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Vi spelar in!



Uppstart Kommunsamverkan - Agenda

09.30 Inledning, bakgrund och syfte. Peter Berg, EKV

09.40 Varför hållbart byggande? Peter Selberg, JSP

• Nuläget i byggsektorn och målet för 
insatserna i Sverige

• Den regionala satsningen - Klimat 2030
och byggandets fokusområden

• Andra initiativ och projekt i vår region

09.55 Nyckelområden i ett hållbart byggande

• Nyproduktion Angela Sasic Kalagasidis, CTH
Om krav, design och konstruktions-
lösningar när vi bygger nytt

• Renovering Åsa Wahlström, CIT
Så gör vi rätt insatser när vi uppgraderar
befintliga fastigheter

• Klimatsmarta materialval Hanna Ljungstedt, GBG stad 
Expedition Hoppet – Jakten på fossilfria
byggmaterial.

Paus 5 min

• Realisera återbrukets potentialer Johanna Andersson, IVL GBG
Hur gör vi återbruk och cirkulärt tänkande
till praxis?

• Byggskedet Åsa Wahlström, CIT 
Så minskar vi klimat- och miljöpåverkan
i byggskedet.

• En gemensam diskussion 15 min. Alla
Det vi just hört,
– Hur blir det verklighet…och när?

11.20 Planen för det fortsatta arbetet Peter Berg

• Behovs- och intresseinventering kommuner

• Presentation kommande aktiviteter

• Summering och avslut

11.30 Slut
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Så startar vi upp kommunsamverkan!

• I ett regionalt perspektiv 
”kroka arm” med andra 
projekt och satsningar.
- Så att det kombinerade 
erbjudandet får större kraft!

1. Berätta om ambitioner 
och möjligheter samt 
börja skapa kontakt 
med målgrupperna ute 
på kommunerna.

2. Sprida kunskap och 
inspiration för hållbart 
byggande

• Lyssna in och förstå behov 
och intressen så att vi kan 
skapa rätt erbjudande till 
rätt behovsägare.

MÖTET IDAG! NÄSTA STEG”UPPDRAG”

Peter Berg Energikontor Väst



Projekt, initiativ och källor till kunskap
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i trä
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https://www.tillverkaitra.se/
https://www.boverket.se/
https://ichb.se/
https://www.sgbc.se/
https://ccbuild.se/
https://cirkularitet.se/
https://www.svenskttra.se/
http://belok.se/
https://www.bebostad.se/
http://www.laganbygg.se/
http://fossilfritt-sverige.se/
http://energikontorvast.se/projekt/s2c
https://ccbuild.se/aterbruk-vast
http://www.laganbygg.se/hallare-nyheter/nu-kor-vi-igang-energiklassning-av-byggb__232
https://goteborg.se/wps/portal/enhetssida/hoppet-ett-innovationsprojekt-for-fossilfri-byggnation/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTYzcDQy9TAy93S38DAwCLYJNXYMDnYEsA_1wQgqigNIGOICjgb6XflR6Tn4SxCrHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleen5-ek6qXnJ-rqoBNi0Z-cUl-hGoKvULciOqfFLDHQG1xrBY/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://buc.se/utbildningar/cirkulart-byggande-och-aterbruk-i-byggsektorn-distans/
https://businessregiongoteborg.se/sv/kontext/goteborg-visar-vagen-till-utslappsfria-bygg-och-anlaggningsplatser
https://klimat2030.se/byggutmaningarna/
https://ccbuild.se/
https://klimat2030.se/
https://klimat2030.se/fokusomraden/sunda-och-klimatsmarta-bostader-och-lokaler/
https://klimat2030.se/klimatloften/
http://www.laganbygg.se/hallare-nyheter/nu-starar-projektet-energirenovering-ett__233
https://www.ivl.se/projektwebbar/klimatkrav-till-rimlig-kostnad.html
http://www.enerma.se/sv/news/ny-distansutbildning-i-energirenovering/
http://energikontorvast.se/projekt/plattform-for-energieffektivisering
http://www.energikontorensverige.se/
https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/miljodata/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html
https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/miljodata/byggsektorns-miljoberakningsverktyg/utbildningar.html
https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ace/Sidor/default.aspx
https://www.chalmers.se/sv/styrkeomraden/energi/profiler/Sidor/default.aspx


Best practises och goda

exempel har nyttjats

som påskyndare av  

utveckling.

