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Ett innovationsprojekt för fossilfri byggnation

Maria Perzon, Castellum



Politiskt beslut (Kommunfullmäktiges budget 2017):

”Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen ska bygga en förskola 
som så långt som möjligt är fossilfri i alla led – från 
råvaruuttag via transporter och tillverkning till 
byggarbetsplatsen och den färdiga byggnaden. 

Eventuell klimatpåverkan ska kompenseras.”



Byggnadens livscykel
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5. Fasader

4. Yttertak

3. Stomme
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Hoppet - klimatavtryck

Hela byggnaden

Totalt klimatavtryck installationer
(A1-A3) 
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Biobaserade och naturliga material i Hoppet



Återbrukade material i Hoppet



Lokalförvaltningen Göteborgs Stad – tidplan



• Det går inte att bygga helt 
fossilfritt idag

• Med befintlig teknik kommer vi 
långt

• Den ökade kostnaden för 
material är marginell

• Partnering möjliggör nya 
arbetsformer

• Innovationer i material, 
produkter och processer krävs

Slutsatser



Projekt Återbruk
- Framtagande av återbruksmetodik 

för offentliga fastighetsägare

https://www.offentligafastigheter.se/offentligafastigheter/publikationer/publikationer/aterbruk.66420.html



Nuläge nationellt och internationellt



Nuläge – nationellt

Rekommendationer:

• Sätt upp tydliga mål och förankra dessa i hela projektet och organisationen

• Få in återbruk tidigt i projektet. 

• Våga börja och fullfölja genomförandet av återbruk 

• Kommunicera

• Utveckla branschstandarder och definitioner av cirkularitet och återbruk

• Prioritera och arbeta med det som ger effekt

• Etablera marknad för återbruk

• Logistikcenter

• Leverantörerna behöver bli en del av återbruksmarknaden



Metodik



De 7 utmaningarna...

1.Kunskap & Erfarenhet

2.Planera & Budgetera

3.Inventering & Tillgängliggörande

4.Demontering

5.Mellanlagring

6.Frakt & Logistik

7.Återtillverkning

...som primärt måste 
lösas för att uppnå 
ett professionellt 
återbruk på 
industriell nivå.



Juridik och kravställning



Metodik – juridik och upphandling av återbruk

Förslag till handling:
• Ta in separata anbud för återbrukstjänster/konsulter

• Ta in separata anbud på frakt/logistik och 
mellanlagringstjänster.

• Ta med återbruk som en specifik del i förfrågningsunderlaget.

• Ta med återbruk som en del i förkalkylen på ett byggprojekt 
och avsätta resurser så tidigt som möjligt.

• Säkerställ att inköpsavdelningen förstår vad det är man vill 
åstadkomma, vilka resultat man vill uppnå och varför.



Avyttring varor

• Ej direkta hinder för att avyttra varor för offentliga aktörer

• Regelverk och rutiner - Ekonomisk redovisning och 
uppföljning

• Dokumentation!

• Saker med värde
• Köpa och sälja internt och externt
• Följa regelverk och rutiner
• Skänka internt

• Saker utan värde
• Skänkas och tas emot internt / externt



Klimatnytta



Metodik – klimatnytta 

A1-A3: 
Produktions-

skedet 

A4-A5: 
Byggproduktions

-skedet 

B1-B7: 
Användnings-

skedet

C1-C4: 
Slutskedet 

D: Tilläggs-
information 

• Livscykelanalys för byggnader bör 
genomföras enligt standard SS-EN15978

• Kompatibelt med metodiken som 
används i Lagen om klimatdeklaration  

• Bokförings-LCA v.s. Konsekvens-LCA 



Metodik – klimatnytta utanför byggnadens livscykel 

Återbrukets klimateffekter vid byggnation:

Handledning för klimatberäkningar i enlighet med EN 15978, IVL, ETTELVA Arkitekter och Bengt Dahlgren, 2020

• Återbrukade produkter ersätter linjära 
flöden 

• Klimatpåverkan uppstår även vid återbruk

Återbrukets klimateffekter beräknas som:

skillnaden mellan undviken nytillverkning och avfallshantering och de processer som uppstår vid återbruk 



Metodik – klimatnytta  

Förslag till handling:

 Beräkna klimatnyttan av återbruk enligt standard SS-EN15978

 Låt någon som är insatt och kunnig utföra LCA-beräkning för återbruket

 Var transparant – om antaganden eller förenklingar är gjorda var tydlig 
med detta

 Var transparant med vilka produkter som räknas med som återbruk

 För störst klimatnytta, gör beräkningen i tid och sätt tydliga mål för 
klimatbesparing  



Återbruk av installationer
Maria Perzon



Klimatpåverkan från installationer

Hoppet - Totalt klimatavtryck per byggdel (A1-A3) 

Husunderbyggnad

Stomme

Yttertak

Fasader

Stomkompl/rumsbildning

Invändiga
ytskikt/rumskompl
Installationer



Installationer – dold potential



Återbruksguiden för installationer

Med finansiering från

https://bengtdahlgren.se/handbocker/



Klimateffektivt 
byggande och 
återbruk

Maria Perzon, 2022-10-06



Castellums agenda för den 
hållbara staden
Att agera rätt idag så att de intressenter som vår 
verksamhet är beroende av väljer oss i framtiden



Castellums koldioxidutsläpp 2021

Scope 1&2 Scope 3 - projekt Scope 3 - övrigt



Kv Korsningen, Örebro

Ca 7 700 m2 BTA

7 våningar plus garage

NollCO2-certifiering

Miljöbyggnad Guld med indikatorbetyg Guld på bl.a. 
värmeeffektbehov, solvärmelast och energianvändning.

Solceller på tak

Åtgärder: 
• Klimatförbättrad betong
• Återvunnet stål
• Trästomme
• Vid varje val av byggvara så är klimatpåverkan en av 

parametrarna som lyfts
• Samordnade transporter från terminal utanför Örebro



Återbruk i alla projekt

Med start 2022 ska vi jobba för återbruk i 
samtliga projekt. 

Steg 1 - Återbruksinventering

Mål utvärderas och definieras från projekt 
till projekt och kommer att sättas i takt med 
att vi lär oss.

Upphandlade konsulter som kan ge stöd 
och hjälp med inventering, samordning i 
projekt, köp/sälj av material, lagerhållning 
etc.

Exempel på återbruk i Castellums 
fastigheter



EA Rosengrens gata
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Frågor?


