådan här inventering av material i ännu inte 
byggda byggnader, beskrivs i kapitel om BIM hur 
information kan göras tillgänglig via BIM. 

FASTIGHETSÄGARE

När den ekonomiska modellen blir cirkulär innebär 
det att fastighetsföretag som äger byggnader 
också har ett inbyggt värde i de material som 
byggnaderna består av. Byggnaderna har då 
inte bara ett marknadsvärde utan även ett 
materialvärde som kan räknas in i ekonomiska 
kalkyler. När materialet får ett ekonomiskt 
värde finns det möjlighet att göra affärer med 
det, förutsatt att det också finns en marknad för 
materialet.  

NYA 
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TJÄNSTER ISTÄLLET FÖR PRODUKTER

Precis som i det tidigare nämnda fallet med Pay 
per lux finns möjligheter att börja leverera tjänster 
istället för produkter.1 Eftersom kunden betalar 
för tjänsten och leverantören enbart får betalt 
så länge tjänsten fungerar skapas incitament för 
kunden att enbart bruka precis det som behövs 
och för företaget att leverera en produkt, som i 
sig levererar tjänsten, som har maximal livslängd, 
kräver minimalt med underhåll och är helt 
återvinnings- och/eller återbrukningsbar. Att köpa 
ljus är ett beprövat koncept, men man kan också 
tänka sig att delar av byggnadens funktion kan 
köpas, exempelvis att man köper luftflöden och 
leverantören levererar smarta ventilationslösningar.  

BANKER

I takt med att branschen lär sig olika materials 
återbruksvärde och i samband med ökade 
kostnader för hög miljöpåverkan kan byggkreditiv 
komma att villkoras med krav på en viss 
kvalitetsstandard för ingående material, oavsett 
om det innebär nya eller återbrukade material. 
Genom att förse en byggnad med ett ingående 
materialvärde kan banker se på såväl nya som 
befintliga byggnadsbestånd med nya ögon i 
samband med finansiering av byggprojekt.

1 Philips: Case study Rau Architects, 2012
2 SB Insight: Circular economy in the Nordic Markets, 2019 

FÖRSÄKRINGAR

Även försäkringsbolagen har anledning att se över 
sina erbjudanden och anpassa dem efter en cirkulär 
materialmarknad. Hur kan återbruk försäkras? 
Är byggnaden en materialbank trots strukturella 
brister? Finns det material som blivit obsolet på 
marknaden och som därmed kommer att belastas 
med avgifter vid demontering?

KUNSKAP OCH MENTALA BARRIÄRER

Cirkulär ekonomi är inte ett etablerat begrepp i 
Sverige än. 37 procent av alla svenskar är bekanta 
med begreppet men bara 11 procent säger att de 
förstår dess innebörd.2 Det finns behov av ökad 
kunskap hos byggherrar för att kunna upphandla 
ACE och för att förstå att man behöver upphandla 
ACE för att bygga klimatsmart.

Det är inte bara byggherrar som saknar kunskap 
om cirkulär ekonomi utan det är något som 
genomsyrar hela byggbranschen. Entreprenörer 
behöver bli bättre på att bygga för demontering. 
Rivningsföretag behöver utveckla sina arbetssätt 
för att material ska kunna återvinnas, återbrukas 
och upcyclas. Avfallsentreprenörer behöver 
utveckla system för att ta tillvara och förmedla 
vidare byggmaterial och arkitekter, konstruktörer 
och andra byggkonsulter behöver utveckla 
sin kompetens när det gäller att gestalta för 
demontering. 

NYA 
AFFÄRSMÖJLIGHETER 

OCH TJÄNSTER



46

Byggprojektledare kommer sannolikt att få en 
ännu viktigare roll när ACE ska genomföras då 
det ställer högre krav på samordning mellan 
entreprenörer och konsulter. På utbildningarna 
för arkitektur och byggnadsteknik behövs kurser 
i cirkulära materialval, arkitektur för cirkulär 
ekonomi och om hur man bygger och designar för 
dekonstruktion. Arkitekter behöver fortbilda sig 
inom materialkunskap och detsamma gäller för alla 
inblandade konsulter. Framöver kan det behövas 
specialiserade materialkonsulter, vars uppgift är att 
vara experter på befintligt material. Det finns behov 
av ett kunskapslyft inom hela byggbranschen för 
att genomföra ACE.

När det gäller ny teknik, nya system och nya 
arbetsmetoder finns ofta ett mentalt motstånd 
mot att testa något nytt. Utredningsarbete behövs 
innan någon aktör vågar satsa i skarpa projekt. 
I brist på information och exempel gror också 
uppfattningen att hållbara lösningar, som ACE, gör 
projekten dyrare att genomföra. För att överbrygga 
de mentala barriärer som finns behövs goda 
exempel som kan inspirera till utveckling av system 
och kunskap.3 Genomförda projekt kan synliggöras i 
en databas över pilotprojekt och fallstudier. 

3  Arup, The Circular Economy in the Built Environment, 2016

SYSTEM FÖR MATERIALHANTERING

Förutom starkare ekonomiska incitament och 
större kompetens behövs välutvecklade system för 
logistik och materialhantering. EPD och LCA för 
material finns idag samlade i olika databaser och 
är inte alltid jämförbara med varandra. En samlad 
databas för primära material och dess egenskaper 
skulle göra det lättare att utvärdera och jämföra 
material. Detsamma gäller databaser för sekundära 
material.

En barriär när det gäller återbruk av material är 
garantier för materialens egenskaper. Det behövs 
system med nya märkningar där materialets 
slitage tas med i beräkningen, men där varje typ av 
material får en förväntad livslängd under normalt 
slitage. Normalt slitage behöver preciseras och kan 
exempelvis innebära att återanvändning medges 
i upp till tre-fem gånger beroende på material och 
egenskap. 

I designprocessen vill arkitekt och byggherre 
kunna gå in i en databas för att undersöka vilka 
material som finns tillgängliga just nu och dess 
återbrukspotential. Det blir en utgångspunkt 
för projektet. Det material som finns tillgängligt 
kan antingen levereras av en återbruksdepå eller 
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finnas befintligt i en byggnad som ska demonteras. 
Fastighetsägare kanske till och med kan lägga ut 
sina befintliga byggnader till materialförsäljning om 
de inte uppfyller sin funktion längre. All information 
rörande befintliga byggnader och byggnader på den 
berörda fastigheten kan finnas i digitala modeller 
som tillhandahålls av fastighetsägaren eller som går 
att se i kommunens digitala detaljplan. 

För att all information rörande inbyggda material 
i byggnader ska finnas behövs nya verktyg 
som medger att materialens egenskaper listas 
i de digitala BIM-modeller som arkitekter och 
konstruktörer projekterar i. I BIM upprättas en 
detaljerad loggbok över materialens placering och 
tekniska data, LCA och materialets återbruksvärde. 
För att kunna lägga in materialinformationen krävs 
programvaror som kan hantera det. BIM kan lösa 
många av de logistiska informationsbarriärer som 
finns rörande ACE vilket beskrivs längre fram. 
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För att vi ska klara av att bemöta och bromsa rådande klimatförändringar krävs drastiska åtgärder. 

Byggbranschen stod 2016 för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.1 Enligt Ellen MacArthur 

Foundations rapport, Completing the picture how the circular economy tackles climate change, kan 

världens totala utsläpp av växthusgaser bara minskas med 55 procent med hjälp av byte till förnybara 

energikällor. De resterande 45 procenten som krävs för att bli klimatneutrala måste åstadkommas genom att 

ställa om från linjära produktionskedjor till cirkulära. 2 Det borde vara incitament nog för att byggbranschen 

ska ställa om till cirkulära affärsmodeller, men så är ännu inte fallet. Det behövs fler incitament för att 

åstadkomma ACE i större mängd efter den initiala experimentfasen. Nedan listas olika verktyg som 

tillhandahålls av olika aktörer som skulle kunna skapa incitament för ACE i byggprojekt.

1  Boverket, Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, 2019
2 Ellen MacArthur Foundation: Completing the picture how the circular economy tackles climate change V3 26 September 2019

LAGAR OCH REGELVERK

Lagar och föreskrifter kan behövas som ett 
incitament för att skapa ACE. Idag finns varken 
någon lag som direkt skapar incitament för 
cirkulära materialflöden inom byggbranschen 
eller stöd för cirkulära materialflöden i Plan- och 
Bygglagen vilket medför att det inte finns något 
utrymme för kommuner att ställa krav på återbruk 
och återvinning av material i nybyggnation i 
detaljplaneringen. Återbruk medges inte heller 
då återbrukat material inte går att CE-märka. 
Byggprodukter som omfattas av en harmoniserad 
standard eller har en europeisk teknisk bedömning 
(ETA) måste ha en prestandadeklaration och vara 
CE-märkta för att få säljas.1 Märkningssystem för 
återbrukade byggprodukter behöver utvecklas 
för att produkterna ska kunna föreskrivas. Med 
märkningssystem för återbrukade byggprodukter 
kommer också garantier, vilka är nödvändiga för att 
klargöra ansvar för produkten. 

I dagsläget är det ofta billigare att köpa nytt än att 

1  Boverket, CE-märkning, 2018 
2  SFS 1994:200 Mervärdesskattelagen

reparera och återanvända, eller åtminstone är det 
den allmänna uppfattningen eftersom det är enkelt 
att köpa nytt och mer tidskrävande och kostsamt 
att reparera och återanvända. En förutsättning 
för att genomföra ACE är att göra det ekonomiskt 
fördelaktigt att använda återbrukat material. 
Om det vore billigare eller lika kostsamt med 
återbrukat material som med nyproducerat skulle 
det gynna ACE. I dagsläget har återbrukade och 
nyproducerade produkter samma skattesatser. På 
samma sätt som staten gynnar reparation av varor 
genom den sänkta skattesatsen på reparationer 
enligt Mervärdesskattelagen SFS 1994:200 7 
kap. 1§2  skulle det uppmuntra återbruk med en 
motsvarande skatteskillnad mellan nyproducerade 
respektive återbrukade produkter. Ett annat 
scenario för att öka värdet av sekundära resurser är 
att det uppstår materialbrist, en framtid vi är på väg 
mot, eftersom byggbranschen till stor del använder 
sig av ändliga, primära resurser, som till exempel 
sand och sten. Målet blir förstås att byggbranschen 
har ställt om till cirkulära processer långt innan 
materialbristen är ett faktum.

INCITAMENT FÖR ACE
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Idag finns det barriärer mot att införa en bättre 
materialflödeskontroll, exempelvis genom ett 
lagkrav på loggbok. I IVL:s rapport Förslag till 
införande av loggbok påvisar författarna att 
konkreta krav på miljöförbättringar, till exempel 
lagkrav på en viss andel återbrukat eller återvunnet 
material skulle kunna motivera ett lagkrav på 
loggbok.3

UPPHANDLING 

Offentlig upphandling kan vara ett effektivt verktyg 
för att skapa ACE i nya byggprojekt. Nordiska 
ministerrådet tog 2017 fram fyra strategier för 
cirkulär upphandling4:

• Upphandling med kriterier som gynnar cirkulära 

produkter eller tjänster

• Upphandling av nya och innovativa produkter, 

tjänster och material som främjar cirkulär ekonomi.

