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Klimatmål för branschen och staden
Färdplan för bygg- och anläggningssektorn, 
Fossilfritt Sverige

• 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser

• 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser

Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram
• Göteborgs klimatavtryck nära noll 2030

• 2025: Minskad klimatpåverkan med 50%

• 2030: Minskad klimatpåverkan med 90%



https://www.businessregiongoteborg.se/innovation-
samverkan/innovation-samverkan/hallbar-
utveckling/goteborgs-plattform-for-klimatneutralt-
byggande
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Återbrukets potential

• Återbruk Väst

• Centrum för Cirkulärt Byggande

• Potentialstudie

• Storskalig återbruksmarknad
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Exempel på ett värdeskapande nätverk av 
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Etablering av en storskalig marknad för återbruk i bygg- och fastighetssektorn



Avsiktsförklaring
Göteborg har gått före inom återbruk och cirkulärt byggande och 

vill därför leda utvecklingen i Sverige. För att accelerera
omställningen krävs att företag inom branschen samarbetar mer, 

och tillsammans med offentlig sektor driver på omställningsarbetet. 

Initiativet Cirkulärt byggande Göteborg ska mynna ut i användbart 
lärande och konkreta åtgärder inom cirkulärt byggande som ökar 

återbruket. Syftet är att stimulera och etablera en 
återbruksmarknad i Göteborgsregionen samt fler företag och nya 

jobb inom området. 

Avsiktsförklaringen undertecknas av fastighetsägare och Göteborgs 
stad och koordineras av Business Region Göteborg (BRG) genom 

stadens verksamhet för klimatsamarbeten med näringslivet, 
Gothenburg Climate Partnership.



Gothenburg Climate Partnership (BRG)
LOVAR ATT

• stärka värdekedjan kring cirkulärt byggande genom affärsutveckling och nya 
etableringar 

• ta vara på erfarenheterna från Återbruk Väst och samverka med den nationella 
plattformen Centrum för Cirkulärt Byggande – CCBuild.

• arrangera rundabordssamtal, marknadsdialoger och living labs kring gemensamma 
utmaningar och möjligheter

• erbjuda erfarenhetsutbyte, exportmöjligheter och synlighet nationellt och 
internationellt



Göteborgs Stads fastighets- och anläggningsägare
LOVAR ATT  genom återbruk och andra cirkulära lösningar bidra till måluppfyllelse i enlighet med stadens miljö-
och klimatprogram och avfallsplan med ambitionen att återbruk där så är relevant alltid är förstahandsvalet senast år 
2025, i såväl ny- som ombyggnation. För att möjliggöra detta ska vi

• utveckla, dela erfarenheter om och samordna kompetens, kravställning, avtal, processer, rutiner, arbetssätt och 
stödmaterial som möjliggör återbruk som ett effektivt alternativ i bygg- och anläggningsprojekt.

• ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och andra leverantörer.

• tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter samt i högre grad bevara och återanvända genom att 
återbruksinventera fastigheter och anläggningar inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.

• aktivt delta i gemensamma marknadsstimulerande satsningar kring produktkategorier som bedöms som särskilt 
lämpliga att återbruka.

• dela med oss av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma utmaningar.



Göteborgs Hamn 

GöteborgsLokaler
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• Älvstranden Utveckling 

• Förvaltnings AB Framtiden
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• Egnahemsbolaget

• Familjebostäder

• Framtiden Byggutveckling

• Gårdstensbostäder

• Poseidon

• Kretslopp och vatten

• Business Region Göteborg

Signerat



Privata och andra offentliga fastighetsägare

LOVAR ATT
• utveckla kompetens och dela erfarenheter om kravställning på återbruk i upphandlingar och 

beställningar, liksom om processer, rutiner och arbetssätt för ett ökat återbruk.

• ställa krav på återbruk i upphandlingar och beställningar av projektörer, entreprenörer och 
andra leverantörer.

• tillgängliggöra och öka utbudet av återbrukade produkter genom att återbruksinventera 
fastigheter inför planerade underhålls-, ombyggnads- och rivningsåtgärder.

• sätta mål för det egna arbetet med återbruk och cirkulärt byggande och följa upp det.

• dela med sig av goda exempel och erfarenheter och samverka för att lösa gemensamma 
utmaningar.



Signerat
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Fastighetsägarna
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Ivar Kjellberg

• Platzer Fastigheter
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• Volvo Cars
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• Alecta Fastigheter 

• JM 

• Sverigehuset i Göteborg AB 

• Folksam



Fastighetsägarna i Göteborg

LOVAR ATT under 2022-2024:

• sprida information till sina medlemmar om initiativet och skapa möjligheter för fler att gå 
med

• erbjuda kompetensutvecklande insatser till deltagande aktörer och övriga medlemmar i 
kunskapshöjande syfte och för ökad delaktighet

• skapa förutsättningar för fastighetsbranschen att genomföra omställningen från linjärt till 
cirkulärt byggande genom att ta vidare frågor, utmaningar och möjligheter som identifieras 
till en mer strategisk nivå.



Etapp- och effektmål

Etappmål 2024: åtagandena i avsiktsförklaringen har 
implementerats. 

Etappmål 2025: en storskalig återbruksmarknad har 
etablerats. 

Avsiktsförklaringen ska bidra till att Göteborgs klimatavtryck är när noll 2030. 







Nutidsanalys av cirkulärt arbete

Jobbar ni cirkulärt idag?
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Om ja, vilka områden?



Utsträckning
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I hur stor utsträckning jobbar ni cirkulärt idag?
Aldrig Ibland Ganska ofta Väldigt ofta Alltid

Återbruksinventering Ställa krav på återbruk i 
upphandlingar och 

beställningar
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I hur stor utsträckning jobbar ni med…



Förväntningar på
Handslaget

- Den gemensamma samverkan, att kunna identifiera och hitta 
lösningen till problem tillsammans.

- Kunna ställa samma krav på resultat och uppföljning för att 
tillsammans påverka branschen i stort. 

- Kunskapsutveckling och kompetensutbyte, vilket i sin tur leder till 
både en gemensam kunskapshöjning och en intern utveckling. 

- Ökat tryck på marknaden med att underlätta logistiken och ”ta 
fram” relevanta tjänster och materialåterförsäljare för att utveckla 
återbruksmarknaden.

- Tillsammans ta de första stegen mot en större efterfråga på 
återbruksmarknaden.



Just nu

• Förstudie Accelerera cirkulär omställning (ERUF och VGR)
• Marknadsdialog – Hur kan vi skala upp återbruket i 

byggbranschen? 25 oktober
• Kurs i cirkulärt byggande och återbruk för fastighetsägare 

(Fastighetsägarna och CCBuild) 16 sep, 28 nov, 27 jan 



Susan Runsten
073 061 99 20

Susan.runsten@businessregion.se

TACK!
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