Betong och Burgare
- Hur får vi samhällets bygg- och livsmedelsbehov inom planetens gränser?

Sammanfattning

Översikt
En hållbar materialanvändning där vi håller oss inom planetens gränser är en utmaning
som RE:Source adresserar. Syftet med denna förstudie, här presenterad i kortform, är att
svara på frågan: Hur kan Sverige påverka material- och resursflödena inom
livsmedelssektorn och byggsektorn så att de blir mer cirkulära och håller sig inom
planetens gränser?
Sveriges uttag är drygt 4 gånger större än vår
möjliga ”andel” av planetens resurser. Två
samhällsbehov står för merparten av den totala
resursförbrukningen: Bostäder och infrastruktur
står för den största delen (45%) och livsmedel är
på andra plats (23%). Sett till andelen av växthusgasutsläpp, står Bostäder och infrastruktur för
40% och livsmedel för 20 - 40% beroende på
beräkningsmetod. Utan att se över hur Sverige
ombesörjer dessa två behov kan vi aldrig nå våra
hållbarhetsmål.
Det mesta av vår slösaktiga förbrukning
påverkas av beslut utanför hushållen. Hushållens
avfall uppgår till ungefär ett kilo per dag medan
Sverige totalt sett förbrukar resurser som motsvarar
150 kilo per svensk varje dag. Räknas export med
är siffran hela 300 kilo. 70 % av dessa resurser
hämtas utanför Sveriges gränser. Trots att resursuttaget är så mycket större än
avfallsflödet, och har en sådan kraftigt negativ påverkan på vår miljö, ligger fokus hos såväl
myndigheter som forskare oftast på avfallsminimering.
Denna rapport har undersökt vilka innovationsområden som behöver skalas upp och
vilka sorters åtgärder som behövs för att få dessa två samhällsbehov inom planetens
gränser. Det är en utmaning som kräver att vi hjälps åt från flera håll inom samhället,
men som är fullt möjlig, och värd vår uppmärksamhet.
Jonas Roupé, Fredrik Moberg och Marika Haeggman
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Byggnader inom planetens gränser
Betong och metaller dominerar när det
gäller påverkan på planetens gränser
När det gäller klimatfrågan har byggnadens
brukarfas i regel störst påverkan på grund av
energiförbrukningen. När det gäller biologisk
mångfald, markanvändning och utsläpp av
föroreningar sker överlag den mest omfattande
påverkan där materialen utvinns och bearbetas.
Här behöver vi cirkulär ekonomi som minimerar
behovet av nya råvaror, samt starkare
internationell miljölagstiftning för säkrare och
miljösmartare utvinning utan att flytta problemen
till länder med svagare nationellt rättssystem. När
det gäller materialvalen står betong för den största
påverkan på klimatet. Markanvändning vid
utvinning är också stor på grund av de mycket
stora volymer som tas i bruk. Stål, koppar och
aluminium dominerar när det gäller de andra
planetgränserna. Tyvärr saknas fortfarande
metodik för att bedöma påverkan, i synnerhet när
påverkan sker utanför Sveriges gränser. Andra
delar av världen drabbas av vår belastning utan att
vi känner av det.
Sverige ligger efter när det gäller att ta tillvara
sekundära byggmaterial
Den del av alla byggnadsmaterial som idag
återvinns är liten och består i stort sett bara av
metall. Mindre än 3 % återanvänds till nya
byggnader. För länder som England,
Nederländerna och Tyskland ligger siffran runt
20%. Övriga material som är återvinningsbara
bränns istället eller används som fyllnadsmassa.
Byggnadsstrukturer demoleras istället för att
återanvändas. Det material som väl återvinns får
ofta en lägre kvalitet jämfört med jungfruliga
material på grund av t.ex. kontaminering.

Samverkan, nya verktyg och bättre regelverk
för cirkulära byggnader.
En byggnad kan ses som en material- och
produktbank fördelad i olika skikt. När ett skikt är
uttjänt vill vi kunna ta hand om det för fortsatt
samhällstjänst utan att förlora dess värde.
Konceptet är inte nytt men förutsättningarna har
saknats för att det skall bli standard. Flexibilitet
och värdebeständighet över tid är centralt för
cirkulära byggnader.

Åtgärder krävs på flera nivåer i samhället, inte bara
på ritbordet. Skatteregler bör ändras för att främja
delning mellan verksamheter och Plan- och
bygglagens detaljplanebestämmelser ses över för
att tillåta att befintliga byggnader används på flera
olika sätt. Byggnader behöver kunna anpassas till
områdesspecifika behov som förändras över tid.
Boverkets behöver se till kraven inte driver på
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tyngre och tyngre betongkonstruktioner. Sverige
kan lära av Nederländerna här och utveckla detta
vidare. Naturvårdsverket behöver reformera
tillsynsreglerna så de inte straffar ut riskfria
sekundära byggmaterial, Danmark och England
har kommit längre än oss i det avseendet.
Bilden nedan visar Sydney sedd som materialbank och ungefärlig tid för skörd (uttag). Att se
städer som materialbank är ett nödvändigt
perspektivskifte för att få bygg inom planetens
gränser. Sekundära material bör vara stapelvaran
när nya byggnader uppförs, inte bara används för
att krydda.