• Upphandling av tjänster och nya affärsidéer

• Upphandling som främjar industriell symbios och 

cirkulära system

Det är viktigt att cirkularitet blir en standardpunkt i 
all upphandling. Risken med att precisera cirkulära 
materialflöden i upphandlingar idag, är att få eller 
inga entreprenörer lämnar anbud. Byggmarknaden 

3 IVL: Ejlertsson, A. von Bahr, J. Green, J. Wetterlind, S, Förslag till införande av loggbok,  Rapport U 5965, 2018
4 Upphandlingsmyndigheten: Att sluta cirklarna – 4 strategier för cirkulär upphandling
5  Samtal med Camilla Sjögren, CEFUR 2019, oktober 2019
6  SFS 2010:900 Plan- och Bygglagen

är ännu så god att det finns ett utbud av byggrätter 
vilket gör att entreprenörer inte behöver ta risken 
att genomföra ett projekt enligt nya arbetsmetoder. 
Entreprenörer kan välja att istället lägga anbud på 
upphandlingar där cirkularitet inte preciserats. Ett 
exempel är projektet Kilen i Ronneby kommun, 
där upphandlingen hade ambitiösa krav inom 
C2C och där det inte kom in ett enda anbud under 
anbudstiden.5

PLANARBETE

Detaljplaner skulle kunna styra hur mycket 
material på en fastighet som ska vara återvunnet 
eller återbrukat respektive demonterbart. På 
fastigheter där det finns befintliga byggnader 
skulle detaljplanen kunna styra att en viss procent 
av befintligt material på platsen ska återanvändas 
i ny byggnad om den befintliga byggnaden rivs. 
För att återbruk av resurser ska kunna skrivas in i 
detaljplanen behövs stöd i Plan- och bygglagen, 
något som saknas idag. 6

Digitala detaljplaner kan vara till stöd för framtida 
projektering av ACE. Genom att arbeta med BIM 
i design- och projekteringsprocesserna kan alla 
material i byggnaden kodas och den informationen 
kan sen läggas in i en digital detaljplan. 
Entreprenörer, materialmäklare eller arkitekter 
kan då komma åt information om vad en byggnad 
innehåller och vad det materialet kan användas till 
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längre fram.

Två andra styrmedel som kommuner förfogar över 
är översiktsplan och avtal i exploateringsprocessen. 
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande vilket 
gör att det finns en risk att den stannar vid en vision 
utan att förverkligas. Kommuner med högt satta 
klimatmål kan välja att precisera cirkulära processer 
och sekundära material i sina exploateringsavtal, 
men det är då upp till varje enskild kommun 
och projekt att göra de avvägningarna. Växjö 
kommun är ett exempel på en kommun som 
tagit fram en Träbyggnadsstrategi för att öka trä 
som byggnadsmaterial i alla nybyggnadsprojekt 
i kommunen. Strategin ligger till grund för 
markanvisningar i kommunen.7

CERTIFIERINGAR

De vanligaste hållbarhetscertifieringarna för 
byggnader i Sverige, Miljöbyggnad, LEED, BREAM-
SE och Svanen, tar inte specifik hänsyn till cirkulär 
ekonomi. Däremot behandlar certifieringarna olika 
faktorer som kan kopplas till cirkulär ekonomi. 
Sådana faktorer är exempelvis loggböcker 
för material, avfallshantering och poäng för 
återbrukade produkter.8 Certifieringar har fungerat 
som en morot för byggföretagen och byggherrarna 
att bygga mer hållbart och de kan fungera som 
incitament för att öka byggandet av ACE om 
cirkularitet adderas som en egen del i systemen. 
Certifieringssystemens mått på cirkularitet i 

7 Växjö kommun: Växjö – Europas första moderna trästad
8  Strandfeldt, Evelina, SGBC, mail 2019-09-26 och Lemperos, Xenofon, Svanen, mail 2019-09-25

byggnader kommer att vara viktiga framöver.

MÅTT PÅ CIRKULARITET

Innan man kan använda mätbara indikatorer för 
analys av cirkularitet måste man veta vilka delar av 
CE-systemet som ska ingå. Vad mäter man? Hela 
CE-systemet består av en mix av olika faktorer: 
miljö, ekonomi, affärsmodeller, resursmodeller, 
samarbete, design och undvikande av konsumtion. 
Det gör det svårt ett identifiera en enkel indikator. 
Därför finns det nu flera metoder som innebär 
blandningar av flera eller samtliga indikatorer.

Några av de vanligaste sätten att mäta cirkularitet 
är:

• LCA. Ett etablerat sätt att mäta hållbarhet, men 

mäter inte ”riktig” cirkularitet. Kan ge en indikation 

på hur cirkulärt resurssystemet är genom ett mått 

på CO2-ekvivalenter.

• Restvärde eller livscykelvärdet. Ett sätt att mäta 

och främja det finansiella värdet i byggnader. 

Motsvarar den sammanlagda livscykelkostnaden 

av ingående material. Om indikatorn används i 

byggprojekt främjas cirkulära lösningar.

• Andel regenererat material. Det finns flera sätt att 

beräkna detta:

 - % material som återanvänds/återvinns/upcyklas.

 - % användning av återanvänt/återvunnet material.

INCITAMENT FÖR ACE



52

 - % material som återanvänds/återvinns i lokala 

området.

 - % Importerat/exporterat material. 

Återanvändning, återvinning och/eller uppcykling 
av material och produkter där hela värdekedjan är 
väl känd kan innebära hög kvalitet på de mätvärden 
och indikatorer som används som ett mått på 
cirkularitet, men det är viktigt att kontexten runt 
indikatorn är känd.  Återvinning och återanvändning 
i till exempel delar av Kina kan vara allt annat än 
hållbar, eller cirkulär. Eftersom CE-systemet är 
komplext bör flera specifika indikatorer kombineras 
för att skapa sammansatta indikatormodeller. Ett 
par nya indikatorer forskas det på just nu, och dessa 
kommer i framtidens mätmetoder att bli viktiga 
hörnstenar. 

Utarmning av fossila material

Det vore önskvärt att kunna inkludera utarmning 
av fossila material i en BIM-modell. Det är dock lite 
tidigt eftersom forskning pågår om hur indikatorn 
för detta skulle se ut. I princip ska indikatorn mäta 
hur mycket resurser som konsumeras. Det främjar 
filosofin att vi behöver mäta Påverkan som ett 
relativt värde till världens finita resurser, istället för 
absoluta värden, som koldioxidekvivalenter. Man 
kan ha låg utsläppspåverkan i koldioxidekvivalenter 
samtidigt som finita resurser konsumeras.

9  Ellen MacArthur Foundations, Circular indicators, 2017
10  Eurostat, Circular economy indicators 
11  Circle Economy, The circularity Gap report 2019, 2019 

Emergi

Emergi står för ”Embodied energy” och omfattar 
hur mycket energi som går åt vid förändringar av 
material. På samma sätt som embodied carbon, 
men med energi.

SAMMANSATTA INDIKATORMODELLER

Circularity Score

En ny metod som kommer att introduceras under 
2020, består av en blandning av flera indikatorer. 9 
Circularity Indicators utvecklades av Granta Design. 

EU CE-Mätning Ramverk

Flera indikatorer som ger ett övergripande resultat. 
Använder fyra nyckelfaktorer: Konsumtion, avfall, 
råmaterial och innovation. 10 

Circularity Gap

En metod som involverar en ”Mass-Value-Carbon 
nexus” och mäter hur cirkulärt något är i procent. 
Med den här metoden har man lyckats beräknat 
att till exempel Österrike är 9 procent cirkulärt. 
Metoden utvecklades av Circle Economy, ett 
nederländskt företag.11 

Cradle to Cradle, C2C

Cradle to Cradle verktyg, bedömning och 
certifiering för olika byggprodukter och byggnader 
har sin egen modell av sammansatta indikatorer. 
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FRAMSTEG I MÄTNING AV CE

I januari 2018 antog den Europiska Kommissionen 
ett ramverk för mått på cirkulär ekonomi för 
att bedöma framsteg mot CE-systemet inom 
EU och medlemsländerna. Det inkluderar ”EU 
Monitoring Framework for the Circular Economy” 
– tio indikatorer i fyra steg av produktion och 
konsumtion, avfall, råmaterial och innovation. 
Ramverket använder metoder från tidigare 
indikatormodeller ”Resurseffektivet Scoreboard” 
och ”Råmaterial Scoreboard”.

Eftersom CE är ett komplext koncept behövs ett 
flexibelt indikatorsystem för att mäta det. Det finns 
flera specifika indikatorer, men de sammansatta 
indikatormodellerna erbjuder mer kompletta 
lösningar. I en vidare utveckling av vårt Case, Ett 
rum och ett schakt och dess BIM-modell, kommer 
vi att använda EU:s CE-ramverk och Circularity Gap-
verktygen som beräknar cirkularitet i procent med 
hjälp av en sammansatt indikatormodell.
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Under projektets gång har vi testat konceptet 
Long life, loose fit, low energy1 i ett idéprojekt 
för bostadsbyggande. Vi kallar idéprojektet 
Ett rum och ett schakt. Grundtanken är dels 
att den boende ska kunna förändra sitt hem då 
livssituationen förändras utan att behöva flytta, 
dels att fastighetsägaren med enkla medel ska 
kunna erbjuda den typ av boende som efterfrågas 
av olika personer utan att behöva producera avfall 
vid ombyggnad. 

Därför har vi tagit fram en lösning där ett 
våningsplan innehåller tre rum, två på 91 

1 Langston, Craig, European Journal of sustainable development, Measuring Good Architecture: Long life, loose fit, low energy, 2014

kvadratmeter och ett på 54 kvadratmeter. Det 
finns också ett teknikschakt per rum. Till det finns 
det förråd och trapphus och varje våningsplan har 
samma struktur med de tre huvudrummen. När en 
person flyttar in bestämmer hen hur många rum 
hemmet ska ha och hur stort kök och badrum som 
behövs. Det finns en mängd olika modullösningar 
att välja mellan och ett standardutförande uppfyller 
alla krav på invändiga mått enligt SS 91 42 21:2006. 
Däremot medger modulerna en möjlighet att skapa 
ett mer individuellt anpassat hem som kan ändras 
om behoven ändras. Fastighetsägaren installerar 
sedan önskade mellanväggar och skapar på så sätt 

ETT RUM OCH ETT 
SCHAKT

Schakt med stomväggar Addera vald planlösning Addera fasad
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de rum som hemmet behöver. Kök och badrum 
installeras runt teknikschaktet. 

Alla mellanväggar förvaras i ett förråd i 
anslutning till byggnaden och kan plockas isär 
och återmonteras på nya sätt. Genom den här 
lösningen kan den boende skapa sitt hem så som 
det passar den personen och om livssituationen 
ändras eller om det kommer en ny hyresgäst, kan 
hemmets planlösning ändras om. Varje rum på varje 
våningsplan kan alltså ha olika planlösningar, allt 
anpassat för det hem som den boende vill ha.

För att klara av att bära, montera och demontera 
mellanväggarna kommer dessa i moduler som 
är 900 mm, 450 mm, eller 1200 mm breda. Till 
dessa finns också L-profiler och T-profiler där 

hörnen då är färdigmonterade. Väggarna har 
en stålregelkonstruktion för att få så låg vikt 
som möjligt men ändå uppfylla de ljudkrav som 
finns. Modulerna transporteras med hiss upp 
till rummen och bärs in genom ytterdörren och 
monteras på plats. Inne i rummen är golv och 
undertak uppdelade i ett rutmönster där de olika 
planlösningarna kan monteras på plats genom 
att öppna luckor i rutmönstret i golv och tak och 
klicka fast mellanväggarna. Dessa kan alltså 
monteras på en mängd olika platser och skapa olika 
rumsligheter. I idéprojektet har vi tittat på hur det 
är möjligt att demontera inte bara mellanväggar 
utan hela stommen. Viktiga nyckelfaktorer för det 
är att stommen monteras med mekaniska fogar 
som kan skruvas ihop eller isär. 

ETT RUM OCH ETT 
SCHAKT

Exempel olika planlösningar
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Skala  1 : 200PROJECT NAME Axonometri 05/06/19

Idéprojektet har designats i en programvara 
för 3D-modellering i BIM. Utvecklingen av de 
miljömässiga och ekonomiska parametrarna 
som adderats i BIM-verktyget under projektet 
har testats på det här idéprojektet. När det 
gäller materialval så har det studerats på ett 
konceptuellt stadium. Att vi föreslår en stålstomme 
beror på att systemet med de demonterbara 
mellanväggarna bara fungerar om dessa är lätta 
nog att transporteras av människor. Stål är också 
intressant som material för återbruk eftersom även 
återvinning av stål har en stor miljöpåverkan.2 Att 
återbruka stålet sparar mängder av energi.  

