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BAMB - Buildings As Material Banks
UTMANINGEN
Byggsektorn står för en betydande del av samhällets resurs- 
och energianvändning. Byggandet och användningen av 
byggnader står för ungefär hälften av uttaget av jungfruligt 
material från jordens yta1, hälften av den totala energiför-
brukningen2, ungefär en tredjedel av vår vattenförbruk-
ning3 och genererar ungefär en tredjedel av allt avfall i EU4. 
Byggsektorn står även för 50 % av det globala utsläppet av 
växthusgaser5 , vilket gör den till den enskilt största bidrags-
givaren av utsläpp av växthusgaser globalt. 

Dessa negativa effekter är resultatet av en traditionell 
linjär ekonomi av tillvägagångssättet Take-Make-Dispose 
(Utvinna-Tillverka-Slänga). En linjär ekonomi dominerar 
byggbranschens hela leverantörskedja. 

Dagens samhälle förändras snabbt och byggnader som inte 
går att bygga om blir vanligtvis omoderna eller till och med 
otjänliga redan vid 20 % - 30 % av deras potentiella livslängd, 
vilket resulterar i en hög grad av tomma och outnyttjade 
lokaler och för tidig rivning.

Vi behöver agera på ett annat sätt, eftersom högre grad av 
urbanisering och betydande infrastrukturinvesteringar ska 
göras de närmaste årtiondena. Experter förutspår att 60 % 
av de byggnader som kommer att finnas 2050 är ännu inte 
byggda globalt sett, och i nya ekonomier som Indien når 
denna siffra 70 % redan år 20306. 

1   COM (2011) 571 
2  COM (2007) 860
3  COM (2007) 414
4  UNEP-IETC, 2002
5  European Commission (DG ENV) - SERVICE CONTRACT ON MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE – SR1 
Final Report Task 2, February 2011 
6  NRDC-ASCI, Construction Change, 2012 

Vi måste därför förändra byggbranschen från en linjär till en 
cirkulär ekonomi, där allt är en resurs för något annat. ”60 % av de byggnader som kommer 

att finnas 2050 är ännu inte byggda”

Bild: Byggandet och användningen av byggnader genererar 
ungefär en tredjedel av allt avfall i EU4. 
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Bild: Byggandet och användningen av byggnader står för ungefär 
hälften av uttaget av jungfruligt material från jordens yta1, och 

hälften av den totala energiförbrukningen2.
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BAMB skapar sätt att öka värdet på byggmaterial. 
Dynamiskt och flexibelt utformade byggnader kan införlivas 
i en cirkulär ekonomi - där material i byggnader bibehåller 
sitt värde. Det leder till minskning av avfall och minskad 
användningen av råmaterial. Projektet har tre fokusområ-
den: materialpass, reversibel byggnadsdesign och cirkulär 
byggnadsbedömning. Projektet realiseras i verkligheten 
genom 6 piloter på olika ställen i Europa.

I BAMB projektet, jobbar 15 partners från 7 Europeiska 
länder tillsammans för ett gemensamt mål – att bidra 
till ett systemskifte i byggbranschen, där dynamiskt och 
flexibelt designade byggnader är integrerade i den cirkulära 
ekonomin. Inom BAMB ses byggnader som tillfälliga förråd 
av värdefulla byggprodukter, system och material som kan 
återvinnas för andra tillämpningar. Endast en begränsad 
mängd primära resurser måste tas i bruk för att hålla cirkeln 
igång och endast en begränsad mängd material hamnar 
som avfall som behöver kasseras. I stället för att påföra en 
miljöbelastning och en kostnad ses byggnader därför istället 
som en bank av värdefulla resurser.

BAMB har utvecklat och integrerat verktyg som gör det 
möjligt för byggsektorn att ställa om till en cirkulär bransch 
baserat på reversibel byggnadsdesign (Reversible Building 
Design) och materialpass (Materials Passports), med stöd 
av nya affärsmodeller, policyförslag, ledningsförslag och 
beslutsfattande modeller. I BAMB-projektet har dessa nya 
verktyg och tillvägagångssätt använts och förfinats med 
hjälp av arbetet i 6 pilotprojekt.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under grant agreement No 642384.

