
Bygg- och rivningsbranschen är det område som näst efter gruvnäringen producerar mest avfall i Sverige. 
Varje år står sektorn för ungefär en tredjedel av allt avfall, exklusive gruvavfallet. I projektet 
Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen ska vi nu påskynda byggsektorns 
omställning mot en mer hållbar bygg- och rivningsprocess.

Cirkulär ekonomi i offentlig upphandling 

Cirkulär ekonomi kan beskrivas som en ekonomi 
där avfall i princip inte uppstår. Produkter är 
designade så att de går att återbruka eller återvinna, 
utan att minska materialvärdet.

Offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i den 
omställningen. Idag styr de flesta upphandlingar vid 
byggande och rivning mot en linjär ekonomi. 
Genom att använda upphandling strategiskt kan 
offentliga verksamheter istället driva på mot en mer 
hållbar utveckling.

Projektet fokuserar på tre områden som kan öka det 
cirkulära tänket inom bygg- och rivningsbranschen: 
förebyggande av avfall, återbruk och högkvalitativ 
materialåtervinning.

Vi ska nu ta fram förslag på upphandlingskrav 
kring till exempel minskad materialåtgång, lång 
livslängd på material, tillgång till reservdelar och 
nya arbetssätt. Efter projektets slut ska vi kunna gå 
vidare och testa kraven i praktiken. 

På längre sikt är målet att bidra till minskade 
avfallsmängder och mer återbruk i bygg- och 
rivningsbranschen. 

Projektet finansieras av Vinnova och leds av 
Göteborgs Stad på förvaltningen för konsument- 
och medborgarservice. I projektet ingår lokal-
förvaltningen i Göteborgs Stad, CS Riv och 
Håltagning, Framtidenkoncernen och IVL Svenska 
Miljöinstitutet. I genomförandet är även Forsen AB 
och Kjellgren Kaminsky involverade. Projektet har 
en bred referensgrupp med representanter från 
kommuner, forskning, entreprenörer, projektörer, 
materialleverantörer och branschorganisationer. 

Vårt mål är att resultatet ska bli användbart för alla 
berörda aktörer - beställare, entreprenörer och 
projektörer. Har du frågor eller är intresserad av att 
dela med dig av dina erfarenheter? 

Kontakta projektledare Nina Wolf:
E-post: nina.wolf@kom.goteborg.se
Telefon: 031-36 80 811

Projekt: Upphandlingskrav för mindre 
avfall i bygg- och rivningsbranschen
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