På Sweco har arkitekter, konstruktör, VVS-konsult, 
tillgänglighetskonsult och BIM-samordnare arbetat 
med idéprojektet. 

2  Carbon trust, International Carbon Flows; Steel, 2011

2 RoK

2 RoK

2 RoK

2 RoK4 RoK

4 RoK1 RoK

1 RoK

3 RoK

3 RoK

3 RoK

3 RoK

ETT RUM OCH ETT 
SCHAKT Själva grundidén är så enkel som Ett 

Rum och Ett Schakt. Men det ger en 

mängd olika möjligheter för människor 

att skapa sitt eget hem baserat på 

cirkulära principer.

”
”
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INFORMATIONSÖVERFÖRING

Vi bygger normalt sett för minst 50 års livslängd 
på en byggnad, men den skulle kunna leva vidare 
genom många generationer förutsatt att det sker 
en ansvarsfull kontinuerlig förvaltning som tar hand 
om byggnaden genom olika upprustnings- och 
renoveringsperioder. Vid nybyggnation utformas 
byggnader med ett antal material och produkter 
och över tid byggs byggnaden om med nya 
material och produkter då vissa funktionsobjekt; 
installationer, ytskikt, fönster, dörrar eller till och 
med delar av stomme eller tak behöver bytas 
ut. I ett flerhundraårigt perspektiv fungerar en 
byggnad som en organism som tar in material och 
producerar avfall.

I boken Limits to Growth1 argumenterar forskare för 
att evig tillväxt baserad på köp-och-slängmodellen 
på en planet med en ändlig mängd resurser inte 
är möjlig. Vi menar att ACE kan bli en del av 
lösningen på den problematiken. Genom ACE tar 
beställaren i praktiken ett aktivt beslut att undvika 

1 Meadows, Meadows, Randers och Behrens, Limits to Growth, 1972

både onödigt avfall och materialmarknadens 
slit-och-slängkoncept, genom en detaljerad och 
allomfattande informationshantering rörande 
ingående material. Därmed görs fler medvetna 
val i samband med byggnadens uppförande och 
komponenternas nytta kan bevaras inom samhället 
längre.

I byggbranschen blir designprocessen ytterst 
viktig för att minimera resursåtgången samtidigt 
som aspekter som modularitet, prefabrikation, 
standarder i produkt- och materialval för 
komponenter, byggnader och hela urbana miljöer 
avgörs i detta skede. Dessa designaspekter avgör 
komponenternas potential att återanvändas, 
upcyclas eller återvinnas, samtidigt som det 
avgör de ekonomiska förutsättningarna för 
återanvändning, upcycling och återvinning. 

I en cirkulär designprocess prioriteras modulära 
komponenter, prefab-komponenter, material med 
standardmått och homogena komponenter för att 
skapa och bibehålla ekonomiskt värde till minimalt 

BIM SOM AVGÖRANDE 
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Det är redan i designprocessen det avgörs om en byggnad kommer att producera avfall eller användbara 

resurser vid livslängdens slut. BIM står för Building Information Modeling, och är en metod att samla 

information om en byggnad i en digital databas. Informationen kan sedan visas på olika sätt i en 3D-modell. 

I den digitala modellen samlas all information gällande exempelvis gestaltning, konstruktion och tekniska 

system. Arkitekter, konstruktörer och installatörer skapar tillsammans en digital kopia av den verkliga 

byggnaden med alla dess komponenter. I arbetet med ACE har vi undersökt och utvecklat verktyg för att 

addera ytterligare information om byggnadens ingående material så att den informationen kan biläggas den 

färdiga byggnaden i form av en loggbok och användas för olika multiparametriska analyser som kan ligga 

till grund för avgörande beslut när byggnaden ska byggas om, eller ut, demonteras eller värderas.
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avfall, såväl i nybyggnadsfas som i förvaltningsfas. 
Byggnadsdesignen bör vara flexibel och utformad 
av anpassningsbara moduler, eller med hjälp 
av material i standardmått, sammansatta med 
mekaniska fogar som är enkla att demontera för 
andra syften vid behov. Hela byggnaden eller 
moduler bör färdigställas i fabrik för att minimera 
risken för spill och emballage som ofta uppstår i 
stor mängd vid platsbyggnation. Med parametriska 
verktyg finns det möjligheter att optimera 
materialutgång och minimera spill. Vi bör utforma 
byggnader med tanke på att kunna montera och 
demontera dem utan att skapa avfall. BIM och 
digitalisering är en förutsättning för att byggnadens 
beståndsdelar ska kunna återanvändas, upcyklas 
och återvinnas. Det går att enkelt räkna ut 
materialåtgången inför nybyggnation och att 
föra över information om objekten som finns i 
byggnader till en loggbok som kan anpassas för 
olika användare.

Med tillräcklig kunskap och incitament kan en 
projekteringsgrupp ta fram designlösningar för 
våra urbana miljöer som redan från byggstart 
är planerade att återanvändas, upcyclas eller 
återvinnas till olika syften efter avsedd livslängd. 
En av de viktigaste förutsättningarna för att 
kunna bevara materialnyttan är att kunna dela 
nyckelinformation om byggmaterial och produkter 
som användes vid produktionen med olika aktörer. 
Detta är särskilt viktigt för certifierade material 
och produkter enligt SS, ISO, eller CE1090. Stål är 
ett typiskt exempel där det är avgörande att veta 
hur stor andel basmaterial och vilken kvalitet en 

komponent består av för att kunna återvinna den 
till samma användningsområde som tidigare. 

SAMMANSATTA OBJEKT

I de designprogram som finns på marknaden för 
modellering finns CAD-objekt som är sammansatta 
komponenter, det vill säga objekt som består 
av flera material som är svåra att separera och 
kompositer som består av mer eller mindre 
sammansmälta material. Typiska sammansatta 
objekt som förekommer i designprogram är fönster, 
dörrar och väggar. En innerdörr kan exempelvis 
ha en glasruta satt i träram och ett handtag av 
stål. Fönster består ofta av olika lager glas med 
säkerhetsfilm, filter mot UV-instrålning eller 
kondens ingjutna i glaset. 

Sammansatta komponenter komplicerar 
utförande av livscykelanalyser och försämrar 
återvinningspotentialen. Kompositer bestående 
av både organiska och oorganiska material 
som inte kan separeras lämpar sig idag bara för 
deponi. För att förbättra förutsättningarna för 
återvinning av sammansatta objekt i framtiden, 
bör vi lagra information om basmaterial för 
sammasatta objekt i våra BIM-modeller. Därför 
har vi skapat ett antal parametrar för att kunna 
kommunicera vad sammansatta objekt består av 
och hur stor procentuell vikt varje basmaterial har 
av komponentens totala vikt. Det beskrivs vidare i 
Tabell 1.
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BIM FÖR ACE

BIM definieras som en gemensam och koordinerad 
källa till strukturerad information för att stötta 
alla parter som är involverade i byggprocessen, 
oavsett om det är under designprocessen, 
produktionen eller förvaltningen. BIM kan genom 
att kombinera teknologi med arbetsmetodik öka 
tillgängligheten på levererade produkter och 
minimera informationsförlusterna som kan uppstå 
vid traditionell överlämning av handlingar och 
dokument.2

Information för ett objekt i byggnaden kan 
kopplas till 3D-objekt i modellen och med BIM 
kan man, förutom att hantera information kring 
bland annat de tekniska systemen, integrera 
information om materiella beståndsdelar på 
objekt. Det kan röra sig om exempelvis fönster 
samt möjliga återanvändnings-, upcyklings- 
eller återvinningsalternativ. Genom att använda 
denna metod för att strukturera information 
rörande objekten i modellen går det att skapa 
en strukturerad informationsbas för den modell 
som produceras i projektet. Informationen 
kan visas i olika användargränssnitt och föras 
vidare genom byggfas, förvaltningsfas och 
demonteringsfas. Rätt BIM-arbetsmetodik i 
designprocessen är därför avgörande för att lyckas 
föra över byggnadsinformation på ett effektivt 
sätt och skapa förutsättningar för samhället att 
återanvända, upcykla eller återvinna byggda 
miljöer. 

2 Charlesaj, V P, Knowledge-based Building Information Modelein (K-BIM) for 
Facilties Management, 2014
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BIM

Building Information Modelling - är en 
arbetsmetodik som strukturerar upp 
information förknippad med 3D-objekt.

BlockChain

Är en decentraliserad databas som lagras i 
många kopior.

CAD-Objekt

Är en 3D-modell av produkt.

Egenskapslista

Är en svensk översättning av Propertysets. 
Se Propertysets.

EPD

Environmental Product Declaration, 
miljövarudeklaration.

LCA

Livscykelanalys

Metadata

Är data om data eller information om 
information. 

Propertysets

Egenskapslista som skapas i BIM-verktyg där 
ett materials ingående egenskaper lläggs in 
i listan

Ordlista kopplat till BIM
(för fullständig ordlista se slutet av rapporten)
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PROPERTYSETS

I BIM-projektering används egenskapslistor över 
objektsegenskaper, så kallade propertysets, 
för att strukturerat föra in information på de 
komponenter och objekt som modelleras (se bild 
till höger).  

Propertysets listar egenskaper som kan spåras 
till objekt och samlas i en Shared Parameters-
fil, vilket är en databas med propertysets och 
deras respektive egenskaper. Exempelvis kan ett 
propertyset skapas för dörrinformation under 
vilken man samlar egenskaper som dörrnummer, 
bredd och brandklass. Varje egenskap har ett 
namn, en beskrivning, en data-typ, ett dataformat 
och ett standardvärde. När man sedan kopplar 
ett propertyset till ett objekt och fyller på detta 
med information blir propertysetet därigenom en 
bärare av information som är kopplad till objektet 
och som tydligt går att avläsa. Det skapas en 
databas utifrån modellen som ger möjlighet till 
filtrering av relevant data för olika aktörer.  

Mängden egenskaper som påförs objekt varierar 
beroende på de krav som ställs i respektive 
projekt och går att anpassa utifrån behov. 
Arkitektens roll hade underlättats om det hade 
funnits standardkrav på redovisning i såväl 
materialloggar som i varje byggnads loggbok 
– allt för att synliggöra materialåtgången och 
möjliggöra resurssnålare byggnader med hög 
återbrukspotential.

Lista med egenskaper som är förknippade med en 
3D-komponent i en BIM-modell

BIM SOM AVGÖRANDE 
VERKTYG FÖR ACE
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Majoriteten av de projekteringsverktyg som finns 
på marknaden i dagsläget stödjer BIM-projektering 
och har möjlighet att exportera modeller med 
information till neutrala filformat, vanligen IFC, 
för att säkerställa att informationen i propertysets 
går att läsa oberoende av vilken programvara som 
modellen och informationen skapats i.  

Denna information går även att ladda in i externa 
databaser och förvaltningsprogram för att 
säkerställa att informationen kan användas och 
bevaras för kommande generationer. I det här 
projektet har vi utvecklat två propertysets som 

är viktiga för att kunna tillhandahålla tillräcklig 
information om komponenterna i en byggnad 
för att dessa ska kunna omfattas av lönsamhets- 
och hållbarhetsanalyser som avgör materialets 
cirkulerbarhet vid kommande ombyggnader, 
renoveringar eller demontering.

De egenskaper som valts ut har strukturerats 
i två propertysets: Circular Design och 
EPD (Environmental Product Declaration) 
Miljövarudeklaration på svenska. Se Tabell 1 och 
Tabell 3.  