Kort om projektet S2C

• S2C – Scandinavian Sustainable Circular Construction
(https://www.s2c-eu.com/)

Hållbart (offentligt) byggande genom fastighetens hela livscykel

Vårt uppdrag:

• Medverka till en ”riktningsförändring” så 

att morgondagens byggande och förvalt-

ning verkligen minimerar energibehov 

och påverkan på klimatet.

• Sammanställa ”best practises”, skapa ny 

kunskap där det behövs och genomföra 

kompetenshöjande insatser till stöd för 

hållbart byggande.

• Testa, demonstrera och redovisa lärdomar 

och erfarenheter i projektets 3 pilotfall, 

där Förskolan Hoppet är det svenska 

pilotfallet.

Modeller för organisatorisk 

och politisk förankring av 

hållbart byggande. 

Kompetenshöjning av  

offentliga aktörer, som 

beställare och utförare.

Förväntade 
Resultat

Ett kommunnätverk för samverkan inom 

byggande som består efter projektslut.

Modeller och kunskaps-

paket som utvecklats med 

input från och förankrats 

med målgrupperna. 

Peter Berg Energikontor Väst

https://www.s2c-eu.com/
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Peter Selberg

Johanneberg Science Park



VARFÖR HÅLLBART BYGGANDE?
Nuläget i byggsektorn 

Vad karaktäriserar sektorn?

Peter Selberg, samordnare inom Klimat2030
peter.selberg@johannebergsciencepark.com



Byggsektorns miljöpåverkan
enligt Boverket 2019. 
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Halverade utsläpp 1993-2015 

• minskad uppvärmning

• mer förnybar energi

Importvaror



Byggsektorns
karaktärsdrag
• Fragmenterad i tid, rum och 

organisation

• Delvis, eller företrädelsevis, 
konservativ

• Förändring drivs av eldsjälar



Utmärkta exempel, i VG

• Flaggskeppsprojekt; som är först, 
bäst, mest kommunicerbara kliv.

• Finns stort engagemang för att driva 
dessa.



Att förflytta 
massan 
Målen kommer inte nås av 
att bara förbättra de bästa..

…utan det är avgörande att 
förflytta den stora massan

Flaggskeppen
V
a
n
li
g
h
et

Brahet



Att förflytta 
massan 

Expedition

V
a
n
li
g
h
et

Brahet

Kryssning Rutiner & struktur stöttar
Förbättra systemet
Mätning och uppföljning i centrum

Rum för nyfikenhet – att prova
Förändra systemet

Lärandet i centrum





Utsläppen av växthusgaser i 
Västra Götaland ska minska 
med 80 procent till 2030 från 
1990-års nivå.                    

Målet är en 
fossiloberoende
region 2030

Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskars konsumtion ska 
minska med 30 procent 
jämfört med 2010.



Fyra

fokusområden

Hållbara transporter Klimatsmart och hälsosam mat

Sunda och klimatsmarta 

bostäder och lokaler
Förnybara och resurseffektiva 

produkter och tjänster



Sunda och 
klimatsmarta 
bostäder och lokaler

• Flexibla och klimatsmarta bostäder 
och lokaler 

• Effektiv och klimatsmart renovering

FOKUSOMRÅDE 4



OMRÅDE 4 2020 - 2021

Nå aktörernas ordinarie verksamheter och 
förbättra dem tillsammans.

Bred spridning av bästa tillgängliga praxis. 

_Byggutmaningarna_

Inventera! 

Målsätt! 

Bygg in! 
https://klimat2030.se/byggutmaningarna/

https://klimat2030.se/byggutmaningarna/


Att anta byggutmaningen innebär…

- Att engagerat arbeta för att klara utmaningen.

- Att vara öppen och transparent med sina hinder och 
lärdomar under arbetet.

- Att kvantifiera sitt mål inom utmaningen.

För detta erbjuder vi…

- Välförpackade åtgärder som gör nytta i enlighet med 
undertecknade mål.

- Tillgång till stöd och experthjälp vid gemensamma träffar.

- Synlighet på event, nyhetsbrev, SoMe etc. 

A
N

T
A

G
A

N
D

E
T



Det var allt.
Frågor på det?