BAMB Projektet – Buildings As Material Banks         
(byggnader som materialbanker)
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Reversibla byggnader
Reversibla byggnader (RB) kan anpassas till användarnas 
förändrade behov och krav, och underlätta återanvänd-
ning av byggnadsdelar till samma byggnad(er) eller andra 
applikationer. RB är konstruerade och monterade så att de 
enkelt kan demonteras i oberoende delar eller komponenter 
utan att skada andra byggnadsdelar och material. På så sätt 
används materialresurser på ett mycket produktivt sätt. 
Avfall undviks och livslängden på byggnadskomponenterna 
förlängs. Detta koncept är inte begränsat till nya byggnader, 
utan det gäller även för renoveringsprojekt.

RB är en grundstomme för cirkulär ekonomi inom byggbran-
schen, det är en drivkraft bakom ett cirkulärt flöde av 
byggmaterial och deras potentiella värde i framtida 
byggnader eller applikationer. För att identifieras som 
reversibel och cirkulär måste designlösningarna garantera 
att en byggnad har hög omformningspotential och att 
materialet i hög grad går att återanvändas. Återvinnings-
värdet för byggprodukter avgörs av hur lätt det är att 
separera olika material, hur det demonteras och dess 
livscykelkoordinering. För att göra RB till en verklighet är det 
nödvändigt att använda reversibla anslutningar! 

En serie indikatorer som möjliggör kvantifiering av 
reversibilitet har utvecklats, en serie som kontrollerar 
teknisk återanvändningsförmåga hos byggnadselement 
(8 indikatorer) och en serie som utvärderar byggnadens 
transformationskapacitet (12 indikatorer). Graden av 
återanvändningspotential och omvandlingskapacitet 
bestämmer byggnadens slutgiltiga reversibilitet och 

förmågan att modifieras för att uppfylla nya användarbehov 
utan att rivas, där byggprodukter, material och system har 
högt återvinningsvärde.

För att vägleda byggnads (system) designers, produktut-
vecklare och informera fastighetsägaren om byggnaders och 
byggprodukters reversibilitet har en verktygslåda för design 
och bedömning av RB på flera nivåer utvecklats. Denna 
verktygslåda består av ett verktyg för omvandlingskapa-
citet, ett verktyg för bedömning av potentiell återanvändning 
samt det reversibla byggnads design protokollet med en 
virtuell simulator.

Bild: BAMB pilot GTB-Lab. © Elma Durmisevic

Bild: För att göra reversibel byggnadsteknik till en verklighet är det nödvändigt att 
använda reversibla anslutningar. © Elma Durmisevic
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Material pass (MATERIALS PASSPORTS) 
Materialpass (MP) är data kopplade till byggprodukter och 
ger information om produkternas cirkularitet. I synergi 
med både reversibel byggnadsdesign och produktdesign, är 
syftet med materialpass att optimera återanvändning och 
att behålla restvärdet av produkterna över tiden. 

Detta görs genom att dokumentera information som är 
relevant vid återanvändningsbeslut, såsom information 
om produktens tekniska specifikationer och hälsoegen-
skaper, data om aktuell och historisk användning av de 
installerade produkterna och vägledande information om 
hur man underhåller och (de)monterar en produkt för att 
underlätta återanvändning, upparbetning eller återvinning 
av produkten som helhet och/eller dess komponenter. 

BAMB´s utveckling av materialpass används i pågående 
initiativ för att hjälpa det framväxande ekosystemet kring 
materialpass att nå standardisering och harmonisering. 
Detta bidrar till optimalt samarbete mellan de olika berörda 
parterna, såsom produkttillverkare, byggevalueringsplatt-
formar (building evaluation platforms), produktbibliotek och 
marknadsplatser.

Bild: Materialflöde i teknosfär och biosfär. © EPEA
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CirculÄr byggnadsbedömning                               
(circular building assessment) 
Bygg- och renoveringsprojekt kräver många beslut om 
byggnadens struktur och val av byggprodukter och 
komponenter. För att stödja beslutsprocessen på ett 
effektivt sätt, bör prestanda och mervärde av designalter-
nativ för användaren / användarna och samhället, noggrant 
övervägas innan ett urval görs.