Bild av 3D-modell med en markerad vägg och dess tillhörande Property sets
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PROPERTYSET: CIRCULAR DESIGN

För att tillhandahålla information kopplat till 
Circular Design har egenskaperna i Tabell 1 tagits 
fram. Egenskaperna kommunicerar förutsättningar 
för återvinningen, upcycling och återanvändningen 
samt underhållsbehov av en komponent under 
livslängden.  Se tabell 1.

SAMMANSATTA OBJEKT OCH LCA

Egenskaperna BaseMaterial [1:9] finns framtagna 
för att det, som det nämnts under rubriken 
sammansatta objekt, inom byggbranschen och i 
3D-modelleringen finns många objekt som består 
av flera basmaterial. För att man ska ha kontroll på 
de huvudsakliga materialen som objekten består av 
ges det möjlighet att fylla i upp till nio basmaterial. 

Anledningen till att antalet basmaterial begränsats 
till nio är att vi ansett att det sällan finns mer än 
nio basmaterial i byggkomponenter. För att sedan 
veta i vilken utsträckning de olika materialen 
förekommer finns egenskapen BaseMaterial[1:9] 
WeightProportion. Dessa egenskaper förbättrar 
förutsättningar för mer precisa livscykelanalyser 
samt för potentiellt återbruk av byggmaterial och 
byggprodukter efter avsedd livslängd.  

Materialen för egenskapen BaseMaterial hämtas 
från designprogrammets materialbibliotek, 
viktandelen anges i procent. Exempelvis kan man 
ha en innervägg med basmaterialen (1) gips och (2) 
stålreglar (stål rostfritt) med viktproportionerna 
(1) 0,8 och (2) 0,2. Det betyder att viktandelen gips 
i väggen är 80% och att viktandel stålreglar (stål 
rostfritt) är 20%. 

Skillnaden nu, det är att det finns 
ett uppriktigt drag. Det är inte bara 
pilotprojekt, man snackar om en 
förändring. Det finns i samhället, man är 
mogen att ta ett större steg i detta. … det 
finns drag att göra stor förändring!

”
”Citat deltagare Workshop 2 

(ej direkt kopplat till BIM)
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Namn i Propertyset Cirkulär Design Förklaring

BaseMaterial[1:9] Möjlighet att lista de basmaterial som ingår i 
objektet då det ofta förekommer kompositobjekt. 
Vi har skapat nio parametrar för att kunna lista 
basmaterial som ett kompositobjekt kan bestå av. 
Från erfarenhet vet vi att antalet basmaterial sällan 
överstiger nio olika material.

BaseMaterial[1:9]WeightProportion Möjlighet att ange proportion (viktandel) av det 
angivna materialet i förhållande till övriga material 
i objektet. Viktandel av basmaterial i komponenten 
anges i procent. Varje basmaterial (BaseMaterial) 
får sin respektive parameter för sin viktandel.

ChangeID Ett unikt ID i en BlockChain-lik databas. (förklaras 
längre fram)

ComponentPrefabricated (Ja/Nej) baserat på om objektet är prefabricerat 
eller inte.

ModularComponent (Ja/Nej) Informerar om objektet är en modul eller 
inte. Det vill säga om det går den att sätta ihop 
och ta isär utan att behöva förstöra komponenten 
eller skapa avfall. Denna egenskap stödjer Reverse 
Building Design-konceptet så att man bygger för 
att enkelt kunna demontera.

Density Densitet [kg/m3]

LifeSpan Livstid [år, dagar eller det användaren anser 
lämpligt]

OriginalValue Ursprungliga värdet [numeriskt värde i landets 
valuta, t.ex. SEK]

ResidualValue Kvarstående värde av objekt efter angiven livslängd 
[numeriskt värde i landets valuta, t.ex. SEK]

RecyclingPotential Återvinningspotential. Anges i procent.

TABELL 1



66

Namn i Propertyset Cirkulär Design Förklaring

RecyclingPurpose[1:3] Återvinningsändamål, utmana projektet att ange 
flera möjliga återvinningsändamål. Vi har skapat 
tre olika parametrar så att man kan lägga upp tre 
olika scenarier för behandling av materialet efter 
designerad livslängd. Anges som text. 

RecyclingValue[1:3] Värdet efter återvinningen [numeriskt värde i 
landets valuta, t.ex. SEK].

ReusePotential Återanvändningspotential. Anges i procent.

ReusePurpose[1:3] Återanvändningsändamål. Vi har skapat tre olika 
parametrar så att man kan lägga upp tre olika 
scenarier för behandling av materialet efter dess 
livslängd [text].

ReuseValue[1:3] Återanvändningsvärde [numeriskt värde i landets 
valuta, t.ex. SEK] 

UpcyclingPotential Upprustningspotential. Anges i procent.

UpcyclingPurpose[1:3] Vi har skapat tre olika parametrar så att man kan 
lägga upp tre olika scenarier för behandling av 
materialet efter dess livslängd. Anges som text.

UpcyclingValue[1:3] Värdet efter upcycling [numeriskt värde i landets 
valuta, t.ex. SEK]

ServiceFrequency Serviceintervall [tidsintervall].

ServiceWaste Avfall efter service. Anges som text.

FORTS. TABELL 1
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ARVET - EN ÖPPEN DATABAS

Nyckelinformation om material som finns 
i en byggnad bör inte endast ägas av 
fastighetsägaren utan bör tillgängliggöras för 
samhället. Byggnader som materialbanker 
(BAMB-konceptet) blir viktigare då resurser blir 
dyrare och belastas med hållbarhetskrav för 
hela livscykeln. Materialtillgångar i samhällets 
bebyggelsestrukturer kommer att bli viktiga att 
kontrollera inom framtida samhällsbyggnad.

Allt byggnadsmaterial har en temporär status då 
det fyller en temporär funktion i en byggnad eller 
en produkt till dess att det återbrukas. För att 
kunna återbruka material och produkter måste 
vi ha information om deras ursprung, standard 
och evt certifiering, produkttyp och vad som hänt 
med materialet/produkten när dess livslängd har 
passerats. 

Varje produkt är ett resultat av en viss 
primärenergianvändning som innehåller en viss 
mängd råvaror. Använda råvaror kallar vi Parents 
i vårt koncept. När en komponent återbrukas i 
framtiden, kan den bli en resurs till ett antal olika 
produkter som vi kallar Child i vårt koncept. 

Inom ramen för projektet har vi tagit fram ett 
koncept där BIM-modellen och dess metadata 

speglas i respektive datainstans i en decentraliserad 
databas som kan användas för att lagra 
nyckelinformation om allt material och produkter 
som cirkulerar i den byggda miljön. 

BlockChain är ett exempel på en typ av 
decentraliserad databas som inte har en konkret 
ägare utan hör till allmänheten. BlockChain brukar 
oftast förknippas med utvinning av kryptovalutor 
och dess transaktioner, den mest kända av dem 
är BitCoin. Det går emellertid att kopiera IT-
infrastrukturen bakom BlockChain och anpassa 
denna databaslösning för att skapa ett viktigt 
informationsarv till kommande generationer och 
förutsättningar för en fungerande cirkulär ekonomi. 
Det skulle demokratisera tillgången till information 
om material och resurser och därmed stödja BAMB-
konceptet. Vi kallar denna molnbaserade, publika, 
decentraliserade och BlockChain-liknande databas 
för Arvet. 

Vid leverans av relationshandlingar förs en viss del 
metadata från BIM-modellen över till Arvet. Varje 
databasinstans innehåller nyckelinformation om 
objektet i den byggda miljön, vilket redovisas i 
Tabell 2. Varje datainstans har sin unika identifikator 
som är den sista parametern propertyset Circular 
Design kallad ChangeID. ChangeID är en ID-sträng 
som fyller detta syfte och kopplar ett objekt i 
respektive BIM-modell med en datainstans i Arvet. 
Se tabell 2.  

BIM SOM AVGÖRANDE 
VERKTYG FÖR ACE
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Egenskap som lagras i databasen ARVET Förklaring

ChangeID 

[sträng] 

En identifikator som kopplar respektive objekt i 
Arvet med respektive 3D-objekt i respektive BIM-
modell. 

ParentID 

[en lista med strängidentifikatorer] 

En strängidentifikator som knyter ihop råvaror 
och komponenter som användes för produktion av 
komponenten. 

ChildID 

[en lista med strängidentifikatorer] 

En strängidentifikator som knyter ihop den 
återbrukade komponenten med produkter som 
den blev en Parent till. 

Manufacturer 

[text] 

Tillverkare. 

ProductName 

[text] 

Produktnamn. 

Certification 

[text] 

Produktens standard eller certifiering, om aktuellt. 

ProductType 

[text] 

Produkttyp. 

Quantity 

[reellt tal] 

Mängd. 

QuantityUnit 

[text] 

Enhet [t.ex. antal, m3, m, kg etc.].

Owner 

[text] 

Fastighetsägare.

BuildingID 

[text] 

Unik identifikator av byggnaden som 
komponenten befinner sig i.

ComponentModificated 

[boolesk] 

Blev komponenten anpassad över tiden (Ja/Nej).

ModificationDescription 

[text] 

Beskrivning av modifikationer. 

PEU [MJ] 

[reellt tal] 

Primärenergianvändning som gick åt för att 
producera komponenten från sina Parents.

TABELL 2
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PROPERTYSET: EPD

Det finns ett behov att integrera olika 
miljöbelastningsfaktorer för att skapa 
förutsättningar att automatisera miljörelaterade 
analyser. Det möjliggör välgrundade beslut i 
designprocessen som utöver cirkulärekonomiska 
aspekter bemöter andra hållbarhetsaspekter som 
exempelvis rimlig kostnad, lågt klimatavtryck 
eller att undvika förbrukning av icke-förnybara 
resurser. Därför har vi samlat ett urval av 
miljöbelastningsfaktorer i projektet och jobbat 
på att integrera dem med vår BIM-modell. 
Miljöbelastningsfaktorerna finns samlade i 
propertyset EPD. Se tabell 3. 

Den primära datakällan för de 
miljöbelastningsfaktorer som vi har testat 
är Trafikverkets Klimatkalkyl 3.0 (blad 
Emissionsfaktorer) där det finns ett brett utbud 
av sekundära källor. Flera av dessa sekundära 
källor har använts för att erhålla faktorer för andra 
material som Trafikverkets databas inte listar. Andra 
källor där vi hämtat information är VTT-teknik 
(Finland), University of Bath (Storbritannien) och 
datablad för enskilda produkter. En livscykelanalys, 
LCA, innefattar en rad olika skeden. De värden som 
vi använt oss av i det här projektet kommer från 
skede A1-A3 och rör produktionen av material. Där 
det har varit möjligt har värden för Sverige valts, 
annars har värden för andra europeiska länder valts. 
Den geografiska räckvidden för värdena anges i 
databasen. I många fall är faktorerna generiska för 
hela Europa. Publiceringsår för faktorerna har också 
angetts i databasen. I vissa fall är värdena mer än 
tio år gamla. Dessa har flaggats så att nyare värden, 
som kan överstiga de gamla, kan identifieras. Hur 

som helst antas det att uppdatering av värden i 
databasen kommer att vara en kontinuerlig uppgift 
i och med att mer exakta värden tas fram över tid. 

För att tillhandahålla information kopplat till olika 
typer miljöpåverkan har egenskaperna i Tabell 3 
tagits fram. Propertyset EPD listar de vanligast 
förekommande miljöbelastningsfaktorerna som 
förekommer i livscykelanalyser av byggmaterial 
och byggprodukter och som enligt standarden ISO 
14025:2006 samlas och dokumenteras i en EPD.

I det här projekt har vi hittills bara angett data 
under Global Warming Potential (GWP) men vi har 
tagit med flera egenskaper i propertyset EPD då 
dessa är vanligt förekommande i miljödeklarationer 
och anses vara av värde för att kunna fatta beslut 
gällande klimatpåverkan. I det här projektet har 
vi velat arbeta med miljöfaktorerna Depletion 
of abiotic resources (elements) och Depletion of 
abiotic resources (fossil) då det i cirkulär ekonomi 
är viktigt att man tacklar beroende av icke-
förnybara resurser. På grund av att det saknas 
koncensus gällande hur dessa förbrukningsfaktorer 
bör beräknas och att det ofta saknas 
förbrukningsfaktorer för byggmaterial har vi dock 
avstått från användning av förbrukningsfaktorerna i 
det här projektet. 