Peter Selberg

peter.selberg@johannebergsciencepark.com

0730 – 57 26 25
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Angela Sasic Kalagasidis

Chalmers Tekniska Högskola



Krav, design och 
konstruktionslösningar i 
nyproduktionen

Angela Sasic Kalagasidis

angela.sasic@chalmers.se

Institutionen för arktektur och samhällsbyggnadsteknik

Chalmers tekniska högskola, S-41296 Göteborg



2020-10-01

Byggregler ger bästa resultat på en positiv 
utveckling av byggnadsbeståndet 

26
From ’ Energy efficiency policies for space heating in EU countries: A panel data analysis for the period 1990–2010’ by E. Broin et al. 2015

marknadspolitik

informativpolitik

regelverk

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261915003554


2020-10-01

BBR krav visar vad alla i samhället kan klara av
– kunskaps-, tekniskt och ekonomiskt mässigt  

Certifieringssystem visar framkanten på alla dessa områden

27

1. Krav nyproducerade, BBR

2. Krav Miljöbyggnad Guld

12

1

2

Källa: Energy mapping of existing building stock in Sweden – Analysis of data from Energy Performance Certificates , 

Camilla Hjortling, Folke Björk, Magnus Berg, Tord af Klintberg; Energy and Buildings 153 (2017) 341–355



2020-10-01

Viktigaste områden för energihushållning

28

Klimatskal

(värmeisolering, 

bra fönster, 

lufttäthet, 

solavskärmning)

VVS 

(ventilation, 

värme, 

kyla,

automatisk 

kontroll, 

optimering)

InomhustemperaturVarmvattenElförbrukning

(belysning, 

apparater)



2020-10-01

Samspel mellan energianvändning och
energiförsörjning

29

Primary source of energy

(non-renewable and/or renewable)

Processing

Transformation

Distribution

Transformation

Consumed electric

and thermal energy

123456

Steg 1-6 beskriver hur

värme och el producers, 

transporteras och

omvandlas

From ’All or nothing – sysem boundaries for buildings heating demand’

(in Swedish). A. Persson, C. Rydstrand and P. Hedenskog



2020-10-01

Man ska hushålla med både energi och effekt

30

92 kW, -5 grader Tretur

151 kW, +5 grader Tretur



2020-10-01

Kapa effekttopparna med energilagring
Värme- och kyllager, batterier



2020-10-01

Energieffektiva stadsdelar
PED – positive energy districts

32

http://nws.eurocities.eu/MediaShell/media/Booklet_of_PEDs_JPI_UE_v6_NO_ADD.pdf

Ny infrastruktur, data 
insamling, digital twinning, 
nya affärsmodeller



2020-10-01

Lokala förutsättningar
- dagsljus vs. energibehov (värme och kyla)

Alternativa byggnads form och upplägg (arkitektritade)

Julia Andersson, Sara Jonsson. Implementation of Building Performance Simulations (BPS) in the detail

development plan process, MSc thesis, Chalmers, 2020
33

Ursprungligt Punkthus Lamelhus L-hus Kvartershus



2020-10-01

Lokala förutsättningar
- tillgänglighet till dagsljus varierar väsentlig mellan olika husformer

Julia Andersson, Sara Jonsson. Implementation of Building Performance Simulations (BPS) in the detail

development plan process, MSc thesis, Chalmers, 2020
34



2020-10-01

Lokala förutsättningar
- dagsljus vs. energibehov (värme och kyla)

Julia Andersson, Sara Jonsson. Implementation of Building Performance Simulations (BPS) in the detail

development plan process, MSc thesis, Chalmers, 2020
35
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Formfaktor →

För många valmöjligehter

Vi behöver hjälp –

maskineinlärning! 



2020-10-01

I verkligheten -
läge, läge, läge

• Omgivning

• Buller

• Luftkvalité

• Infrastruktur

• Översvämningsrisker

• Kommunikationer

• Daggvatten

• Kulturvärden

• Nationella interesser

36

Linda Wäppling, Multi-Objective Building 

Performance Simulation, MSc thesis, 

Chalmers, 2019

Sara Eriksson, Lovisa Waldenström, Daylight in Existing Buildings - A 

Comparative Study of Calculated Indicators for Daylight, MSc, Chalmers 2016

https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/300085?locale=sv
https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/245180


2020-10-0137

Byggprocessen
- arbetsinsats sett från ingenjörssidan

Linda Wäppling, Multi-Objective Building Performance Simulation, MSc thesis, Chalmers, 2019

Planerad och budgeterat
insats – energi-och
miljöanalyser I 
programskedet)