CBA-metoden har utvecklats för att utvärdera potenti-
ella helhetssekvenser (the potential whole life sequence) 
av att använda regenererade produkter i stället för nytt 
(återanvänt innehåll), implementera design för demonte-
ringsprinciper (ökad återanvändningspotential) och 
förlänga byggnadernas liv genom ökad anpassningsbarhet 
och flexibilitet (förbättrad omvandlingskapacitet). En 
sådan bedömning kräver ett multipelt livscykeltänkande, 
där aspekter som miljöpåverkan, ekonomiska kostnader, 
hälsoeffekter och socialt värde modelleras.

Kontexten för varje byggnad eller tillgång är mycket viktigt 
för att bestämma de optimala resultaten över dessa 

aspekter, liksom tillgången till data från tidigt koncept till 
detaljerade konstruktionsstadier. Att möjliggöra datainsam-
ling och att fatta vissa beslut tidigt i konstruktionspro-
cessen har varit viktigt i framtagandet av en användarvänlig 
CBA-mjukvaruplattform. 

Prototypplattformen förenklar processen för cirkulär 
byggnadsbedömning, där byggnads- och byggproduktdata 
extraheras via exporterade filer från Byggnadsinforma-
tionsmodellering (BIM), materialpass och andra databaser. 
Denna data kombineras för att automatiskt beräkna och 
rapportera scenarier för cirkulär byggnadsdesign jämfört 
med ett vanligt linjärt scenario.

Ytterligare arbete med att utveckla automatiserad, 
kommersiellt tillgänglig CBA-programvara kommer att göra 
det till ett lättillgängligt beslutsfattande stöd för kunder, 
designers och deras rådgivare.
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affärsmodeller
En affärsmodell beskriver hur ”hur företag faktiskt tjänar 
pengar” genom att definiera det tillförda värdet och bygga 
upp och förstå om modellen är ekonomiskt genomförbar. 
Detta görs genom att bidra med insikter om hur man skapar 
värde och leverera erbjudandet till den utvalda målgruppen, 
inklusive hur potentiella intäkter genereras. I BAMB var fokus 
på hur projektresultaten skulle kopplas till olika affärsmo-
deller för användarna (eller roller) inom byggbranschen och 
vad som behövs för att operationalisera detta från en BAMB 
perspektiv.

Begreppet materialbanker innefattar många affärsmöj-
ligheter för de olika rollerna i byggbranschen där nya eller 
befintliga kundlöften förstärks med strategier för att 

skapa slutna material- eller komponentsloopar och sätt att 
intensifiera samarbetet inom branschens värdeskapande 
nätverk. Det har visat sig att reversibel byggnadsdesign kan 
minska investeringsrisken och att materialpass kan bidra till 
att sänka finansiella hinder för att återanvända byggnads-
komponenter. En värderingsmetod har utvecklats för att 
omvandla en sådan riskreducering till en ekonomisk premie 
i byggnadsvärdet, vilket kan leda till ökad efterfrågan på 
marknaden för reversibla konstruktioner.
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policy, regler och standarder
Enligt BAMB är de systemiska förändringar som krävs för en 
cirkulär byggd miljö:

• Förändring av designkulturen, från monofunktionella 
byggnader till materialbanker

• Förändring av värdedefinitionen, från finansiella kostnader 
och förmåner till samhälleligt mervärde

• Förändring av samarbetet, mellan alla aktörer från en kedja 
till ett nätverk

Under hela BAMB projektet har konsekvenserna av 
nuvarande policys, standarder och föreskrifter om 
genomförandet av cirkulära och dynamiska byggnader 
granskats och analyserats. Studier har genomförts på olika 
nivåer (EU, nationellt, regionalt och lokalt) och för olika 
länkar i det cirkulära värde nätverket, och resultaten har 
samlats och analyserats. Bästa praxis från hela världen, 
som illustrerar beteenden och mekanismer som stödjer 
övergången till en dynamisk och cirkulär byggd miljö, 
samlades. Succé faktorer och brister identifierades.

