
Välkommen på ett  
Inspirationsseminarium 28 september 
om cirkulärt rivande och byggande

Från bygg- och rivningssektorn uppstod 9,8 miljoner 
ton avfall år 2016, vilket motsvarar cirka 31 procent 
av det totalt uppkomna avfallet i Sverige. Som kom-
mun har vi stora möjligheter att påverka våra bygg-
processer för en mer cirkulär bygg- och rivningspro-
cess. 
 
Den 28 september erbjuds ett inspirationsseminar-
ium för att öka kunskapen kring olika delar av bygg- 
och rivningsprocessen. Seminariet äger rum i Magle 
konserthus i Lund men kommer också att sändas 
som ett webinarium för de som hellre deltar digitalt.  

När: 28 september 13-16:30
 
Var: Magle konserthus,  
Magle Stora kyrkogata 4, Lund  
eller digitalt. 

Hur: Anmäl via denna länken.

https://service.lund.se/LRV_23


Program:

Introduktion – representanter från Lunds kommun presenterar utmaningarna som 
vi ser i Lund och vår roll som fastighetsförvaltare och upphandlare i det cirkulära 
samhället.  

CS Riv och håltagning - Amanda Borneke kommer att berätta om sin resa med 
hållbarhet i rivningsbranschen. Amanda har stor erfarenhet av rivningar och hur 
man kan ta tillvara på material. Hur man kan kvalitetssäkra material och gå till 
väga i praktiken är några av de ämnen som kommer behandlas. 
 
Kompanjonen - Per Håkansson berättar om Kompanjonens tjänster och hur enkelt 
det egentligen är att komma igång med internt återbruksarbete. Kompanjonens 
målsättning är att medverka till ett återbruk i industriell skala. Vilka utmaningar är 
de viktigaste att fokusera på i det arbetet?
 
Centrum för cirkulärt byggande – Maria Ahlm från IVL berättar om nätverket 
Centrum för cirkulärt byggande (CCBuild), som är en arena där branschens aktö-
rer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, 
rivning och förvaltning. 

Helsingborgshem – Tina Appelqvist kommer redogöra för vad som hänt i bo-
stadsområdet Drottninghög i Helsingborg där man bevarat material från de gamla 
husen för att använda i nya byggnader när de nya kvarteren rustats upp.  

Skanska – Ulla Janson berättar om kontorsbyggnaden Epic i Malmö som andas 
återbruk. Både väggar och golv är återvunna material och någonstans i byggnaden 
har 77 195 PET-flaskor fått nytt liv. 

LTH – Ulla Janson deltar i ett projekt tillsammans med Lunds tekniska högskola där 
man ser över hur man kan återanvända material från byggnader till nya projekt vid 
sjukhusområdet i Lund.

Göteborg stad – Nina Wolf jobbar med initiativet Cirkulära Göteborg vars syfte 
är att driva på omställningen från en linjär till en cirkulär ekonomi. Inom Cirkulä-
ra Göteborg har man upphandlat återbruksaktörer som upcyclar produkter inom 
kommunen samt tagit fram en upphandlingsguide för cirkulära rivnings- och bygg-
projekt. 

Välkomna!


