
Ett steg mot ökat återbruk i byggsektorn i Sydost
12 april 

VÄLKOMMEN!

Vänligen slå av mikrofon, använd handuppräckning vid frågor

Mötet spelas in

All dokumentation tillgängliggörs i efterhand



Temagruppen GodaHåll; sept 2020:
• Målgrupp: bygg- och 

fastighetssektorn i sydost
• Möten 1 ggr/månad, inbjudna gäster, 

dialog, kunskapsuppbyggande fas
• 20% projektledning 



GodaHåll
• Plattform för kunskapsspridning för 

hållbart och cirkulärt byggande i sydost; 
• Omvärldsbevakning
• Dialog 
• Samverkan

• Katalysator, samla och sprida argument 
och idéer för hållbart och cirkulärt 
byggande

• Förberedelse för genomförandeprojekt
• Inledningsvis fokus på cirkulärt byggande 

och återbruk



Menti.com ”Hur långt har er organisation kommit 
med återbruk av byggmaterial hittills?”
Kod:

1. Nyfiken, men inte gjort något konkret
2. Genomfört mindre försök
3. Arbetar regelbundet med återbruk i 

verksamheten



Förstudie (Region Kronoberg) 
• Problemanalys – vad krävs för att 

åstadkomma en mer cirkulär bygg- och 
fastighetssektor

• Kartläggning av 
aktörer/organisationer/intressenter i 
regionen

• Omvärldsbevakning –goda exempel från 
övriga Sverige 

• Handlingsplan för fortsatta insatser (t.ex. 
genomförandeprojekt; ytterligare studier; 
implementering i verksamhet o.s.v.)

• Långsiktig finansiering 

•  två workshops under våren



Dagens workshop
• Fokus: 

Återbruk av byggmaterial (finns många 
andra aspekter av hållbart byggande)

• Syfte:
Fånga upp de viktigaste utmaningarna för 
att möjliggöra återbruk av byggmaterial + 
möjliga lösningar

• Ligger till grund för en kommande rapport
• Följs upp av en workshop 15 juni, fokus på 

någon av dagens frågeställningar





Paus…



Hur kan vi återbruka mer i vår region?
• Indelning i break out rooms
• Mötesledare
• Presentation av deltagarna
• Presentation av ett case
• Fokusera på återbrukspotential, hur 

görs det, vem gör det, utmaningar?
• Kort redovisning per grupp
• 11:00 återsamling



Paus…



Redovisning av diskussion



Menti.com ” Vilka är dina första steg för att påbörja 
arbetet med att återbruk mer byggmaterial i din 
organisation?”

Kod:



• Ny workshop 15 juni
• Dokumentation på godahus.se
• Intresserad av deltagande i GodaHåll (nästa 

möte 23 april 08:30 Återbrukskonsult 
Reclaimed)

• Ccbuild:s digitala plattform, kontakta 
anders.lundgren@godahus.se

Avslut