‘Laga och lappa’

https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/300085?locale=sv


2020-10-01

Yteffektiv - värmebehov vs emissioner per boende

Astrid Berglund, David Cederbom. Environmental impact from space efficient dwellings, MSc thesis, Chalmers, 2017
38

file:///C:/Users/sasic/Downloads/252513.pdf


2020-10-01

Alternativa (multifunktionella) material
- minskar miljöpåverkan

39
https://www.koljernnordic.se



2020-10-01

Carbon Capture System (CCS) 
kan vara en nödvändig game-changer 

40

Nässen J. et al. Building and environment 51 (2012)



2020-10-01

Yteffektivt - delad plats är dubbel plats

41

Anna Braide, Dwelling in time. Studies on life course spatial 

adaptability, Doktors avhandling, Chalmers, 2019

https://research.chalmers.se/publication/509729


2020-10-0142

Byggprocessen
- arbetsinsats sett från ingenjörssidan

Linda Wäppling, Multi-Objective Building Performance Simulation, MSc thesis, Chalmers, 2019

Planerad och budgeterat
insats – energi-och
miljöanalyser I 
programskedet)

‘Laga och lappa’

Utökade energi-och
miljöanalyser I 
programskedet

https://odr.chalmers.se/handle/20.500.12380/300085?locale=sv


2020-10-01

Framtida utmaningar Stående utmaningar

•Ökad kylbehov

•Ojämnare lastkurva

•Okänd prestanda av
återvunnet
byggnadsmaterial

•Digitalisering

•Planering som omfattar
hela distrikter

43

•Sätt rätt material på rätt plats

•Lita endast på bevisat kunskap 
vid val av nya material och 
tekniker

•Få bukt med fukt – allt hänger i 
detaljerna
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Åsa Wahlström

CIT Energy Management AB



Renovering:
Så gör vi rätt insatser när vi 
uppgraderar befintliga fastigheter

Seminarium: Kommunssamverkan hållbart byggande

30 september 2020

47

Åsa Wahlström

CIT Energy Management 

Adjungerad professor Lunds Tekniska Högskola  

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se 



Lönar det sig att energieffektivisera?

Il
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t

Bästa tillfället att 

energieffektivisera en 

byggnad är när den 

ändå ska renoveras



Energieffektiviseringspotentialen 

49

2005 2000205020002005

Energi för 
uppvärmning

TWh
30

15

2050

15

30

Energi för 
uppvärmning

TWh



Insamling av grunddata

Energiberäkningar

Kostnadskalkyler

Framtagning av åtgärdspaket

Energibesiktning och 

identifiering av åtgärder

ETAPP 1

Framtagning av 

åtgärdspaket

ETAPP 2

Genomförande av åtgärder

Projektering av åtgärder

Funktionskontroll

Entreprenad

ETAPP 3

Uppföljning

Mätning av energianvändning

Kontroll av lönsamhetsutfall
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Internräntediagram

Hela 

åtgärdspaketet 

ska möta 

fastighetsägarens 

krav på  

internränta
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Illustration: 
Energilyftet

Internräntediagram



Lägre 

driftkostnader

Högre 

fastighetsvärde
God 

inomhusmiljö
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Illustration: 
Energilyftet

Fler mervärden

SMF



Typiskt 50-tals flerbostadshus med frånluft



Energieffektivisering och 
renovering av bostadshus 
och utomhusmiljöer

55

Miljoner SEK

2021 900

2022 2400

2023 1000



Ny distansutbildning 
i Energirenovering

- Kunskap om energieffektivisering av 
byggnader i samband med renovering.

- Utbildningen består av två delar som ges 
vid flera separata tillfällen under hösten.

https://buc.se/utbildningar/energirenovering
-del-1-distans/

https://buc.se/utbildningar/energirenovering
-del-2-distans/

Källa: Unsplash

https://buc.se/utbildningar/energirenovering-del-1-distans/


Uppstart Kommunsamverkan - Agenda

09.30 Inledning, bakgrund och syfte. Peter Berg, EKV

09.40 Varför hållbart byggande? Peter Selberg, JSP

• Nuläget i byggsektorn och målet för 
insatserna i Sverige

• Den regionala satsningen - Klimat 2030
och byggandets fokusområden

• Andra initiativ och projekt i vår region

09.55 Nyckelområden i ett hållbart byggande

• Nyproduktion Angela Sasic Kalagasidis, CTH
Om krav, design och konstruktions-
lösningar när vi bygger nytt

• Renovering Åsa Wahlström, CIT
Så gör vi rätt insatser när vi uppgraderar
befintliga fastigheter

• Klimatsmarta materialval Hanna Ljungstedt, GBG stad 
Expedition Hoppet – Jakten på fossilfria
byggmaterial.

