
FINANSIÄR PROJEKTLEDNING

Centrum för cirkulärt byggande
Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet

CCBuild nätverksträff: 
Inspiration och diskussion om 
byggmaterialindustrins cirkularitetsutmaningar



IVL Svenska Miljöinstitutet – det fristående forskningsinstitutet 

HÄR ÄR VI VERKSAMMA:

Sverige, Indien och Kina

+ 330 medarbetare arbetar 
tvärvetenskapligt och med en helhetssyn

Ett hållbart samhälle som 
driver på omställningen 

genom att omvandla:

• Vetenskap till verklighet
• Miljöproblem till möjligheter

• Linjära processer till 
cirkulär ekonomi

VÅR VISION, ETT HÅLLBART SAMHÄLLE: VI ARBETAR INOM TRE TEMAOMRÅDEN:

Vi bedriver kvalificerad forskning och genomför 
riktade konsultuppdrag inom miljöområdet Nästan en tredjedel av medarbetarna har doktoreratAll vår vinst investeras i forskning för framtiden





Samverkan för återbruk och cirkulära materialflöden 
i bygg- och fastighetssektorn

Mål: 
Återbruk i stor skala

Utmaning: 
Från linjära till cirkulära materialflöden



1 - Initiering Steg 2 - Piloter Steg 3 – Uppskalning
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www.ccbuild.se

http://www.ccbuild.se/


Vi är CCBuild:

FORSKNINGSINSTITUT

ENTREPRENÖRER

KONSULTER

ARKITEKTER

OFFENTLIGA AKTÖRER

FASTIGHETSÄGARE

BRANSCHORGANISATIONER

MATERIALLEVERANTÖRER

SAMVERKANSARENOR

https://ccbuild.se/om-oss/organisation/

https://ccbuild.se/om-oss/organisation/


IVL |

CCBuild:

Samverkansarena

Nätverk, erfarenhetsutbyte, kunskap

Digitala tjänster

Produktbank, inventeringsapp, värdeanalys, 
marknadsplats

Målgrupper:

Fastighetsägare, arkitekter, konsulter, offentliga
aktörer, byggg- och rivningsentreprenöarer, 

materialleverantörer, lokala nätverk

www.ccbuild.se

Koordinering: IVL Svenska Miljöinstitutet. 
Alla samarbetsparter: https://ccbuild.se/om-oss/organisation/

http://www.ccbuild.se/
https://ccbuild.se/om-oss/organisation/


CCBuilds samverkansarena



Samverkan ökar kunskapen

• Nätverksträffar 

Avsikten med nätverksträffarna är att de ska vara 
kunskapshöjande och öka utbytet av erfarenheter 
och insikter kopplat till cirkulärt byggande. 

• Arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte 

Syftet med arbetsgrupperna är att de ska ha fokus 
på erfarenhetsutbyte kring ett specifikt tema 
kopplat till cirkulärt byggande. 

Se mer info: 

https://ccbuild.se/samverkan/nationell-arena/

https://ccbuild.se/samverkan/nationell-arena/


▪ 20 januari: Erfarenhetsutbyte 
cirkulära materialleverantörer – fokus Danmark

▪ 27 januari: Återbruk av stål

▪ 28 mars: Presentation av guider och 
kunskapsstöd för återbruk. Ettelva Arkitekter, 
White, Bengt Dahlgrens  och Kaminsky arkitektur

▪ 17 maj: Kunskapsbygget del 4 – Hur påverkar 
nuvarande lagstiftning återbruk

▪ 25 maj: Planering och utvärdering – var med och 
bidra till höstens träffar!