Nya styrmedel kan öka nyttjandet av de
lokaler som redan är på plats
Den största resursbesparingen branschen kan
göra är troligen att använda befintliga lokaler
bättre, så mindre nybyggnation krävs och färre
uppvärmda kvadratmeter står uppvärmda Det
finns stor ekonomisk potential i att dela lokaler
både när det gäller besparingar och nya
affärsmöjligheter, men styrmedlen behöver
förändras. Något som aktualiserats i och med
Covid-19-pandemin.
Sverige kan leda vägen till regenerativ
design av byggnader och stadsdelar.
Genom att inspireras av och efterlikna naturen
(biomimikry) skulle våra konstruktioner och
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stadsdelar inte behöva vara en belastning på
ekosystem eller andra planetära gränser. Hus
och städer kan designas så att de till och med
ger positiva bidrag istället. Sverige har en unik
kompetens på området och skulle här kunna bli
världsledande genom strategiska satsningar på
forskning och innovation. Bilden nedan visar fyra
nivåer av biomimik.

Digitalisering: ökad lönsamhet, minskad
miljöbelastning och minskad brottslighet
Vi har i Sverige idag en organiserad brottslighet i
klass med Italien och många andra
problemländer. Återvinnings- och
avfallsbranschen är ett öppet mål för dessa
aktörer. Lagar och regelverk behöver skärpas,
men även branschens praxis. Byggbranschen
har vuxit ur en hantverkstradition där olika
områden har sin egen expertis, och man sköter
dessutom i princip allt per byggprojekt. Trots
införande av alltmer avancerade byggsystem,
nya verktyg och tillverkning i fabriker, kvarstår
den huvudsakliga hantverksmodellen, i
fördelningen av ansvar och utförande. Detta
gäller produktionen, hur man arbetar med inköp,
logistik och inköp. Återbruk är i mångt en lager-,
logistik- och distributionsfråga, men det sker
relativt osystematiskt. Ökad spårbarhet och
transparens, i kombination med skarpare
miljölagstiftning kommer innebära mer
miljöriktiga, cirkulära flöden och minskad
kriminaliteten i återvinningssektorn.

Livsmedel inom planetens gränser
Maktförhållanden och politikens
utformning är avgörande
Sverige är ett förhållandevis litet land med
relativt stor maktkoncentration på
livsmedelsområdet. Samarbeten i stil med
Hållbar livsmedelskedja som tydligt uttrycker
att ”de har ett gemensamt ansvar att
säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en
växande befolkning kan ske inom de planetära
gränserna” är en bra början.

Minskat matsvinn ett snabbt sätt att minska
de negativa effekterna på planetens gränser
Varje ton mat som slängs har krävt en massa
resurser och material som i sin tur inneburit
stor påverkan på planetens gränser. Att
recirkulera näring och organiskt material från
det som till slut blir avfall är förstås viktigt i
sig, men ändå viktigare är att sträva efter att
se till att minska den ätbara delen av
matavfallet längs med hela värdekedjan.

Att äta mindre och bättre kött är sannolikt
den viktigaste åtgärden
För att minska de negativa effekter som
köttkonsumtion för med sig behövs ett
”proteinskifte” till en större andel växtbaserade
proteinalternativ, vilka i regel har en betydligt
lägre påverkan på samtliga planetära gränser i
jämförelse med kött.

Ställ om till regenerativ produktion med
mångfald och ekosystemtjänster
Sverige har en unik möjlighet att bli ännu
bättre och bli ett verkligt föregångsland som
ställer om våra produktionssystem på både
land och i vatten mot att bli mer regenerativa.
Det innebär en ökad andel produktion som är
baserad på̊ mångfald, lokala insatsvaror och
ekosystemtjänster istället
för monokulturer och fossila resurser, så som
olja, konstgödselkväve och fosfatmalm. På så
sätt skulle alltså behovet av insatsvaror och
material som har negativ effekt på
planetgränserna kunna minska.

Var i världen vi hämtar våra resurser kan
vara helt avgörande
Import av en vattenkrävande gröda från ett
torkdrabbat område kan vara förödande för den
lokala eller regionala vattengränsen i en
floddalgång. Import av sojabönor från Amazonas
kan riskera hela jordens klimatstabilitet eftersom
skövlingen kan leda till att regnskogen där
passerar en ”tipping-point”.
Även små resurs- och materialflödena kan
ha stor påverkan på planetens gränser
Flöden av fossila bränslen, protein, gödselmedel,
foder och matavfall är alla viktiga både på grund
av sin kvantitet och påverkan på flera av
planetens gränser, men för vissa gränser (t.ex.
”nya kemiska substanser”) kan det även handla
om små mängder med betydande påverkan (t.ex.
antibiotika och vissa bekämpningsmedel).

Sverige har en unik möjlighet att gå i
fronten för en cirkulär omställning
Vi har hög kompetens inom forskning,
innovation och livsmedelsbranschens olika
aktörer. Flera forskningssatsningar inom
matsystemets påverkan på planetens gränser
och hälsa har sjösatts på senare år samtidigt
som innovationssatsningar som RE:Source
finns på plats tillsammans med nationella
strategier och en delegation för cirkulär
ekonomi.
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