Egenskapen EPDHyperlink ska innehålla en länk till 
den onlinekälla där man hämtat miljöinformationen 
för de olika objekten. Själva värdena ska dock 
finnas i modellen under de övriga egenskaperna för 
respektive miljöfaktor. Det är viktigt med denna 
länk för att man ska ha möjlighet att enkelt följa 
upp varifrån informationen inhämtats. Det är en 
form av källförteckning. 

BIM SOM AVGÖRANDE 
VERKTYG FÖR ACE
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Namn i Propertyset EPD Förklaring

ADPE [kg Sb eq] Depletion of abiotic resources (elements) – 
förbrukning av icke-förnybara resurser (ämnen) 

ADPF [MJ] Depletion of abiotic resources (fossil) – 
förbrukning av icke-förnybara fossila bränslen för 
energiproduktion och komponenter som användes 
för produktion av komponenten. 

AP [kg SO2 eq] Acidification Potential – försurningspotential 

EP [kg NO3 eq] Eutrophication Potential – övergödningspotential 

EP [kg PO4
3- eq] Eutrophication Potential – övergödningspotential 

EPDHyperlink Environmental Product Declaration Hyperlink – 
länk till respektive EPD i en onlinedatabas.  

GWP [kg CO2 eq] Global Warming Potential – klimatavtryck 

ODP [kg CFC 11 eq] Ozone Depletion Potential (Stratosphere) – 
substansminskning av ozon i stratosfären 

PEU [MJ] Primary Energy Use – primär energianvändning 

POCP [kg C2H2 eq] Photochemical Ozone Creation Potential 
(troposphere) – fotokemisk produktion av ozon i 
troposfären. 

TABELL 3



71

ANVÄNDNING AV PROPERTYSETS

Tanken är att alla objekt i modellen ska ha 
egenskaperna från båda dessa propertysets så 
att objekten innehåller information om både 
miljöbelastningsfaktorer och egenskaper för 
cirkulär ekonomi.

För att kunna integrera samtliga egenskaper från 
designprogrammet och de bindande filformaten, i 
det här projektet har vi använt programvaran Revit 
och RVT-format (.rvt). Till det programvaruneutrala 
formatet IFC (.ifc) har vi skapat en mappningsfil 
som bakar ihop egenskaperna i originalfilen till IFC-
egenskaperna. Denna mappningsfil ser till att alla 
de egenskaper som vi har skapat inom ramen för 
projektet, det vill säga propertyset EPD och Circular 
design, följer med till IFC-filen och därmed går att 
läsa i fler programvaror. Revit och RVT-format är 
inget måste för att implementera egenskapslistor 
i en 3D- eller BIM-modell utan de allra flesta 
populära designprogram stödjer användning av 
propertysets och BIM-projektering. 

BIM SOM AVGÖRANDE 
VERKTYG FÖR ACE

Propertyset EPD
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BIM VISION OCH ACE

I ACE-projektets case har vi tagit fram propertyset 
för Revit som möjliggör lagring av metadata 
om objekt som är avgörande utifrån cirkulärt 
ekonomiskt perspektiv. När man fyller i metadata 
om objekt som till exempel:

• BaseMaterial[1]

• BaseMaterial[1]WeightProportion

• BaseMaterial[Y]

• BaseMaterial[Y]WeightProportion

• RecyclingPotential

• ReusePotential

kan man med hjälp av programvaran BIM Vision 
visualisera material och komponenter som är 
sämre ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv. 
Exempelvis visualiseras objekt som har låg eller 
ingen återbrukspotential i röd (larmande) färg och 
komponenter som man kan återbruka i framtiden 
visualiseras i blå (lugnande) färg. På det här 
sättet får designteamet visuell feedback på vilka 
materialval och designlösningar som bör förbättras 
utan att någon förkunskap om datalösningen 
bakom visualiseringen krävs.

Med hjälp av BIM Vision kan man även mängda 
förväntat avfall (icke återbrukbart material) från 
material och komponenter i vikt eller volym vid en 
framtida ombyggnation eller demontering redan i 
designprocessen. Visualiseringar med hjälp av BIM Vision

BIM SOM AVGÖRANDE 
VERKTYG FÖR ACE
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VAD ÄR BIM VISION?

I källförteckningen finns länkar till tre videos som 

visar hur BIM Vision används i olika projekt. 

Den största nyttan med tjänsten är att den sparar 
produktionskostnader samt klimatavtryck från 
produktionen i och med att den stödjer aktörer i 
projektorganisationen med intuitiva visualiseringar 
och kvantitativa analyse. Därmed får projektörer 
stöd att kapa kostnader och klimatavtryck på 
riktigt.

BIM Vision handlar om att synliggöra 
hållbarhetsbovar och skapa integrerade 
mängdförteckningar med utsläpp samt kostnader 

med ett klick när du behöver. 

Med hjälp av BIM Vision lyfts excelmatriser till 
3D, värden från Excel kopplas till 3D-objekt 
i BIM-modellen och en algoritm visualiserar 
komponenterna som en 3D-heat-map för att se 
vilka objekt som är förknippade med höga värden. 
Klimat- och kostnadsdrivande komponenter visas i 
larmande färger i kontrast till övriga komponenter 
som får lugnande färger.

Först skapas CAD- och BIM-relaterade 
förutsättningar för projektet. Därefter 
vidareutvecklas BIM-modellen så att samtliga 

aktörer i projektet får möjlighet att själva 
synliggöra hållbarhetsbovar och göra digitala 
mängdförteckningar med integrerade klimat- och 
kostnadskalkyler.

Om projektorganisationen saknar projektspecifika 
indata avseende emissionsfaktorer och kostnader 
för produkter och material, kan generiska data 
användas. I det här läget väljs de parametrar 
som är viktiga att visualisera - exempelvis 
emissionsfaktorer, kostnader, försurning, 
drift och underhållsfrekvens. Om projekt skall 
miljöcertifieras kan LCA visualiseras så att 
miljöcertifieringsprocessen förenklas.

CIRKULÄR BIM I PRAKTIKEN

För den som är ovan med att arbeta med 
systemutveckling och arkitektur och design i 
digitala hjälpmedel kan det vara svårt att förstå det 
som beskrivits i det här kapitlet. För att förklara 
det hela lite enklare kan vi beskriva produkten 
ur ett användarperspektiv. Arkitekten gestaltar 
en byggnad i sitt vanliga gestaltningsprogram 
där byggnaden ritas i 3D. I programmet finns två 
listor med egenskaper som rör cirkulär ekonomi 
och miljöbelastningsfaktorer som dyker upp varje 
gång arkitekten klickar på ett objekt, exempelvis 
en vägg, ett fönster eller en dörr. Objektets 
egenskaper visas på tre olika sätt, som 3D-objekt, 
i listor med egenskaper och som symbol i 2D. I 

BIM SOM AVGÖRANDE 
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dagsläget måste materialets metadata loggas för 
hand, men målet är att programmet ska kunna 
importera metadata så som det beskrivs i en 
materialmärkning, kopplat till mängd material 
som infogas i byggnaden. När projektet avslutas 
laddas hela 3D-modellen upp i en databas där all 
information som registrerats i listorna sparas så att 
samtliga med ansvar i värdekedjan kan se exakt vad 
en byggnad innehåller, hur den kan demonteras och 
vilken miljöbelastning den har. 

Redan i ett tidigare skede kan modellen 
användas för att utvärdera ett materialval eller 
en byggnadsdel med avseende på klimatavtryck 
eller cirkularitet, i relation till initialt satta 
kravställningar. 

Resultatet av den här delen av ACE-projektet är en 
användarvänlig, digital tjänst som fungerar med 
en mängd olika programvaror och som säkerställer 
informationsöverföring av nyckelinformation för 
byggnader till framtida generationer. 

Exempel på hur Sweco använder BIM Vision
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I princip allt material som förekommer i 
nybyggnationer idag är primärt producerat. Om 
det förekommer sekundära material är det ofta 
downcyclat, det vill säga återvunnet material som 
på grund av sämre kvalitet fått en ny funktion, 
till exempel glasflaskor som återvinns i form av 
glasullsisolering. Det förekommer visst direkt 
återbruk av material som har ett kulturhistoriskt 
värde, exempelvis utsmyckningar och antika 
detaljer. Om större mängder material återbrukas 
i nybyggnation, till exempel hela fasadelement 
eller innertak eller takreglar, så sker det i 
projekt där målet för byggprojektet är att vara 
i framkant av utvecklingen och där helt nya 
mått och steg vidtagits för att kringgå gängse 
byggprojektprocess. Vi har sökt efter svar på hur 
cirkulära materialflöden kan bli norm och den 
cirkulära byggprojektprocessen kan översättas till 
storskaligt industriellt byggande.

I Sverige tappas stora värden ur den svenska 
ekonomin, uppskattningsvis cirka 55 miljarder per 
år, på grund av bristande cirkularitet, bland annat 
från byggnader som rivs. Värdeförlusten beror på 
att material förloras, nedgradering av kvalitén och 
kostnaden för att smälta om stål. 1 Genom ACE 
blir byggnaden ett dynamiskt system som ska 
kunna möta olika behov av renovering, tillbyggnad 
och demontering över tid genom cirkulation av 
material. Vissa delar av byggnaden förändras eller 
byts ut oftare och byggnaden designas för att möta 
den flexibiliteten.

1  Material Economics Sverige AB:, Ett värdebeständigt svenskt materialsystem: En rapport om materialanvändning ur ett värdeperspektiv, 2018

För att göra det lättare att bygga enligt cirkulära 
modeller och principer behöver lagstiftning 
och ekonomiska styrmedel förändras. Större 
möjligheter att digitalt kontrollera materialens väg, 
tillgänglighet, miljöpåverkan och återbrukskvalitet 
genom värdekedjan ökar också möjligheten 
till positiva incitament knutna till ACE i form av 
ekonomiska fördelar och nya certifieringsmodeller. 
Tvingande incitament som kravställningar i PBL 
och miljöavgifter blir lättare att knyta till specifika 
variabler som kan räknas ut och kontrolleras på 
förhand med hjälp av multiparametrisk analys i 
BIM, såsom miljöbelastning i CO2-ekvivalenter 
vid dekonstruktion, risk för emissioner av 
hormonstörande ämnen och krav på deponi.

BYGGPROCESSEN FÖRÄNDRAS

ACE  innebär att byggnader tillkommer i en process 
där arkitekten gör medvetna val med fokus på 
att den primära resursåtgången minimeras, 
mängden cirkulära material maximeras och 
byggnadens delar görs spårbara och demonterbara. 
Byggprojektprocessen för cirkulär ekonomi består 
av ökad samverkan mellan delvis nya aktörer och 
återkommande loopar av gemensamt design- och 
konstruktionsarbete.

Att tidigt sätta gemensamma mål och ansvar 
och dela kunskap blir nödvändigt. Genom att 
låta hela projektgruppen arbeta tillsammans på 
samma fysiska plats, där det är möjligt, skapas 

SLUTSATSER



77

en kontinuerlig, daglig interaktion mellan 
de olika disciplinerna som hjälper projektet 
framåt och gör processen snabbare. Med det 
breda perspektivet som de olika disciplinerna 
bidrar till är det lättare och går snabbare att 
identifiera hinder och lösningar tidigt i projektet. 
Projektgruppen kan förslagsvis bestå av beställare, 
entreprenör, byggkonsulter, leverantörer (av el, 
värme, ventilation), hållbarhetskoordinator, BIM-
samordnare och materialsamordnare. 

