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CIRKULÄR EKONOMI

RONNEBY KOMMUN 



INNEHÅLL

• Hur det kom sig

• Lösningen – vad är Cradle to Cradle

• Ronnebys arbetssätt

• Resultat

• Pågående projekt
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2009

UIQ i konkurs

• 370 personer blev uppsagda.  



2010

Blekinge Tekniska Högkola

• All kurser i Ronneby ska flyttas till 

Karlskrona
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En metod att uppnå cirkulär ekonomi, hälsosamma 

material, mångfald och förnyelsebar energi.



Cefur



CRADLE TO CRADLE®?

VAD ÄR



linjär återvinning cirkulär



Grundare: 

William McDonough (arkitekt) & Prof. Dr. Michael Braungart (kemist)

Cradle to Cradle®

Ett hållbarhetskoncept för innovationer och kvalitet

“Design som gör världen bättre än den var innan”



Allt är näring för något annat

Använd naturliga energiflöden

Främja mångfald



1. Allt är näring för något annat

Ofarliga material som kan brytas ner  Material som kan återvinnas

Bild: Cefur

Designa för något av kretsloppen, göra saker lätta att ta isär.



3 viktiga frågor om material

Före – Vad innebär tillverkningen?

Under – Hur påverkar användningen?

Efter – Vart tar det vägen?



2. Använd naturliga energiflöden
“Varje timme strålar solen på jorden med mer energi

än vad som används globalt under ett helt år”

http://environment.nationalgeographic.com/environment/global-warming/solar-power-profile/





3. Främja mångfald

Biologisk, social och innovationsmångfald



Biologisk mångfald



Biologisk mångfaldSocial mångfald och innovationer



“Göra BRA istället för bara mindre dåligt!”

?
Effekt

Effektivitet

Effektivitet betyder att göra saker rätt

Effekt betyder att 

göra de rätta sakerna

Kvalitets & 

prestations 

förbättringar

Minimera 

negativ 

påverkan

Tid

Tänka nytt
Innovation – Nya omr.

Återanvända
med hög kvalitet

Förädla
förbättra kvalitet

Återvinna
lägre kvalitet

Reducera
stegvis minskning





Byggnation i Ronneby 
- inspirerat av Cradle to Cradle®



Ronnebys satsning på hållbar byggnation

”Generellt kvalitetsprogram för 

planering och byggande i 

Ronneby kommun”, 2011, med 

fokus på: 

• Förnyelsebar energi

• Hälsosamma materialval

• God inomhusmiljö

• Social mångfald

• Biologisk mångfald i utemiljön



Fokusområden → C2C-intentioner

C2C princip ”Allt är näring för något annat”

• Bra inomhusmiljö

• Bra utomhusmiljö

• Förvalta vatten och näringsämnen

• Hälsosamma material

C2C princip ”Använd naturliga energiflöden”

• Använd förnyelsebar energi

C2C princip ”Främja mångfald”

• Främja biologisk mångfald

• Främja kulturell och social livskvalitet

• Skapa mobilitet, flexibilitet och design

• Cirkulär ekonomi i balans

• Skapa förståelse genom kommunikation, profil och pedagogik



Ett arbetssätt





Projektspecifikt kvalitetsprogram



Från generellt till specifikt

Kommunens generella 

intentioner

Projektspecifika 

intentioner

Projektspecifika mål





Byggprocess



Dialog med intressenter

Förutom bygglovsprocessen

• Skolledning

• Pedagoger

• Barnen

• Föräldrar

• Städpersonal

• Kökspersonal

• Underhållspersonal

• Grannar

• Entreprenör

• Byggarbetare



Medborgardialog



Intressentanalys



Utbildning: före, under och efter!



Beslut om material



HUR GÖR MAN FÖR ATT HANDLA 

BRA PRODUKTER?



Olika aspekter

• Funktionalitet

• Kvalitet

• Pris / Ekonomi

• Livslängd

• Kompatibilitet

• Estetik

• Miljö och hälsa

• Fler?