Detta arbete, tillsammans med kontakten med olika 
intressenter och policy plattformar, har bidragit till 
framtagandet av rekommendationer för framtida utveckling 
av policys, standarder och lagstiftning som bättre kommer 
att gynna användningen av dynamisk och cirkulär byggnads-
teknik. 

Viktiga rekommendationer som bör beaktas vid planering 
av framtida policys och förordningar för den cirkulära 
ekonomin omfattar följande:

• Befintliga EU-lagar om energiprestanda, avfallshantering 
och byggproduktbestämmelser bör utvidgas till att stödja 
införandet av dynamiska och reversibla byggnader genom 
att integrera materialpass och principer för reversibel 
byggnadsdesign;

• Tydliga och mätbara mål bör fastställas;

• Externa miljö- och samhällskostnader ska integreras i 
värderingsberäkningen av en ny policy;

• Offentlig upphandling bör användas för att främja 
förändringar och bör utnyttjas som en mekanism för att 
internalisera externa kostnader. Offentliga upphandlingar 
bör också stödja nya typer av affärsmodeller och ägande 
som leder till andra typer av samarbete;

• Användningen av en blandning av lagstiftning, beskatt-
ning och budgetåtgärder bör övervägas för att främja 
övergången till dynamiska byggnader;

• Myndigheterna bör se till så att det finns utrymme för 
experimenterande i policys och förordningar;

• Ett samarbetsperspektiv i utvecklingspolitiken bör vidtas 
för att se till att policyändringar tar hänsyn till intressent-
gruppernas verklighet och att mål som fastställs för 
aktörer är lämpliga och sannolikt kommer att antas.
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Praktiska verkliga exempel testade och demonstrerade 
projektverktygen i olika miljöer, inklusive en transformerbar 
träbyggnad och en utbildningsenhet som uppnådde nästan 
noll avfall (BRIC, Bryssel), en cirkulär ombyggnad av en 
byggnad med betongstomme för flera användningsområden 
(CRL, Bryssel), en transformerbar byggnadsmodul med 
stålram med utbytbara komponenter (GTB Lab, Heerlen), och 
en interaktiv mobil utställning som visar materialpass och 
cirkulära material (REMs).

BAMB-piloterna och prototyperna har visat att BAMB:s 
verktyg och metoder kan förhindra upp till 75 % av allt avfall 

Image:s GTB-Lab (Green Transformable Building Lab), © Elma Durmisevic

som genereras och användandet av jungfruligt material 
som har använts under flera byggomvandlingar. Genom att 
undersöka nya design-, tillverknings-, konstruktion- och 
underhållsmetoder för dynamiska och cirkulära byggnader 
visade piloterna att byggnader kan fungera som banker av 
värdefullt material. BAMB verktygen bidrar till att bevara 
byggnader, komponenter och materialets restvärde, vilket 
gör det möjligt att utnyttja dem genom högkvalitativa 
återanvändnings- och återvinningsstrategier.

BAMB i praktiken - BAMB Piloter

Image: REMs (Reversibel Experience Modules)

Images: BRIC (Build Reversible In Conception)

Images: CRL (Circular Retrofit Lab)

Images: GTB-Lab (Green Transformable Building Lab), © Elma Durmisevic

Image: New Office Building
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Tänk dig en stad där begreppet "byggnader som material-
banker" är fullt utvecklad:

• En stad där byggnader är konstruerade för att enkelt 
omvandlas och demonteras till mindre delar för andra 
ändamål! 

• En stad där information om byggnader och byggprodukter 
delas för att få in byggmaterial och produkter i värdefulla 
tekniska och biologiska cykler och eliminera begreppet 
avfall.

• En stad där cirkulär verksamhet blomstrar genom att 
skapa ömsesidiga fördelar för professionella i byggbran-

schen, tillverkare, finanser och byggnadens användare 
genom hållbara produktservicesystem.

Någonting för framtiden, kan man tro.

Besök http://reburg.world för att ta reda på hur en sådan 
cirkulär stad kan se ut och vad de första tecknen på 
förändring är ... Det händer redan idag!

Reburg - världens mest cirkulära stad

http://Reburg.world

