
Cirkulärt byggande 
Digital Kick Off 28 september 2022

Välkommen till en förmiddag där vi startar upp Östersunds kommuns sats-
ning på cirkulärt byggande i samarbete med organisationer samt bygg- och 
fastighetsbranschen i Jämtlands län. Du får en bakgrund till varför omställ-
ningen är ett måste men också vilka möjligheter som det ger sett från flera 
perspektiv.

Program
Återbruk i samverkan – ett steg mot cirkulärt byggande
Anna Gutke Bergqvist, projektledare, Östersunds kommun
Vi inleder med en kort beskrivning av kommunens återbruksprojekt och vilka möjligheter 
samverkan inom projektet kan skapa. Du får också ta del av några lokala exempel från 
projektet.

Tänka i system – arbeta i cirklar 
Martin Hedberg, naturkatastrofsamordnare, Länsförsäkringar, Stockholm 
Martin har en bakgrund som meteorolog, författare och är utöver arbetet på Länsförsäk-
ringar en ofta anlitad föreläsare. Han har hunnit med närmare 800 föreläsningar. Den här 
gången berättar han om klimatrisker, framtidsscenarios och om hur vi redan idag måste 
förhålla oss till en planet med begränsade resurser.

Omställning till cirkulär ekonomi – nytt regeringsuppdrag 
Ylva Rönning, projektledare, Boverket, Karlskrona
Du får veta mer om vad byggsektorn behöver göra för att vi ska uppnå Sveriges miljö- och 
klimatmål. Några slutsatser från en förstudie kommer att presenteras och Ylva berättar om 
inriktningen framåt.

Paus

Arkitektur och återbruk – bortom ”business as usual”
Lovisa Ohlsson, arkitekt, Krook & Tjäder, Östersund 
Ni kommer att tas med på en miniodyssé i cirkulärt byggande från arkitektens perspektiv 
och få se några inspirerande exempel på återbruk inom arkitektur.

Återbruksprojekt inom Sweco – våra viktigaste lärdomar 
Inga Sjöberg och Helena Helgegren, återbrukskonsulter, Sweco, Östersund 
Ta del av erfarenheter från återbruksinventeringar, uppstart av ett återbruksnätverk och 
uppbyggnad av en marknadsplats. Talarna kommer också att sticka hål på några vanligt 
förekommande myter.
 
Projekt som utvecklar arbetssätten – Onsala rymdobservatorium 
Magnus Österbring, NCC, Solna
Allt från utsläppsdriven upphandling till projektering och genomförande av ny- och om-
byggnadsprojekt med minimal klimatpåverkan.

Ett nytt sätt att se på ljus – prenumerera 
Joel Smedberg, VD, Brighteco, Gävle
Energi och material finns inte tillgängligt imorgon. Du får råd om vad vi som beställare kan 
göra för att möta den utmaningen. Joel berättar även om Brightecos cirkulära affärsmodell. 
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