Paus 5 min

• Realisera återbrukets potentialer Johanna Andersson, IVL GBG
Hur gör vi återbruk och cirkulärt tänkande
till praxis?

• Byggskedet Åsa Wahlström, CIT 
Så minskar vi klimat- och miljöpåverkan
i byggskedet.

• En gemensam diskussion 15 min. Alla
Det vi just hört,
– Hur blir det verklighet…och när?

11.20 Planen för det fortsatta arbetet Peter Berg

• Behovs- och intresseinventering kommuner

• Presentation kommande aktiviteter

• Summering och avslut

11.30 Slut



Hanna Ljungstedt

Lokalförvaltningen Göteborgs stad



Förskolan Hoppet, visualisering: LINK arkitektur

Hoppet



Byggnadens livscykel



Strategier för fossilfri byggnation

Återbrukat och 

återvunnet

Biobaserat

Utesluta och

minimera

Fossilfri

byggarbetsplats

Livscykelperspektiv



Axplock av identifierade material

Stomme – trä

Stomme – lera

Stomme
– hampakalk

Grund – plint

Grund – cellglas

Grund – trägrund (FoU)



Axplock av identifierade lösningar

Återbrukade 
produkterKanaler utan stål (climate recovery)

Kabelskyddsrör av återvunnen 
plast (Greenpipe)

Re:Pipe – kabelrör 
från spill i tillverkning



Axplock av identifierade material

Återbrukade fönster

Tegelstenar från avfall

Cellulosa isolering, tångisolering, 
hampaisolering, återvunnen isolering etc Färger – linolja samt 

nyutvecklade moderna fossilfria 
färger

Lerskivor (ersätta gips)

Hållbart 
beständigt trä, 
bränt trä

Återvunnet trä i fast 
inredning

Återbrukade 
produkter

Återvunnen plast 
(akustikplattor)



Betongplatta Koljernplatta

Varmgrund
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Minskad CO2-belastning 
Hoppet vs Grönskan: 

ca 40 %
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Klimatbelastning Hoppet vs Grönskan GRUNDPLATTA
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Paus 5 minuter

Vi visar filmen om Hoppet – se den nu eller senare

https://www.youtube.com/watch?v=9Y8Cg8OZm98


Uppstart Kommunsamverkan - Agenda

09.30 Inledning, bakgrund och syfte. Peter Berg, EKV

09.40 Varför hållbart byggande? Peter Selberg, JSP

• Nuläget i byggsektorn och målet för 
insatserna i Sverige

• Den regionala satsningen - Klimat 2030
och byggandets fokusområden

• Andra initiativ och projekt i vår region

09.55 Nyckelområden i ett hållbart byggande

• Nyproduktion Angela Sasic Kalagasidis, CTH
Om krav, design och konstruktions-
lösningar när vi bygger nytt

• Renovering Åsa Wahlström, CIT
Så gör vi rätt insatser när vi uppgraderar
befintliga fastigheter

• Klimatsmarta materialval Hanna Ljungstedt, GBG stad 
Expedition Hoppet – Jakten på fossilfria
byggmaterial.

Paus 5 min

• Realisera återbrukets potentialer Johanna Andersson, IVL GBG
Hur gör vi återbruk och cirkulärt tänkande
till praxis?

• Byggskedet Åsa Wahlström, CIT 
Så minskar vi klimat- och miljöpåverkan
i byggskedet.

• En gemensam diskussion 15 min. Alla
Det vi just hört,
– Hur blir det verklighet…och när?

11.20 Planen för det fortsatta arbetet Peter Berg

• Behovs- och intresseinventering kommuner

• Presentation kommande aktiviteter

• Summering och avslut

11.30 Slut



Johanna Andersson

Svenska Miljöinstitutet IVL
Göteborg



Realisera återbrukets potentialer
Johanna Andersson
2020-09-30



IVL |

Återbruk, återanvändning eller återvinning?

● Återbruk = Återanvändning = 

Produkten används igen, utan ändringar av design eller material

● Återvinning = 

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

Återbruk ≠ Återvinning



IVL |

Vad är återbruk?

