
Samhällsbyggare – andrahand måste komma i första hand!  
 

Samhällsbyggnadssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatutsläpp och skapar stora mängder 

avfall. Mycket byggmaterial som kastas håller hög kvalitet och kan fortsätta användas. Trots det 

återvinns eller återbrukas bara en liten del. En färsk rapport slår fast att Sveriges ekonomi endast är till 

3,4 procent cirkulär. Dagens lagstiftning måste få praktiskt genomslag och följas upp så att mer material 

cirkuleras. Vi behöver också bli fler som ser till att andrahand kommer i första hand, så att återbruk blir 

gängse arbetssätt. 

Jordens resurser är begränsade och vi står inför en material- och resursbrist som tveklöst kommer att 

påverka oss alla. Senaste rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC talar sitt tydliga språk: klimatutsläppen 

måste ner, vi måste agera nu.  

Men det är fortfarande enklare för den som bygger att utgå från nya material och produkter. Och det är 

lättare för den som river att skicka byggmaterial till sophantering än att ta tillvara det för återbruk. Nya 

lagkrav säger att man ska inventera för återbruk, men eftersom de inte följs upp är risken att det stannar 

vid inventering och inte blir cirkulära flöden i praktiken.  

En stor del av det som i dag hanteras som avfall eller i bästa fall materialåtervinns hade kunnat 

återbrukas. Det är ett stort resursslöseri, både ekonomiskt och miljömässigt, att inte ta tillvara dessa 

material. Samtidigt som byggmaterialkostnaderna stiger och råvarubristen ökar slängs byggvaror och 

produkter som hade kunnat fortsätta användas.   

Här kan och vill Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, göra skillnad. Vi är ett nätverk som samverkar 

för att skapa mer återbruk och cirkulära materialflöden i samhällsbyggnadssektorn. Initiativet som pågått 

sedan 2015 erbjuder digitala verktyg som underlättar återanvändning av byggmaterial, men även nätverk, 

utbildningar och guider som ska stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster. I dag deltar över 

100 aktörer som hjälper varandra framåt med hållbara lösningar, goda exempel och smarta verktyg. Vi är 

fastighetsägare, byggentreprenörer, branschorganisationer, materialleverantörer, återvinningsaktörer, 

arkitekter, konsulter och verksamma vid forskningsinstitut. 

Tillsammans är vi ett bevis på att det går att minska klimatutsläppen och resursförbrukningen i 

byggsektorn redan i dag. Vi kan redovisa drygt femtio referensprojekt som visar hur vi med cirkulära 

arbetssätt och återbruk har nått lika hög kvalitet som om vi hade nyttjat nya resurser. Samtidigt har 

vi minskat klimatutsläppen och uttagen av naturresurser – och i flera fall även nått minskade kostnader. 

Även om kostnader för arbete i vissa fall blir högre i samband med återbruk, har detta inte överstigit 

minskade inköpskostnader för nyproducerade varor.   

Men om cirkulära materialflöden ska bli ett förstahandsval måste en rad utmaningar övervinnas. 
Efterfrågan på återvunnet och återbrukat material behöver öka. Utbudet av cirkulära tjänster och 
produkter är i dag begränsat. Kunskapen om återbruk behöver öka och vi behöver komma bort från 
invanda linjära processer och arbetssätt som kräver tillgång till material vid en exakt tidpunkt. Hela 
värdekedjan måste med. För att lyckas krävs en rad åtgärder: 
 
För det första behöver vi skapa nya cirkulära affärsmodeller som gynnar områden som återtillverkning 
och återförsäljning, uppgradering, demontering, logistik och kvalitetssäkring. Här finns stora möjligheter 
för nya aktörer och företag, vilket kan skapa nya arbetstillfällen. För att nå dit krävs nya 
samverkansformer så att utbud och efterfrågan kan gå hand i hand och fler ställer cirkulära krav.  
 
För det andra behöver lagstiftningen, som kräver att man ska inventera en byggplats för att finna vad som 
kan återanvändas, följas upp på riktigt. Om avfallet sorteras på rätt sätt kan vi ta vara på materialen och 
använda dem på nytt när vi bygger. 
 



För det tredje behöver vi bli många fler som agerar så att vi tillsammans blir mer resurseffektiva och 
minskar utsläppen från material. Det handlar framför allt om att göra de resurser synliga och tillgängliga 
som finns vid ombyggnationer och rivningar, men även att visa deras kvalitet och renhet så att 
förutsättningarna för återbruk ökar.   
 