Effektiva kommunikationsvägar och nya 
samarbeten blir nödvändiga. Digital visualisering 
hjälper till att kommunicera genom hela 
värdekedjan oberoende av förkunskaper. Genom 
system för återkoppling mellan olika disciplinerna 
säkerställs projektets kvalitet genom hela 
processen och blir en regelbunden möjlighet för 
projekteringsgruppen att utvärdera projektet och 
om nödvändigt göra förbättringar och förändringar. 
Den här typen av iterativa samarbeten med 
effektiva kommunikationsvägar är en nyckel till alla 
framgångsrika byggnadsprojekt för cirkularitet.2

Planerings- och projekteringsprocess behöver 
kunna hantera en ökad flexibilitet, för att kunna 
hantera material från en cirkulär marknad där 
tillgång, omfattning och lämplighet av olika 
material och produkter kan variera och därmed 
påverkar gestaltning, konstruktion och byggnadens 
kravuppfyllelse. Även svårigheter att tidigt 
specificera ett material som ska upphandlas senare 

2  Arup, The Circular Economy in the Built Environment, 2016

i processen kräver en flexibilitet i arbetsprocessen. 
Tid och tajming för leverans och tillgång till 
sekundära material blir nya aspekter i ACE. Det kan 
ta tid att hitta och anpassa material vilket gör att 
detaljprojekteringen kan ta längre tid. Arkitektens 
cykliska prövande arbetssätt är ett sätt att hantera 
osäkerheter och helhet i samspel. 

För arkitektens del innebär en övergång till ACE att 
ansvaret för helheten i projektet blir större eftersom 
professionen besitter eller kommer att behöva 
besitta större kunskap om cirkulära material, hur 
de kan användas samt om byggnadens totala 
klimatpåverkan. Arkitektteamet blir viktigare 
eftersom flera olika expertisområden inom yrket 
behövs för att hantera komplexiteten i uppdraget, 
exempelvis materialexpert, BIM, tillgänglighet eller 
expert på sjukhus eller skola. 

”En av förutsättningarna som behövs är 
hela återbruksflödet, när någonting ska tas 
ner. Demontering, sen ska det kontrolleras, 
transporteras, mellanlagras och ut till rätt 
användare. Hela det flödet måste funka, annars 
handlar det bara om pilotprojekt.”

CIRKULÄRT MATERIAL ÖKAR I VÄRDE

Bristen på stora mängder demonterat, 
kvalitetsgranskat material gör att branschen tvekar 
att bygga med återbruk, det blir för komplicerat och 

SLUTSATSER Vi ska göra det här, vad kan vi bidra 
med? Försöka hitta de faktiska projekten 
och casen, där det inte enbart är en 
modell… Vi har jobbat i fyra grupper på 
en workshop idag och landat i samma 
resultat. Det kunde vi inte för ett par år 
sen. Nu är branschen mogen. …. Färre 
rapporter och mer affär!

”

”Citat deltagare Workshop 2 
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därmed för kostsamt. För att börja bygga cirkulärt, 
så att det går att demontera och återbruka material 
enklare i nästa led, krävs mer information om 
ingående produkter och material, en byggteknisk 
omställning till mekaniska fogar, liksom en 
omställning av arkitektens process. Kunskapen 
om detta finns redan, det har bara inte gjorts än. 
Stödfunktioner i form av nya roller och aktörer på 
materialmarknaden förväntas därför växa fram så 
småningom.

Det finns idag BIM-samordnare och 
hållbarhetssamordnare. Kanske kommer 
materialsamordnare att vara en del av teamet 
framöver?  Materialsamordnaren sköter kontakter 
och informationshantering av materialet så att det 
går att analysera och fatta beslut om materialets 
relevans för projektet. 

Ekonomin för ett cirkulärt byggprojekt ser 
annorlunda ut än i ett linjärt projekt med primära 
material. På sikt minskar livscykelkostnaden för 
byggnaden om material och produkter har lång 
livslängd och kan förberedas för enkel demonting 
och återbruk. Eftersom vi förutspår att många 
primära material kommer att bli dyrare i takt med 
att råvarutillgången begränsas, kommer också 
kostnaden för att tvingas slänga, såväl spillbitar 
som rivningsmaterial, på deponi och för att 
återvinna material att öka. Rena material förlorar 
sitt värde när de sammanfogas irreversibelt med 
ett annat material förutsatt att de inte utgör en 
återbrukbar modul. 

Synen på befintliga materials värden ökar när 
primärt material blir dyrare. När sekundära material 
får ett högt andrahandsvärde tack vare ökad 
efterfrågan kommer processer och tillvaratagande 
av material att se helt annorlunda ut. Vi kan också 
förutse att stödfunktioner som materialdatabaser 
och statistik kommer att anpassas för ökad 
spårbarhet och utvärdering. För att ge material 
ett högt andrahandsvärde måste materialen 
kvalitetsmässigt kunna lyftas till samma nivå 
som primärt material genom att någon aktör, 
någonstans i värdekedjan, intygar att materialet 
har motsvarande prestanda. Ett ”Produktpass” 
som innehåller information om materialets 
certifieringar, tillverkare och tekniska egenskaper 
kan hjälpa till att påvisa materialets möjlighet 
till återbruk eller återanvändning i större skala. 
Tillsammans med en besiktning vid demontering 
inför lagring och/eller återbruk fyller produktpasset 
en värdefull funktion.

Idag saknas information för att kunna bygga en 
kunskapsbank om klimatpåverkan från återbrukat 
material. Det går inte heller att lätt analysera 
nyttovinster eller -förluster med återbruk jämfört 
med primära material kopplat till flera faktorer 
inom hela värdekedjan. Det är förmodligen 
inte i alla lägen bättre att använda återbrukat 
material, om till exempel begagnat material först 
måste transporteras långt, innehåller riskämnen 
eller kräver komplicerade fraktmetoder. Än så 
länge saknas information och standardiserade 
beräkningar för utvinning och förlust av fossila 
material, växthusgaser över hela livscykeln 

SLUTSATSER ”En av förutsättningarna som behövs 
är hela återbruksflödet, när någonting 
ska tas ner. Demontering, sen ska det 
kontrolleras, transporteras, mellanlagras 
och ut till rätt användare. Hela det flödet 
måste funka, annars handlar det bara 
om pilotprojekt.”

”
”Citat deltagare Workshop 2 
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och certifieringar för återbrukat material. För 
att cirkulär ekonomi ska bli allmän praxis bör 
branschens olika aktörer arbeta tillsammans med 
att ta fram de förändringar som krävs. 

Viktiga faktorer för ingående material och 
produkter i ett cirkulärt byggprojekt kan vara:

• Moduler, byggnadsdelar som upprepas och 

kan monteras av och på utan att omgivande 

byggnadsdelar påverkas i någon större 

utsträckning, kräver mekaniska fogar.

• Homogena byggkomponenter, exempelvis 

massivträ.

• Prefab, byggnadsdelar som tillverkas i en 

kontrollerad miljö och monteras ihop där, med 

minimalt spill, för att sedan monteras på plats i 

bygget.

• Färre antal material.

• Återbrukade eller recirkulära produkter, 

produkter som redan uppfyller kraven för att kunna 

demonteras och återbrukas, i ett andra eller tredje 

sammanhang.

BIM - EN FÖRUTSÄTTNING FÖR 
CIRKULARITET

Många av barriärerna för att kunna bygga 
cirkulärt kan undanröjas genom att information 
om byggnadens ingående material följer med i 

informationstäta loggböcker som kan användas för 
multiparametriska analyser genom byggnadens 
livstid, till exempel positionering av material vid 
ombyggnation, beräkningar av klimatpåverkan 
vid materialdestruktion, materialvärde och 
återbrukskvalitet.

I det här projektet har BIM använts för att 
samla information om material och produkter i 
projektmodellen. BIM-modellen lagrar, förutom 
teknisk information, även information om 
rekommenderad drift, förvaltning och demontering 
för att kunna återcirkulera materialet. 

BIM som arbetsmetod genomsyrar snart hela 
branschen och med nya metadata blir BIM en 
förutsättning för kontroll och analyser av cirkulära 
materialflöden och cirkulära byggnationer i 
industriell skala. 

Den tredimensionella modell av byggnaden som 
upprättas av arkitekten bearbetas under hela 
byggprojektprocessen och korrigeras slutligen till 
en relationshandling som redovisar byggnaden 
i sin helhet med alla dess beståndsdelar. Det 
faktum att modellen följer med byggnaden 
gör BIM-modellen till en utmärkt bärare av 
information som kan förändras och uppdateras när 
byggnaden förändras. Modellen kan också förses 
med demonteringsinstruktion som föreskriver i 
vilken ordning och hur olika beståndsdelar kan 
tas om hand; antingen för återvinning, återbruk 
eller deponi. Med all information samlad inklusive 
demonteringshandling, i en modell, blir det enklare 
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att hålla materialet uppdaterat och relevant.

I vårt projekt föresatte vi oss att identifiera var 
i arkitektur- resp. byggprocess, parallellitet 
behövs för att kunna uppnå ett resultat där> 
30% av byggnadsmaterialet är återbrukat, 100% 
av byggnaden är loggad och demonterbar, 
>50% är återbrukbart. Förutom att själva 
byggprojektprocessen behöver ändras och få nya 
aktörer behöver processen bli mer informationstät 
avseende ingående material. Genom att använda 
det innovativa tillägget BIM Vision går det att 
logga metadata om materialen som ingår i 
byggnaden och visualisera valda faktorer, till 
exempel de material som är loggade, de som är 
demonterbara och de som är återbrukbara och 
visualisera dessa i 3D med olika färger. Man kan, 
genom multiparametrisk analys, skilja ut material 
som kostar för mycket att återbruka och som 
därför lämpar sig bäst för återvinning och få en 
uppfattning om var i byggnaden dessa befinner sig 
och därmed tidigt kunna ersätta ett val med ett där 
värde behålls genom materialets livscykel.

BIM KOPPLAS TILL MATERIALDATABASER

Idag finns ett antal materialdatabaser på 
marknaden som tillhandahåller teknisk information 
om byggnadsmaterial och produkter. Det finns 
också flera olika certifieringssystem som knyter 
sina poängsystem till olika materials egenskaper 
via materialdatabaserna. I BIM finns det ännu 
inget enkelt sätt att importera eller korskoppla 
information om material, varken primärt 

producerat eller återbrukat material, till och från 
materialdatabaserna. De certifieringssystem 
som används idag är inte gjorda för att ställa 
kvalificerade miljökrav på återbrukat material, 
och de kan inte heller utvärdera materialbruk som 
kräver multiparametriska analyser. Idag görs det 
i varje enskilt byggobjekt på varje enskild plats. 
Därmed blir det inte ett stort steg till att även 
certifieringssystemen inom en snar framtid också 
kommer att kräva multiparametriska analyser.

Det står klart att det behövs en nationell (gärna 
internationell) norm för vilken information som 
ska knytas till olika material och produkter och 
hur den informationen ska granskas och kunna 
avläsas genom materialets hela livslängd. Öppna 
materialdatabaser, som i vårt exempel Arvet, 
och loggböcker skulle kunna innebära en ökad 
administrativ börda inom redan ansträngda 
tidsramar. För att undvika det behöver ACE och 
tillhörande BIM-modell anpassas så att relevant 
data samlas in genom digital överföring utan 
alltför mycket handpåläggning. En enkel kod eller 
DNA-märkning för avläsning av material- och 
produktpass skulle kunna vara en lösning. Om det 
blir möjligt att avläsa material- och produktdata 
rakt in i BIM-modellen kommer vi snabbt att 
se storskaliga förändringar i olika delar av 
värdekedjan.

En nackdel med informationsmodeller som 
BIM är att de kräver att någon är ansvarig för 
informationen och att den ansvarige behöver ha 
starka incitament för att upprätthålla att korrekt 
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data sparas i modellen.  Informationen som finns 
måste vara verifierad att den är korrekt för att 
kunna garantera kvalitén på materialet. Blockchain-
metodikens syfte är att säkerställa att information 
blir korrekt hanterad mellan aktörer och vid 
uppdateringar.