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL

Återbruk på 
plats (aktiv)

Återbruk inom 
lokalen

Återbruk mellan 
organisationer

MARKNADSPLATS

Återbruk inom 
organisationen

PRODUKBANK



IVL |

Nyttor med återbruk - kg, CO2, kr

● Minskade avfallsmängder och utvinning av material för nya 
produkter

● Minskade klimatutsläpp från materialutvinning, nytillverkning 
och avfallshantering

● Minskade produktkostnader 

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL



Ombyggnad av IVLs kontorslokaler (2016-2018)

Läs mer: Ombyggnad Göteborgskontoret, Ombyggnad Stockholmskontoret

Fokus:
• Återbruk av både interiöra 

byggprodukter och lös 
inredning.

• Utvärdering av avfall, 
klimateffekter och kostnader

• Utvärdering av arbetssätt

https://ccbuild.se/ivl-svenska-miljoinstitutet-goteborgskontoret/
https://ccbuild.se/ivl-svenska-miljoinstitutet-goteborgskontoret/


IVL |

Minskad klimatpåverkan 
– en viktig drivkraft för ökat återbruk

Upphandlingskrav

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL



IVL |

Potential: minskade avfallsmängder, kostnader och växthusgasutsläpp - till samma 
funktion och estetik som motsvarande nya produkter

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL

Från potential till praktik



IVL |

Hinder:  

● Saknas tillräckligt utbud av återbrukbara byggprodukter på marknaden

● Saknas marknadsaktörer som möjliggör effektivt återbruk

● Saknas kunskap om återbrukets möjligheter

● Saknas tillräckliga incitament för återbruk

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL

Potential: minskade avfallsmängder, kostnader och växthusgasutsläpp - till samma 
funktion och estetik som motsvarande nya produkter

Från potential till praktik
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Hinder:  

● Saknas tillräckligt utbud av återbrukbara byggprodukter på marknaden

● Saknas marknadsaktörer som möjliggör effektivt återbruk

● Saknas kunskap om återbrukets möjligheter

● Saknas tillräckliga incitament för återbruk

Lösning: 

● Dags att gå från teori till praktik - inventera och värdera för återbruk, synliggöra återbrukets potential och 
befintliga resurser

● Tillsammans med branschen har plattformen ccbuild.se utvecklats där ett antal möjliga lösningar på ovan 
nämnda utmaningar finns tillgängliga. 

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL

Potential: minskade avfallsmängder, kostnader och växthusgasutsläpp - till samma 
funktion och estetik som motsvarande nya produkter

Från potential till praktik



IVL | REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL

Besök hemsidan på: 
https://ccbuild.se/

https://ccbuild.se/
https://ccbuild.se/
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S a mv e r k a n
D i g i ta l a  
t j ä n s te r

Produktbank
Inventering - märkning
Marknadsplats
Beslutsstöd
Kvalitetskriterier

Internationellt
Nationellt
Regionalt
Lokalt
Organisationer
Projekt

A r b e t s s ä t t  o c h  
p r o c e s s e r

Inventering
Lager
Målsättning
Upphandling
Demontering
Etc.

Ku n s k a p s b a n k

Utbildning
Goda exempel
Initiativ 
Rapporter
Guider

www.ccbuild.se

http://www.ccbuild.se/
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S a mv e r k a n

Produktbank
Inventering - märkning
Marknadsplats
Beslutsstöd
Kvalitetskriterier

Internationellt
Nationellt
Regionalt
Lokalt
Organisationer
Projekt

A r b e t s s ä t t  o c h  
p r o c e s s e r

Inventering
Lager
Målsättning
Upphandling
Demontering
Etc.

Ku n s k a p s b a n k

Utbildning
Goda exempel
Initiativ 
Rapporter
Guider



Stormöte 2020-09-08

beslutsstöd
kvalitetskriterier
nyckeltal

produkter

tjänster

P R O D U K T B A N K

D ATA B A S

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

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

S E R V E R

HÖSTEN 2020 

Fokus på utveckling baserat på resultat från testanvändare under perioden 2019 – aug 2020. 

Dellösningar utvärderas iterativt av projektparter.