Boverket fick i februari uppdraget att under tre år hjälpa byggsektorn att bli mer cirkulär. Uppdraget 
handlar om att kartlägga och analysera hur återvinning och återanvändning av byggnadsverk, 
byggnadsdelar och byggmaterial kan förbättras samt bistå i hur arbetet med cirkulärt byggande kan 
främjas. CCBuild välkomnar detta viktiga arbete och kommer vara med och driva utvecklingen.    
 
Vi vill starkt uppmana bransch, myndigheter och samhälle att tillsammans med oss bidra till det fortsatta 
arbetet. Vi är många som tar ansvar för att ställa om bygg- och fastighetsbranschen till mer cirkulära 
flöden, men för att göra verklig skillnad behöver vi bli ännu fler.   
 
Styrgruppen för CCBuild: 
Anna Denell, Vasakronan 
Erik Florman, Akademiska Hus 
Anna Graaf, White arkitekter 
Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet 
Kristina Mjörnell, RISE Research Institutes of Sweden 
Christian Olhans, Borlänge Energi 
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna 
 
Samtliga samarbetsparter i CCBuild:  

ABT Bolagen AB, Accus, Adapteo, AFA Fastigheter, Ahrbom och Partner, AMF Fastigheter, AIX Arkitekter, 
Akademiska Hus, Alecta Fastigheter, Areim AB, Arkitekterna Krook & Tjäder, Akuro, Bengt Dahlgren, 
Bjerking, Bostad AB Poseidon, Bostadsbolaget, Bravida, Brukspecialisten, Brunnberg & Forshed 
Arkitektkontor AB, Business Region Göteborg, Byggfirman Otto Magnusson, Byggföretagen, 
Byggmaterialindustrierna, Byggpartner i Dalarna AB, CaseStudio AB, Castellum, Caverion, 
Chalmersfastigheter, Climate Recovery, Codesign, Corem, Dala Återbyggdepå, Dayspring, EBAB, Ecophon, 
Ettelva Arkitekter, Fabege, Fagerhults Belysning AB, Familjebostäder, Fastighetsägarna, Förvaltnings AB 
Framtiden, Glasbranschföreningen, GodaHus, Granitor, Grundels Fönstersystem AB, Göteborgslokaler, 
Göteborgs Stad, Halmstad fastighets AB, Helsingborgs Stad, Hemsö Fastighets AB, Huddinge 
Samhällsfastigheter AB, Hållbart byggande i Värmland, Intea, IVL Svenska Miljöinstitutet, Johanneberg 
Science Park, KAKA Arkitekter, Kaminsky Arkitektur, KAMTech, Kodeda konsulter, Lerums kommun, 
Liljemark Consulting, LINK Arkitektur, Lejonfastigheter, LFM30, Lunds kommun, Malmö Stad, Mareld 
Landskapsarkitekter, MKB Fastighets AB, Modexa, Mölndals Stad, Norrevo, Noyer, Nätverket för hållbart 

byggande och förvaltning i kallt klimat, Peab, P-Malmö, PE Teknik & Arkitektur, Protek Projektstyrning 
Raksystems Dry-IT AB, Region Halland, Renova, Respons arkitekter, Riksbyggen, RISE Research Institutes of 
Sweden, Skanska, Skandia Fastigheter, Specialfastigheter, Stena Fastigheter, Stockholms Stad, Storstadens 
Entreprenad, Stålbyggnadsinstitutet, Sveriges Allmännytta, Sweco, Tarkett, Tengbom, Tornberget 
Fastighetsförvaltning i Haninge, Tyréns Sverige AB, Upplands-Brohus, Uppsala kommun, Vasakronan, 
Wescon Miljökonsult AB, White Arkitekter, Wiklunds, WSP, Västfastigheter, Zengun, Återbruksnätverket 
Öst, ÅWL Arkitekter, Östersunds kommun. 
 
  
Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild:  
I nätverket finns drygt 100 aktörer som redan i dag arbetar cirkulärt:   

• Materialleverantörer som erbjuder återtag, återtillverkning och materialåtervinning  

• Fastighetsägare som bygger med återbruk och skapar materialbanker för renovering och underhåll  

• Byggentreprenörer som monterar och demonterar för återbruk  

• Arkitekter och konsulter som hittar lösningar, skapar ny design, testar och utvecklar nya arbetssätt  

• Branschorganisationer, forskningsinstitut, lokala och regionala aktörer, återbruksdepåer och 
återvinningsaktörer som tillsammans samverkar för mer cirkulära lösningar  