▪ Inspelade träffar hittar ni i CCBuilds Teamsyta

▪ Håll utkik på kalendariet för kommande träffar

CCBuild Nätverksträffar – våren 2022

Samarbetspartners har möjlighet att påverka 
tema, och också samarrangera 
nätverksträffar inom CCBuild. Kontakt: 
Johanna Andersson, 
johanna.andersson@ivl.se

https://ccbuild.se/kalendarium/
mailto:johanna.andersson@ivl.se


CCBuild Arbetsgrupper

▪ Att klimatberäkna återbruk

▪ Cirkulära upphandlingskrav

▪ Erfarenhetsutbyte lokala kluster

▪ Användarträffar för ”superusers” CCBuilds produktbank, 
marknadsplats, inventeringsapp

▪ Framtagning av guider och kunskapsstöd kring återbruk

▪ Kommunikation om återbruk

Samarbetspartner har möjlighet att starta och 
driva fler arbetsgrupper. 
Kontakta: Johanna Andersson 
johanna.andersson@ivl.se

mailto:johanna.andersson@ivl.se


CCBuild lokala kluster

Lokala nätverk och forum för erfarenhetsutbyte

Anslutna nätverk 

▪ Återbruk Väst

▪ Goda Hus

▪ Återbruksnätverk Öst

▪ Dala Återbyggdepå

▪ Uppsala klimatprotokoll

▪ LFM 30

▪ Nätverket för hållbart byggande i kallt klimat

Läs mer: https://www.ccbuild.se/samverkan/lokala-kluster/

https://www.ccbuild.se/samverkan/lokala-kluster/


CCBuilds Digitala tjänster



CCBuilds digitala tjänster

Produktbanken med värdeanalys 
gör dina byggvaror, produkter och 
material digitalt sökbara 

På CCBuilds marknadsplats 
synliggörs produkter för nästa 
användare – publikt/internt

Med hjälp CCBuild-appen kan du 
inventera och märka dina produkter



Kvalitetskriterier - CCBuild

17

Estetiskt skick
* Skada går ej att åtgärda
** Skada är svår att åtgärda
*** Skada går att åtgärda av proffs
**** Skada går att åtgärda av lekman
***** Inga skador

Funktionellt  skick
* Funktion går ej att åtgärda
** Funktion är svåra att åtgärda
*** Funktion går att åtgärda av proffs
**** Funktion går att åtgärda av lekman
***** Inga brister

Produktinformation
Generell information, bilder, dokumentation, 
Specifika egenskaper, Form 
* Produktkategori, projektid

***** Komplett produktinformation

Beskrivning, bild, vikt, dimensioner, 

artikelidentititet – GTIN, 
tillverkerare, artikelnummer, 
tillverkningsår, BKo4, BSAB etc



Uppföljning och beslutstöd i 
CCBuild
• På webben: översiktlig värdeanalys

• I Excelformat: Resultatrapporter
• Detaljerad värdeanalys

• Inventeringslista



Laserscanning med White ReCapture

• Information från en byggnads 3D-
modell kopplas direkt till CCBuild

• Utvecklat av White



Hur används digitala plattformen? 

• Olika aktörer har olika tillämpningsområden:

• Inventeringsprojekt. Värdeanalys, 

inventeringsunderlag

• Produktbank - materialbank

• Intern marknadsplats

• Extern marknadsplats 



www.ccbuild.se Centrum för cirkulärt byggande

https://www.ccbuild.se/
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IVL ”One-stop-shop” bygg:

IVL utvecklar och driver CCBuild tillsammans med branschens aktörer



Utbildning och utvecklingsprojekt

• Utbildningar och workshops
• Grundutbildningar i Cirkulärt byggande

• Implementering av CCBuilds digitala 
återbruksstöd

• Workshop och processledning 

https://ccbuild.se/kunskapsbank/utbildningar/

• Utvecklingsprojekt och uppdrag med 
samarbetsparter 

https://ccbuild.se/kunskapsbank/utbildningar/


Tack för idag!
Kontakt:

Jeanette Green

Jeanette.green@ivl.se

ccbuild@ivl.se

mailto:ccbuild@ivl.se