Det finns också en tidsaspekt på 
informationsmodeller. Samhället utvecklas snabbt, 
hur vi arbetar och kommunicerar har ändrats i och 
med digitaliseringen. Det är svårt att förutspå om 
en modell kommer att hålla i generationer, men 
informationen som finns lagrad måste vara flexibel 
nog att kunna föras över till nya medier. Det bör 
också vara möjligt att återskapa information genom 
inventering och scanning av en befintlig byggnad. 
Samma metod kan användas för att logga det 
befintliga byggnadsbeståndet, en i sig stor med 
betydelsefull uppgift för att kunna arbeta med 
cirkularitet i materialflöden.

Initialt kommer ett ökat fokus på införandet av 
nya verktyg, som materialloggar, och flexiblare 
processer att innebära ökade kostnader, både 
under planering, byggnation, förvaltning och 
demontering.  Men i samband med ökade 
kostnader för klimatpåverkan och för att använda 
ändliga resurser förstår vi också att det kommer att 
kosta mer på sikt att inte ha kontroll på det material 
som redan är producerat. 

NYA PROCESSER KRÄVER NYA AKTÖRER

I en övergång från dagens linjära processer 

till morgondagens cirkulära, skapas nya 
samarbetsformer och roller. Flera aktörer måste 
samverka genom processen för att säkerställa 
att kraven på byggnadens utseende och 
funktionalitet uppfylls genom de materialval som 
finns tillgängliga. Förmodligen blir det alldeles för 
tungarbetat och dyrt om arkitekten, beställaren 
eller byggfirman ska ut på återbruksmarknaden 
för att hitta tillgängligt material till varje enskilt 
projekt. I samband med det här projektet har vi 
identifierat en rad nya affärer som andra aktörer 
på marknaden behöver utveckla. Det kommer att 
behövas:

• Demonteringsfirmor som också kan kvalitetssäkra 

material.

• Återbyggdepåer som tillhandahåller stora 

volymer material med ursprungsmärkning och 

kvalitetsmärkning enligt standard. Materialbanker 

som erbjuder lätt sökbara produkter.

• Myndigheter som tar ansvar för kvalitetskontroll av 

materialmarknaden inklusive återbruksmarknaden.

• Försäkringsbolag som skapar nya tjänster som 

omfattar materialvärdering i befintliga byggnader, 

olika grader av återbruk, vid nybyggnation och 

demontering.

• Förvaltare med kunskap om hur deras fastigheter 

är en del av ett större materialbestånd och som ser 

fastigheterna som materialbanker, för uttag på lång 

sikt.

• Tilläggstjänster som materialmäklartjänster.
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• Samordningsroller för helheten av processen och 

det utökade behovet att kommunicera mellan olika 

aktörer.

Troligtvis kommer olika stödfunktioner som 
statistik, materialdatabaser, märkningar och appar 
som förenklar samordning för cirkulära processer 
att uppstå när branschen har kommit längre och det 
finns fler aktörer. Systemet med ACE och BIM blir 
en grund för nya arbetsmetoder och processer som 
får växa fram över tid. 

En annan typ av nya tjänster som växer fram 
innebär att företag säljer en funktionalitet istället 
för en produkt. Dessa kan också knytas till ACE 
och BIM och ge positiva utslag i analyser av 
en byggnads miljöbelastning. Ett exempel är 
Philips som istället för att sälja ljusinstallationer 
säljer funktionen ljus. Vilket innebär att man 
flyttar ansvaret för produkten till producenten. 
Producenten tar ansvar för att funktion ljus 
tillgodoses så länge man abonnerar på tjänsten 
ljus. Detta medför att ansvaret för materialet, i 
det här exemplet armaturer och ljuskällor återförs 
till producenten. Även återbruk och återvinning, 
vilket i sin tur bör leda till ökad hållbarhet då 
leverantören vill slippa kostnader för att serva 
och byta ut material i onödan. Men vad kommer 
det att medföra för krav på användaren, om man 
till exempel hyr funktionen golv? Kan man nyttja 
golven hur man vill? Vi kan få produkter som håller 
lång tid, men kan designen ändå uppdateras?

EKONOMISKA STYRMEDEL OCH ANDRA 
INCITAMENT

Lagar och certifieringar är starka incitament för 
att få byggbranschen att ändra arbetsmetoder 
och -processer. Genom att lagstifta och skapa 
starka incitament för cirkulära byggprojekt skapas 
också incitament för beställare och offentliga 
upphandlare att skaffa sig kunskap om cirkulär 
ekonomi. Idag är det lättare för företag att välja 
bort upphandlingar och projekt med krav på 
cirkularitet än att skaffa sig den kunskap som krävs. 

De lagar och certifieringar som gäller våra 
materialflöden och byggprocesser är framtagna 
utifrån ett linjärt synsätt. Nu ser vi förändringar 
inom detta område i några andra länder, till 
exempel Finland som har infört en standardmodell 
för BIM. Kanske borde de nordiska länderna, eller 
hela EU, kroka arm och komma överens om en 
standardmärkning av material och standardkrav för 
vad en BIM-modell till en byggnad ska innehålla.

Ekonomi är ett grundläggande styrmedel i 
marknadsekonomin. Cirkulära byggnader kommer 
att få ett större egenvärde om materialet i 
byggnaden anses attraktivt på marknaden. Idag 
har det geografiska läget av byggnationen stor 
påverkan på priset. Om byggnaden tillskrivs ett 
materialvärde kan det leda till att byggnader 
som i framtiden innehåller värdefullt och enkelt 
demonterbart material kommer att ha ett högre 
ekonomiskt värde oavsett placering än de som är 
byggda med material som av olika skäl är omöjliga 
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att återbruka eller återvinna. Vilket i sin tur kan leda 
till nya värderingsmodeller och försäkringsmodeller. 

Riskminimering kan bara göras om de parametrar 
som påverkar risk är kända och vägs in. Det 
pågår fortfarande gissningslekar när beställare 
av byggprojekt ska upphandla så hållbart 
och ekonomiskt som möjligt. Ett exempel är 
Växjö kommun som väljer att öka trä som 
byggnadsmaterial i alla nybyggnadsprojekt i 
kommunen.3 Det låter som en hållbar satsning 
men är det verkligen det?  Kanske, under 
förutsättning att allt trä kommer från närområdet, 
har odlats med hållbara metoder och byggs in 
för att kunna minska mängden fossilt material. 
Med en djupare analys hade det kanske gått att 
spara både pengar och miljö genom att göra olika 
materialval i varje enskilt fall; om det funnits bra 
återbrukbart material att tillgå i närheten och om 
möjligheten att analysera behovet och ställa det 
mot olika materialegenskaper, såväl fördelar som 
belastningar, exempelvis transportsträcka och 
demonteringskostnad hade funnits.

3  Växjö kommun: Växjö – Europas första moderna trästad

SLUTSATSER



SLUTSATSER I PUNKTFORM

• Sätt att mäta cirkularitet blir ett verktyg för att tidigt sätta ambitionsnivåer i projekt. Detta kan 

göras utan certifieringar, men bör också bli en tydligare del av hållbarhetscertifieringar, som hittills 

varit en effektiv morot för utvecklingen av mer hållbara miljöer.

• Ökad samverkan och kommunikation tidigt och genom en byggprojektprocess skapar förståelse 

för varandras kunskap och gemensamma mål.

• En flexiblare byggprojektprocess för att kunna hantera val av sekundära byggnadsmaterial, som 

det kan ta tid att identifiera eller säkerställa. Arkitektens iterativa arbetsprocess är ett exempel på 

hur olika skalor av detaljering kan hanteras samtidigt utan beslut om alla delar ännu är fastställda.

• Parametrisk design blir ett exempel på hur design kan bidra till att minska spill och avfall.

• BIM kan koppla information till specifika material och genom tilläggsprogram utföra 

multiparametriska analyser. BIM Visions kan hjälpa till att visualisera materialegenskaper i en 

3D-modell av byggnaden. På så vis kan alla som arbetar med byggnaden från nybyggnation via 

förvaltning till demontering få tag i specifik kunskap om vad ett material kan användas till, vilka 

certifieringar som finns, tillverkare, hållbarhet och mycket mer utan att ha tekniskt kunnande inom 

BIM.

• Nya roller och affärer inom byggbranschen kommer att drivas fram där demonterat byggmaterial 

hanteras, kvalitetsgranskas, märks och säljs vidare. Idag är bristen på kvalitetssäkrade sekundära 

material och produkter ett stort hinder för cirkulärt byggande.

• System för att erbjuda sekundära byggnadsmaterial skulle kunna ske via en materialbank. 

Allokering av material i materialbanken, en avgiftsbelagd reservation, kan göras tidigt, för att 

säkerställa tillgången på materialet till produktionsskedet.

• Digitala materialpass som följer med ett material genom att loggas i en BIM-modell garanterar 

egenskaper nu och i framtida sammanhang.

• Nya aktörer och uppgifter för befintliga aktörer, ex för matchning av material med projekt, 

ny design för befintliga byggnadselement till nya, kompetens om materials klimatpåverkan, 

processledning av nya processer, demonteringsexpertis.

• Incitament behövs, ex förändringar inom lagar för upphandling och skattesatser,  krav från 

försäkrings- och bankväsende.

• Arkitektkompetensen utökas med gestaltning och konstruktion för demontering, ökad kunskap 

om material och produkters klimatpåverkan och eventuellt inom rollen som processledare av 

cirkulära samverkansprocesser.

• Som en konsekvens av cirkulära materialflöden kommer vissa typer av material och produkter att 

blir mer attraktiva, ex lätt omplaceringsbara moduler och material, homogena material, material 

som inte skadas av att användas i en byggnad och sedan demonteras och nymonteras i nästa.

• Demonteringshandling skapas under byggprojektprocessens gång och blir en del av den digitala 

tvilling som projektets BIM-modell utgör vid leverans av färdig byggnad. Dessa kan sedan följas och 

uppdateras när byggnaden förändras vid ombyggnader.
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Under projektets gång har vi kommit fram till att 
BIM är ett effektivt och nödvändigt verktyg för att 
förenkla cirkulär design genom information och 
analys av ingående material i en byggnad. Vi har 
också identifierat hur arkitektens designprocess 
ändras med nya förutsättningar för cirkulära 
principer och hur byggprojektprocessen måste 
utvecklas för att det ska gå att genomföra 
arkitektur för cirkulär ekonomi. BIM-verktygen 
är framtagna och kopplade till de programvaror 
Sweco använder, men processerna är framtagna 
med god grund i teori och har ännu bara testats i 
praktiken på enstaka Case. Att testa den cirkulära 
BIM-modellen på ett pilotprojekt för analys av 
materialval och cirkulerbarhet är den naturliga 
följden av den här studien. Det finns kunskap och 
medvetenhet om de barriärer som finns och hur de 
kan överbryggas och det finns ett behov av goda 
exempel för att visa att det inte bara är nödvändigt 
utan också möjligt för den framtida byggbranschen 
att vara cirkulär. 

Nedan listas ett antal punkter på hur arbetet med 
arkitektur för cirkulär ekonomi kan tas vidare till 
nästa steg, samt nyckelaktörer som kan leda eller 
bidra:

SWECO

Flera olika initiativ och projekt är på gång inom 
området och för att få till en omställning från 
linjär till cirkulär ekonomi i byggbranschen behövs 
samarbete och spridning av kunskap där arbetet 
som utförs kan delas, så att hjulet inte behöver 

uppfinnas gång på gång. Leda utvecklingen av 
ett pilotprojekt där funktionen av BIM-modeller 
och analyser kan skalas upp till att omfatta 
merparten av materialflödena i ett större, komplext 
byggprojekt.

Samarbeta med SGBC för att cirkulära processer 
och metoder adderas i miljöcertifieringssystem som 
Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen. 