IVL |

Återbruk Väst

● En samverkansarena för fastighetsägare, arkitekter, konsulter, 
offentliga aktörer och forskare i Göteborgsregionen

● Projektmål: 
● Utveckla, testa och utvärdera lokala samverkansformer och arbetssätt

● Nätverk för kunskapsutbyte 

● Utvärdering av fallstudier  

● Nyttja och utvärdera stödverktyg kopplat till Centrum för cirkulärt byggande

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL

https://ccbuild.se/minska-byggsvinnet-borja-med-att-se-var-film/


● Nya lagkrav och styrmedel kommer

● Frivilliga initiativ och nationella satsningar driver på

● Cirkulärt byggande standardämne på relevanta utbildningar 

● Ökad efterfrågan                   nya aktörer och tjänster  

Återbruk i Sverige – framtidsspaning



IVL |

Summering – medskick

1. Använd de stöd och verktyg som finns. Exempelvis  
✓ Resurs - och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning

✓ Testa de digitala tjänster som erbjuds via www.ccbuild.se

2. Fundera på hur ni kan förändra ert arbetssätt redan idag

3. Utbilda er. 
✓ Tips på utbildning:  Cirkulärt byggande och återbruk

4. Börja materialinventera i alla projekt – synliggör resurser

5. Samverka med andra – skapa lokala kluster

6. Våga testa!

REALISERA ÅTERBRUKETS POTENTIAL

https://byggforetagen.se/foretagsservice/amnen/resurs-och-avfallshantering/
http://www.ccbuild.se/
https://buc.se/utbildningar/cirkulart-byggande-och-aterbruk-i-byggsektorn-distans/


Tack!

Kontaktuppgifter: johanna.andersson@ivl.se
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Åsa Wahlström

CIT Energy Management AB



Byggskedet:
Så minskar vi klimat och 
energianvändning i byggskedet

Seminarium: Kommunssamverkan hållbart byggande

30 september 2020
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Åsa Wahlström

CIT Energy Management 

Adjungerad professor Lunds Tekniska Högskola  

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se 



Har byggskedet påverkan?

94

Gapanalys avseende 
byggnadssektorns 
energieffektivisering och 
relaterad miljöpåverkan i 
Västra Götaland 



Energianvändningen på 
byggarbetsplatser
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Entreprenörer
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Byggherrar



Energianvändande funktioner
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Syfte och förväntningar?

Vad är syftet med

och vilka är 

förväntningarna på 

en samverkan?

Jag tänker…

• Erfarenhetsdelning

• Omvärldsbevakning

• Kompetenshöjning

• Gemensamt lärande

• Utökat kontaktnät

• Bistå varandra i faktiskt arbete

• Samverkan i projektform

• Möjligheter till ekonomiska 

stöd/ bidrag

Peter Berg Energikontor Väst



Form för samverkan och områden för samverkan 

Arbetsformer

• Öppna nätverk

• Nätverksgrupper

• Fysiska möten

• Hemma hos eller 

på annan plats

• Distansmöten

• Ambitioner

• Resursinsats

Aktiviteter

• Webinarier/ 

Seminarier

• Workshops

• Utbildningar

• Studiebesök

• Delta på mässor 

och konferenser

Områden för samverkan

• Strategier och förankring

• Planering

• Arbetssätt

• Externa krav och regler

• Beslutsunderlag

• Beställarkompetens

• Utförarkompetens

• Ny Teknik, nya lösningar

• Ekonomi, kalkylering

Peter Berg Energikontor Väst



Planen för det fortsatta arbetet

Nästa steg

Behovs- och intresseinventering

• Genom dialog med kommunerna.

• Genom enkätverktyg om arbetsform 

och områden/ ämnen för samverkan.

• Vi vill också ”pröva” projektets 

planerade  insatser mot status och 

ambitioner ute i kommunerna.

Nästa aktivitet

Webinarium

• Tema: LCA – Livscykelanalys

• 1,5 tim, november

• Ämnet är intressant. Inte minst genom 

kravet på klimatdeklarationer från 2022.

• Att använda sig av klimatberäkningar 

för att styra byggnaders koncept och 

materialval kommer att bli ett viktigt 

verktyg i att styra klimatpåverkan.

Peter Berg Energikontor Väst



Summering och avslut

• Ge din input till vad du vill att vi arbetar med i samverkan

• Tipsa gärna om personer i din kommun som vi behöver 
knyta kontakt med!

• Dagens presentationer mailar vi ut till er som deltagit idag

• Den inspelade versionen av webinariet kommer till dig som 
en länk och även på Energikontorets hemsida 

Peter Berg Energikontor Väst

http://energikontorvast.se/

