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S A M M A N F A T T N I N G

Om projektet

White arkitekter har deltagit i forskningsprojektet Cirkulära pro-
duktflöden i byggsektorn - återbruk av byggmaterial i industriell 
skala. Centrum för cirkulärt byggande (CCB) har skapats som en 
utvecklingsmiljö där aktörer i bygg- och fastighetssektorn ge-
mensamt utvecklat en digital marknads- och kunskapsplattform 
ihop med nya affärsmodeller och arbetsprocesser med målet att 
möjliggöra återbruk i stor skala. 

Initiativ till projektet är taget av IVL Svenska miljöinstitutet som en del av Färdplan 2045 
och finansierades av Vinnova samt deltagande partners. Whites medverkan har till stor 
del finansierats av medel från ARQ. Fokus för CCB har varit inom kontorsbyggande och 
hyresgästanpassningar. Med vårt deltagande har vi velat stärka designperspektivet och 
arkitektens roll cirkulära produktflöden där utveckling av arkitektens projekteringsmeto-
der och kunskaper om giftfritt byggande är centralt. Vi ser gestaltningsprocessen som 
avgörande för att nå möjligheten att genomföra attraktiva, långsiktigt hållbara återbruks-
projekt.
Målgrupp för CCB är alla aktörer inom hela bygg- och fastighetssektorn. Förhoppning-
en är att leda vägen för ökat återbruk genom hela byggprocessen, från tidiga skeden, via 
byggnation till rivning. För att nå målet att implementera återbruk i industriell skala krävs 
nya metoder, affärsmodeller och ett förändrat synsätt på arkitektur och design. Även 
digitalisering av vissa steg i återbruksprocessen är nödvändig. Utvecklandet av inven-
teringsverktyg, produktdatabas för fastighetsägare och entreprenörer samt marknads-
plattform där återbrukade byggdelar saluförs har därav haft stort fokus. För att komma 
vidare i omställningsprocessen behövs mer kunskap, praktiska erfarenheter och forsk-
ning varav CCBs och Whites arbete är en viktig del.

Sara Grahn, Lena Enebjörk & Björn Johansson
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M O T  E N  C I R K U L Ä R  B Y G G B R A N S C H

Erfarenheter 
från Centrum 
för cirkulärt 
byggande
Byggbranschen står för 30 % av allt avfall i EU. Att minska av-
fallsmängden genom återbruk är branschens största möjlighet 
att minska sin klimatpåverkan. CCB är ett initiativ för att samla 
branschen i frågan. Whites medverkan har velat bidra till både 
kvalitativa projekt och kunskap om återbruk.

WHITE S DELTAGANDE

Primärt har Whites deltagande va-
rit inom metodikutveckling och som ar-
kitekter i en fallstudie som genomfördes 
tillsammans med projektpartnern Vasa-
kronan. Vårt traditionella arkitektarbete, 
inklusive miljöspecialistkompetens, be-
talades i fallstudien av Vasakronan som 
ett vanligt arkitektuppdrag.

Projektet, kv Godset 4 – Vasakro-
nans satellitkontor i Sundbyberg, har bi-
dragit till att både utveckla och testa 
Whites återbruksmetodik samt projekt-
gemensamma lärdomar kring genomför-
ande av återbruk. Metodiken har skrivits 
ned som en rapport, Arkitektens åter-
bruksmetodik. Resultat av genomföran-
de och beräkningar av klimatnytta från 
fallstudien finns i rapporten Återbruk i 
Godset 4, Vasakronan, Sundbyberg.

Kunskapsspridning mellan projekt-
partners har primärt skett genom re-
gelbundna arbetsmöten inom projektet 
samt ett antal seminarier även för exter-
na parter.

Medverkande från White har framfö-
rallt varit:

Sara Grahn
Arkitekt på White och tidigare pro-

fessor i hållbar gestaltning vid Arkitek-
turskolan, KTH.

Björn Johansson
Arkitekt i fallstudien, arbetar aktivt 

med återbruk i projekt.

Lena Enebjörk
Miljöspecialist med fokusområden 

materialval, giftfritt byggande och cirku-
lära materialflöden.

Övriga kompetenser från White som 
engagerats under projektet har varit per-
soner med erfarenheter från återbruk, 
tex antikvarie, restaureringsarkitekt, in-
redningsarkitekt, beskrivare, digital de-
sign och IT-metodik.

”Att minska 
avfallsmäng-

den genom 
återbruk är 

branschens 
största möj-

lighet att 
minska sin 

klimatpåver-
kan.”
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Inom CCB har fallstudier eftersökts och 
White har deltagit i den enda som full-
följts under projekttiden, Godset 4 för 
Vasakronan.

Lokalen på ca 700 m² skulle rymma Vasakronans sa-
tellitkontor i Sundbyberg där Vasakronan hade rollen 
både som hyresgäst och fastighetsägare. Övriga med-
verkande företag; Spectrum arkitekter, Reflex arkitekter, 
Tyréns, Bengt Dahlgren och Bygg SH var inte projekt-
partners i CCB.