Observera att bedömningen av produkter kan ändras över tiden och kanske inte längre stämmer.



En giftfri byggnad räcker inte…



Handlingsplan för giftfri förskola



RESULTAT?



Sveriges första Cradle to Cradle® inspirerande förskola

Förskolan Backsippan 



Byggnaden
Bra inomhusmiljö

• Ljus – rörelse och dagsljusstyrning

• Luft – mätning av kvalitet och styrt av rörelse

• Ljud - ljuddämpande mattor

Flexibilitet

• Enkel konstruktion

• 3D projektering

• Smart-tagg –system

Energi

• Solceller på taket

• Bergvärme

• Återvinning av värme

Smarta synergier

• Varmvatten från återvinning av     

värme från köket

• Takutsprång

• Förberett för materialåtervinning

• Ventilation när den behövs

• Bra isolering
Hälsosamma material

• Materialdatabas

• Samarbete Knut Hahn

• Leksaker



Hållbarhetspris
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Vinnare i tävling Sustainable Building 14

Juryns motivering:

”Backsippans förskola har barnens verklighet 

och vardag i fokus – förskolans vision är att 

vara den mest hälsosamma i Sverige. 

Det speglas av tydliga åtgärder för att minska 

kemikalierna och exponeringen såväl i 

byggnaden som i verksamheten. 

Helheten betonas ytterligare av den låga 

energianvändningen och av utnyttjandet av 

solceller.”







http://www.bamb2020.eu/library/


Hulta förskola



C2C element Hulta
• Gröna tak och dagvatten samlas 

upp  i tankar

• Sunda material och 3D 

projektering

• Flexibilitet både byggnaden och 

användning

• Bra ljudnivå, akustik ljudklass B

• Solceller 30 kWatt

• Utomhusmiljön 

(Landskapslaboratoriet SLU)

• Skogen kvar

• Ingen asfalt

• Miljöbyggnad Guld

• Engagerad personal

• C2C certifierade golv

• LED belysning och ljus som kan 

förändra färgtemperatur

• Närvarostyrd ventilation

• Mätning av inomhusluft (Tvoc, 

PM2,5, CO2, % humiditet, temp)

• Byggnadsanalys kostnad över 

tid.
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”En byggnad som ger mer än den tar”

Foto: Hulta förskola



PÅGÅENDE PROJEKT



Skolprojektet Framtidens skolor

2 centrala 4-9 skolor



Parkdalaskolan 

– Framtidens skola i Ronneby
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Kilen
– ett industriområde med potential!

• Visionsarbete under 2013

• Arkitekt workshop mars 2014

• Medborgardialog 2014

• C2C mål satta 2015

• Detaljplan klar 2015 

• Markanvisningstävling 2016

• Byggstart 2019

Sveriges första stadsdel och mötesplats  som lämnar ett positivt avtryck 



Specifika Cradle to Cradle mål

Intressent analys:

• Investerare

• Agenter med intresse för 

utveckling i kommunen

• Förvaltare

• Myndigheter

• Företagare

• Organisationer

• Medborgare



Det hållbara kvarteret, Kilen



Kilen



Ronneby

- en svensk kommun i 

omvandling



Slutsatser

• Kunskap

• Nya metoder, processer och verktyg

• Erfarenhet

• Nätverk

• Ronneby - växande samhälle sedan 2013

• Förebild

• Stolthet



https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-

utveckling/resurser.html

https://www.ronneby.se/sidowebbplatser/cefur---forskning-for-hallbar-utveckling/resurser.html


Tips

• Börja!!!

• Tänk ”out of the box”!

• Involvera för gehör

• Ta hänsyn till platsen

• Hälsosamma material som kan cirkulera

• Förnyelsebar energi

• Hållbara transporter

• Biologisk och social mångfald

• Innovationer



http://www.ronneby.se/cefur



