
Siffror från 2018 visar att koldioxidutsläpp till följd 
av materialproduktion inom byggsektorn är betydligt 
större än från både flyg- och sjötransport tillsammans.

Cirkuläritet innebär att resurser ska 
förbli i en ekonomisk och funktionell 
cykel så länge som möjligt. 
Konceptet avfall ingår  inte i en sådan 
praxis, eftersom allt material anses 
vara en resurs.
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Going Circular
- A vision for urban transition

Den här Urban Insight-rapporten beskriver cirkulära 
åtgärder som kan vidtas för att förebygga och hantera 
konsekvenserna av klimatförändringen. Den beskriver 
också de rent estetiska effekterna av åtgärderna och hur 
cirkulär design kan skapa unika stadsmiljöer för alla 
medborgare. Cirkulär design innebär att resurser ska förbli 
i en ekonomisk och funktionell cykel så länge som möjligt. 
Begreppet avfall ingår inte i en sådan praxis, eftersom allt 
material anses vara en resurs!
Enligt FN måste vi minska utsläppen med 7,6 procent varje 
år mellan 2020 och 2030 för att begränsa den globala 
uppvärmningen till 1,5 grad.

Vi lever i en tid av "slit -och-släng"-kultur. Detta linjära beteende råder även i byggbranschen och 
skadar miljön i vid bemärkelse. Klimatkostnaden blir ohållbar och resulterar ofta i homogena 
stadsmiljöer. Byggbranschen orsakar idag en högre nivå av koldioxidutsläpp (9 procent globalt genom 
materialproduktion) än både flyg -och sjötransporter (2 procent av de totala koldioxidutsläppen).



ÖVERGÅNGEN TILL CIRKULARITET
Frågan är nu - hur ökar vi att arbeta med cirkulära 
metoder, anpassade till dagens utmaningar i stor 
industriell skala?
För att lyckas med övergången till ett cirkulärt arbetssätt i 
stadsutvecklingen måste vi känna igen skillnader i 
tillvägagångssätt. Varje plats har sin egen karaktär 
definierad av naturliga förhållanden och hur dessa 
fungerar på lång sikt. Det innebär att varje projekt kräver 
individuell bedömning av lösningar och design. Men som 
många exempel har visat är cirkulär design verkligen 
möjlig!
Den avgörande faktorn är att myndigheter och andra 
beslutsfattande organ säkerställer ett effektivt 
genomförande. Lagar och förordningar måste återspegla 
förändringen till cirkuläritet och få det att hända, och 
kravställare måste inkludera cirkuläritet som en del av 
sina önskemål. 

För att fullt ut kunna uppskatta övergången till en mer 
hållbar, cirkulär byggbransch måste vi anta följande:

• •En omvärdering av den byggda miljön ur ett 
cirkulärt tankesätt, inklusive återanvändning av 
befintliga byggnader och byggnadselement.

• • Användning av återvunna och biobaserade 
material som till exempel trä.

• • En närmare övervägande av landskapsfunktioner, 
inklusive klok markanvändning och cirkulära metoder 
för vattenhantering.

De estetiska fördelarna med cirkuläritet

En cirkulär utgångspunkt leder till specifika lösningar för 
projektet och bevarar ofta historiska delar av den aktuella 
platsen. Att vidta cirkulära åtgärder synliggörs i olika grad i 
den fysiska miljön. Ibland är det lätt att se, till exempel när en 
gammal tegelbyggnad placeras i ett modernt sammanhang. 
Men cirkulära handlingar kan ibland vara svåra att uppfatta 
visuellt, till exempel när en modulbyggnad har uppförts eller 
delar av terräng och vegetation har införlivats i det nya 
landskapet.

Cirkulärt arbete resulterar i platser med en unik karaktär och 
olika visuella uttryck, naturen görs mer synlig och tillgänglig 
i stadsmiljön. Hur anammar du cirkularitet i dina 
utvecklingsplaner? 
Läs den senaste Sweco Urban Insight-rapporten ”Going 
circular - a vision for urban transformation” för inblick från 
våra experter i hur och varför vi kan arbeta med 
stadsutveckling i en mer klimatvänlig modell.

Utforska mer insikter genom att besöka vår webbplats: 
Swecourbaninsight.com

ÅTERSTÄLLA ETT HISTORISKT INSLAG I STADEN, 
CIRKULÄR METOD I VATTENHANTERING

Kapucijnenvoer, Belgien. Voer, en biflod till floden Dijle i Belgien, har 
blivit upptäckt och synliggjorts igen efter att i ett sekel varit dold. 
Invånare i Kapucijnenvoer kan nu uppleva en trevlig, grön 
bostadsyta och njuta av utsikten över vattnet igen.

ANVÄNDNING AV ÅTERANVÄNT OCH BIOBASERAT MATERIAL

Mjøstårnet, Norge. Världens högsta träbyggnad (85,4 m hög). 
Generellt sparas upp till 50 procent koldioxid genom att 
bygga i trä jämfört med konventionell konstruktion.
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