Arbetssätt och genomförande utvärderades först 
inom den interna projekteringsgruppen på White och 
sedan tillsammans med Vasakronan, dessa utvärdering-
ar finns dokumenterade i bilagda rapporter Återbruk i 
Godset 4, Vasakronan, Sundbyberg och Arbetssätt för 
ökat återbruk i lokalanpassningar. 

UPPFÖL JNING

Beräkningar av kostnadsbesparingar och klimatbe-
sparingar har utförts av IVL utifrån mängdning framta-
gen av White. Nästan 9 ton produkter har på olika sätt 
återbrukats i lokalen. Till följd av detta undveks växthus-
gasutsläpp på cirka 6,5 ton koldioxidekvivalenter och 
minskade projektets inköpskostnader med omkring 200 
000 kronor. Beräkningar och resultat har dokumente-
rats i Återbruk i Godset 4, Vasakronan, Sundbyberg.

Ett befintligt parkettgolv återbrukades i mötes-
rum och fokusrum. Av överblivna bitar gjordes  

en platsbyggd golvsockel. 

Fallstudie
Godset 4
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Utifrån den genomförda fallstudien 
har vi i samarbete med övriga pro-
jektparter testat en metodik för att 
återbruka byggnader och byggde-
lar. Vi har även testat och lämnat 
synpunkter på prototyper av data-
bas/marknadsplats som tagits fram 
inom CCB. Förslag på bransch-
gemensamma kvalitetskriterier för 
återbruk har också formulerats inom 
projektet där vi deltagit som kun-
skapsstöd. 

SPRIDNING AV RE SULTAT

De primära resultaten och lärdo-
marna från arbetet med CCB finns i 
rapporterna Arbetssätt för ökat åter-
bruk i lokalanpassningar, Återbruk 
i Godset 4, Vasakronan, Sundby-
berg samt Arkitektens återbruksme-
todik vilka är bifogade som bilagor. 
Dessa finns även fritt tillgängliga på 
CCB:s hemsida, ccbuild.se. Utöver 
detta har White hållit muntliga pre-
sentationer om CCB i olika forum 
bl.a. Architect@Work på Stock-
holmsmässan, Innovation Pioneers i 
Göteborg, inom forskarmiljön SIRen 

Resultat

Whites mål var att genomföra minst ett arkitektuppdrag 
med högt fokus på väl gestaltat återbruk. Fokus låg på 
designkvaliteten samt att stärka arkitektens roll som 
drivande part för att åstadkomma ökat återbruk. 

(Sustainable Integrated Renova-
tion), frukostseminarium hos Vasa-
kronan, Uppsala arkitekturfestival, 
Byggd miljönätverket samt möte 
med Byggvarubedömningen.

White har också haft en intern 
workshop tillsammans med an-
dra kompetenser nom företaget om 
hur vi kan arbeta med återbruk uti-
från olika arbetsområden (antikvarie 
resp. bostadsbyggande/stadsbygg-
nad och IT-metodik/Digital design) 
samt hur vi kan skala upp från 700 
m² till 7000 m². Workshopen har ut-
över kunskapsspridning identifie-
rat tre potentiella nya affärsmodeller 
samt grunderna för en utvecklings-
strategi av Digital Design och BIM.

Ytterligare guider och metodbe-
skrivningar som är framtagna utan-
för de arbetspaket som White delta-
git i finns också på CCB:s hemsida, 
ccbuild.se.

FORTSAT T ARBETE ME D CCB

Arbetet med CCB går under 2019 
in i en ny fas där implementering 
och spridning av kunskaper och 

verktyg ligger i fokus. I en pågående 
ansökan till Vinnova för ett planerat 
steg 3 avser White att fortsätta sitt 
deltagande tillsammans med övriga 
och tillkommande aktörer.

White deltar även i Återbruk Väst 
som är ett projekt initierat av Goth-
enburg Climate Partnership (GCP). 
Där vidareutvecklas de metoder, 
plattformar och erfarenheter som 
tagits fram under arbetet med CCB. 
Målsättningen för Återbruk Väst är 
bland annat att genomföra projekt 
i större skala och bidra till att göra 
återbruk till ett standardförfaran-
de i byggprojekt. Ett antal fallstudi-
er i Västra Götalandsregionen med 
olika förutsättningar kommer att 
ingå. Bland dessa finns exempel-
vis rivning av en 1800-talsbyggnad, 
hyresgästanpassning av en kon-
torsbyggnad från 1980-talet och 
nybyggnation av en fossilfri förskola. 



Bilagor
Redovisning av resultat CCBUILD.SE / Bilagda rapporter utgör den primära 

kunskapsinhämtningen från projektet och är 
publicerade på CCBs hemsida

https://ccbuild.se/
Centrum för cirkulärt byggande

Arbetssätt för ökat återbruk i 
lokalanpassningar

IVL, 2019

Återbruk i Godset 4, Vasakronan, 
Sundbyberg

IVL, 2019

Arkitektens återbruksmetodik 
White Research Lab, 2018
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