Konsulter bör använda inbyggd Emergy [J] 
som komplement till LCA vid utvärdering av 
miljöpåverkan av byggprojekt för att få en mer 
komplett bild och förhindra förbrukning av icke-
förnybara resurser. 

BYGGBRANSCHEN

Utföra pilotprojekt där design- och 
byggprojektprocess testas tillsammans med idéer 
om flexibelt, demonterbart byggande med moduler 
och standarder, där byggnaden projekteras med 
de BIM-verktyg som utvecklats under det här 
projektet. 

MYNDIGHETER

Svenska byggföretag och beställare skulle ha nytta 
av en central databas med fallstudier och projekt 
kopplade till byggande för cirkulär ekonomi. 
Databasen kan tillhandahållas av Boverket och 
växa med projekt och studier till dess att ACE blir 
normaliserat. Det ligger i allas intresse att projekt 
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och initiativ som genomförs synliggörs och blir 
spårbara för att öka kunskapen om byggande för 
cirkulär ekonomi.

Obligatorisk märkning av material bör omfatta även 
återbruksmaterial och kopplas till en myndighet för 
granskning och auktorisation.

Ett nytt index bör skapas för att kommunicera 
beroende av icke-förnybara råvaror inom 
ett byggprojekt. Detta index kan förankras i 
lagstiftningen på samma sätt som energi- eller 
klimatdeklaration så att ett byggprojekt ej får 
överstiga en viss nivå av beroende av icke-förnybara 
material. 

Boverket tillsammans med andra myndigheter 
bör utreda hur design för cirkulär arkitektur kan 
förenklas så att koncept, metoder och verktyg är 
tillgängliga för hela branschen och inte förbehållet 
stora företag med stora resurser. För att få till 
cirkulära materialflöden inom hela byggbranschen 
är det avgörande att verktyg och metoder är 
tillgängliga för alla aktörer.

Den offentliga sektorn och politiken spelar en 
nyckelroll i att skapa förutsättningar för en 
fungerande cirkulär ekonomi. Swecos IT-lösning, 
Arvet kan vara en del av en portfolio med IT-tjänster 
som kommer att möjliggöra en cirkulär ekonomi 
i framtiden. Integration av BIM-modeller och 
molntjänster sker redan idag. Med rätt lagstiftning 
som främjar en konkret användning av BIM och 
samspel med offentliga molndatabaser, skulle man 

effektivisera resursanvändningen i byggbranschen 
och skapa viktiga förutsättningar för återbruk i 
framtiden. 

Regeringen behöver driva och förbereda BIM-
relaterad lagstiftning och IT-tjänster som kommer 
att möjliggöra cirkulär ekonomi i Sverige i 
framtiden. Marknaden måste se en lönsam affär 
inom lagring och förvaltning av IT-baserade 
databaser och tjänster kopplade till dessa. 

PostChain är en databaslösning som kombinerar 
det bästa från BlockChain och en SQL-databas. 
Vi rekommenderar att hålla koll på denna 
databaslösning som en möjlig lösning för Arvet.  

BIM-ANVÄNDARE OCH 
PROGRAMVARULEVERANTÖRER

BIM-verktyg behöver utvecklas så att dessa 
kan fungera som informationssamordnare där 
byggnadsmaterial loggas och ändringar registreras. 
Leverantörerna av programvaror för BIM-hantering 
borde möta behovet av att ta ett samlat grepp kring 
cirkulära parametrar. Inom området finns en stor 
utvecklingspotential där den här studien kan ligga 
till grund för förbättringar. Det är avgörande för 
informationens hållbarhet att användargränssnittet 
och interaktionsdesignen för olika delar av ett 
sådant här verktyg passar även för lekmän inom till 
exempel förvaltning.

BIM-UTVECKLARE OCH MYNDIGHETER
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Skapa en standard för miljömässiga och 
ekonomiska faktorer för byggnader som 
implementeras i BIM så att resultat från olika 
BIM-verktyg bli jämförbara med varandra. För att 
kunna arbeta med cirkulära materialflöden behöver 
information om byggnaders inneboende material 
vara jämförbar. Det gäller både för BIM-verktyg 
och för de EPD och LCA som materialleverantörer 
tillhandahåller. För att kunna göra smarta 
bedömningar av byggnadsmaterial behöver deras 
egenskaper och klimatpåverkan kunna jämföras. 

BRANSCHÖVERSKRIDANDE SAMARBETE

Undersöka hur marknad och byggindustri kan 
samarbeta bättre för att förmedla byggprodukter 
och information. Utreda möjligheter för att 
förmedla material och andra service- och 
logistikfunktioner i samarbete med myndigheter 
och företag. Logistiken kring återbrukbart 
material är avgörande för att byggande för cirkulär 
ekonomi ska bli ett standardutförande. Dagens 
rivningsföretag och återvinningsföretag borde 
kunna se affären i de cirkulära materialflödena och 
utöka sin affär till att även omfatta demontering, 
lagring och kvalitetsmärkning av återvunnet och 
återbrukat byggnadsmaterial. 

ETT RUM OCH ETT SCHAKT 2.0

Förutom ovan nämnda punkter ser vi ett behov av 
fler goda exempel och pilotprojekt. Under projektet 
har vi börjat arbetet med ett pilotprojekt, Ett rum 
och ett schakt. Vi har byggt en BIM-modell med 

propertysets som medger att vi kan visualisera 
byggnaden i 3D och visa med olika färger att 
>30 vikt% av byggnaden består av återbrukat 
material, 100 vikt% av byggnaden är loggad och 
demonterbar och >50 vikt% är recirkulär. 

Om vi skulle ha realiserat byggnaden i praktiken 
behöver vi en beställare som är intresserad av vårt 
cirkulära projekt. Inledningsvis hade vi behövt 
inventera var det finns befintligt byggnadsmaterial 
som kan användas och vilken typ av material 
det ska vara. I den inventeringen utreds då vilka 
byggnadsdelar som kan innehålla återbrukat 
material så att projektet kommer upp i uppsatt mål 
om >30 procent. 

För att arbeta vidare med Ett rum och ett 
schakt behöver vi sätta den nya cirkulära 
byggprojektprocessen i rörelse. Det behövs 
praktiska studier för att se hur processerna kan 
vidareutvecklas för att fungera optimalt för 
design för cirkularitet. Det är också viktigt för alla 
delar av branschen att kompetensutveckla sina 
medarbetare genom praktik.

Sweco har BIM-kompetensen, arkitekterna, 

processledarna, metoderna och verktygen, nu 

efterlyser vi en beställare som vill realisera ett 

industriellt storskaligt cirkulärt byggprojekt 

tillsammans med oss. 

Sweco, september 2019
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Begrepp Betydelse

Abiotisk faktor Är icke levande faktorer som påverkar naturen. 
Exempelvis temperatur, nederbörd, solljus. 
Kan även vara fossila ämnen, det vill säga icke 
förnybara ämnen.

Allokering Innebär att man bokar och låser något för 
annan bokning. I det här projektet gäller det 
byggnadsmaterial.

Arkitektens arbetsprocess Innefattar designprocessen och 
projekteringsprocessen som då tillsammans är det 
totala arbetet som arkitekten utför.

ACE Arkitektur för cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi I en cirkulär ekonomi bibehålls värdet av produkter 
och material så länge som möjligt. Avfall och 
resursanvändning minimeras, och resurser behålls 
inom ekonomin när en produkt har nått slutet av 
sin livscykel för att användas på nytt och skapa 
ytterligare värde.

C2C, Cradle to Cradle Är en cirkulär designmetod utvecklad av Michael 
Braungart och William McDonough. Det innebär 
att designen ska medge ett cirkulärt system där 
solen är primär energikälla och allt avfall som 
produceras kan ge näring någon annanstans.

BIM Building Information Modelling – är en 
arbetsmetodik som strukturerar upp information 
förknippad med 3D-objekt för att möjliggöra 
analyser baserat på byggnadsinformation.

BlockChain Är en decentraliserad databas som lagras i många 
kopior, en kopia för varje dator som använder 
nätverket. Det är ett system som hindrar och 
försvårar manipulation av ändringar i efterhand. 

CAD-objekt Är en 3D-modell av en produkt som tillhandahålls 
i arkitekters och andra byggkonsulters 
programvaror. Exempelvis finns fönster och dörrar 
som CAD-objekt.

Demolering Rivning.

Dekonstruktion När en byggnad plockas isär till dess ingående 
byggnadselement, delkomponenter och material

Demontering Se dekonstruktion

Designprocess Det arbete som utförs av arkitekten när denne 
gestaltar ett projekt.



Begrepp Betydelse

Downcycling Ett engelskt ord som vi använder på svenska 
och som betyder återvinning där det återvunna 
materialet blir sämre än vad det var från början. 
Exempelvis blir återvunnet papper sämre för varje 
gång det återvinns.

Egenskapslista Är en svensk översättning av Propertysets. 
Egenskapslistor skapas i BIM-verktyg där ett 
materials ingående egenskaper läggs in i listan.

EPD Står för Environmental Product Declaration och 
benämns på svenska som Miljövarudeklaration. 
Dokumentet beskriver produkters och tjänsters 
miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv

Flexibilitet Anpassningsbarhet. I den här rapporten används 
begreppet för att beskriva hur en byggnad kan 
byggas om och anpassas efter nya behov utan att 
producera avfall.

Homogen komponent En produkt som bara består av ett material. 
Exempelvis en träregel.

LCA Står för Livscykelanalys. En livscykelanalys är en 
metod för att ge en helhetsbild på en produkts 
eller tjänsts totala miljöpåverkan under hela dess 
livslängd från råmaterial till färdig produkt/tjänst 
till återvinning, återbruk och avfall. 

Loggbok Ett dokument eller modell där allt ingående 
material i en byggnad registreras.

Materialbank Används i samband med BAMB, där det syftar till 
att betrakta befintliga byggnader som banker av 
byggnadsmaterial.

Materiallogg Se loggbok.

Metadata Betyder data om data eller information om 
information. I rapporten används uttrycket för 
att beskriva den information vi har skapat för att 
tillhandahålla information när det gäller BIM.

Miljövarudeklaration Se EPD

Modulär komponent En produkt som fungerar som en modul. 
Produkten kan fogas samman och demonteras 
från andra produkter utan att skadas.

Pilotprojekt Ett projekt som testar någonting nytt. Ett 
föregångsprojekt.

Prefab-komponent Står för prefabricerad komponent. Det betyder att 
en produkt är producerad i fabrik och inte på den 
plats där den sedan används.

Primära resurser, produkter och material Material och produkter som är nytillverkade och 
inte tillverkade av återvunnet material.



Begrepp Betydelse

Propertysets Se Egenskapslista. I rapporten används 
ordet Propertyset eftersom det är kopplat till 
programvaror som är engelskspråkiga.

Recirkulär När en produkt eller resurs är möjlig att 
återanvända. Kan vara ny eller återbrukad produkt 
eller resurs. 

Remontering Montering av återanvända delkomponenter och 
byggnadselement.

Recycle Se återvinning.

Sammansatt objekt En produkt som består av flera olika material. 
Exempelvis ett fönster.

Sekundära resurser, produkter och material Material och produkter som återanvänds eller 
återvinns och blir nya material eller delar i nya 
produkter.

Upcycle Ett engelskt ord som vi använder på svenska och 
som är en form av återvinning där det återvunna 
materialet blir bättre eller likvärdigt med vad det 
var från början. På svenska talar man ofta om 
återbruk.

Återanvändning Att ett material eller en produkt används igen efter 
demontering för att fylla samma funktion som det 
ursprungligen var avsett för.

Återbruk Se Återanvändning.

Återbruksdepå En fysisk plats där återbrukbart material lagras och 
förmedlas.

Återvinning Återvinning innebär att avfallet kommer till 
nytta som ersättning för annat material eller 
förbereds för att komma till sådan nytta eller en 
avfallshantering som innebär förberedelse för 
återanvändning.
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