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Roundtable on Construction 
15 mars kl. 9.00-11.00; Register for March 15 in Malmö 

Plats, Studio Malmö https://www.studiomalmo.com/ 

Frukostfralla och kaffe finns tillgängligt från 08.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirkulärt byggande är en möjlighet för byggsektorn, där tillväxten frikopplas från användningen 

av naturresurser samtidigt som samhällets totala klimat- och miljöpåverkan minskar. Men där 

utmaningarna både i standarder, lagstiftning och råvaruförsörjning är ett hinder.  

 

Ramverket för övergången till en cirkulär ekonomi är tre strategier: (a) Skapa cirkulära 

resursflöden genom återvinning, (b) Förlänga användnings- och återvinningsfaserna av material 

genom reparation, renovering och återtillverkning och (c) Minska användningen av icke 

förnyelsebara naturresurser och maximera effektiviteten i produktionsprocesserna. 

 

På bara några år har byggnader blivit i fokus när det kommer till utmaningar att reducera CO2 

utsläppen och där ökad cirkuläritet lyfts som en möjlig lösning. I detta rundabordssamtal kommer 

vi att diskutera vad cirkulärt byggande är och presentera ett antal exempel på cirkulärt byggande 

som kan inspirera byggare, konsulter och entreprenörer – ja, förhoppningsvis får vi hela 

värdekedjan att mötas. 

 

Det ökande intresset för att utforma byggnader på ett annat sätt med lägre CO2 avtryck både i 

byggfasen samt i driftsfasen är fyllt av många utmaningar. Det kan ibland vara rätt att bevara 

delar av byggnadsbeståndet och i stället renovera eller bygga om för annat ändamål. Det kan också 

vara att bygga mindre bostäder med ett mindre resursbehov. Eller att använda fler förnybara 

resurser, samt använda återbruk eller få in återvunna material redan i produktionen av 

byggmaterial. Och hur tänker vi när byggnaden skall utformas för demontering, så att 

byggnadsmaterial och element kan återanvändas i en annan konstruktion?  

 

Ragn-Sells börjar med detta rundabordssamtal i Malmö som det första i en serie av totalt 6 där de 

övriga hålls i Köpenhamn, Oslo, Borlänge, Stockholm och Tallinn. Som ett resultat av dessa 

rundabordssamtal så kommer en rapport presenteras redan i juni om vad som behövs för att främja 

hållbart byggande i Norden och Estland.  Rapporten kommer sedan presenteras under Folkmötet, 

Almedalsveckan och Arendalsuekan samt för DG Forskning & Innovation i Bryssel i september 

där vi kommer lyfta upp konkreta förslag från de olika rundabordssamtalen när det kommer till 

möjliga regellättnader.  

 

Som inledning till varje samtal så kommer det finnas ett antal korta presentationer från olika 

aktörer i värdekedjan om hur man kan ett mer hållbart materialflöde. 

https://www.ragnsells.com/roundtables2023
https://www.studiomalmo.com/
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Program – 15 mars 
 

08.30 – 09.00 Frukost/Kaffe 

 

09.00 – 09.10  Välkommen och Introduktion 

Anders Wikström, sektionschef City Services Syd, Ragn-Sells Recycling, Malmö 

 

Del 1: Innovation – möjligheter 

 

09.10 – 09.20  Yasemin Ahran Modeer, CEO, Altitude Meetings 

  Presentation 1: ”Seize the opportunities as a happy activist!” 

 

09.20 - 09.30 Ditte Lysgaard Vind – Chair Woman i Cirkulärt byggande 

  Presentation 2: “From Problem to Potential, Circular Economy in Building” 

 

09.30 – 09.40 Samtal/reflektioner på det som sagts.  

 

Del 2: Finansiering 

 

09.40 – 09.50 Annika Fernlund, Hubpark, Sweden 

 

09.50 – 10.00 Jonas Öste Klevhag, Director Collaboration, The Bridge by Altitude 

  Presentation 2: “1+1 is more than 2”. 

 

10.00 – 10.10  Samtal och reflexioner om det som sagts 

 

Del 3: Policy/regelutmaningar/standarder 

 

10.10 – 10.20 Pär Larshans, hållbarhetschef Ragn-Sells Group. 

  Presentation: Blockerar lagstiftning cirkulära materialflöden? 

 

10.20 – 10.30 Moderatorn överlämnar till Pär Larshans 

 

10.30 – 10.40  Samtal och reflexioner om det som sagts. 

 

Del 4: Avrundande dialog 

 

10.40 – 10.50  Hur kan man främja användningen av återvunnet och återvunnet byggmaterial 

vid nybyggnation och renovering? 

Hur kan potentialen för återanvändning och återvinning av byggmaterial 

inkluderas i livscykelberäkningarna med giltiga och transparenta data? 

Vilken data behövs?  

10.50  – 11.00 Moderatorn överlämnar till Carl Andersen, Regionchef Syd för Ragn-Sells 

Recycling att avsluta. 

 

*För ytterligare korrespondens och förfrågningar, vänligen kontakta, Projektkoordinator: Eli Jacobsen, 

Head of Innovation Management, Ragn-Sells Group, Eli.jacobsen@ragn-sells.com. Mob,: +45 22206924. 

mailto:Eli.jacobsen@ragn-sells.com

