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Sammanfattning!
Det här examensarbetet syftar till att upprätta ett funktionsprogram för ett kretsloppshus där stadens
invånare kan nås med kunskap om hållbar utveckling. Bakgrunden till detta är att Borlänge kommun 2017
godkände ett planprogram med visionen att skapa en ny, klimatneutral stadsdel och därmed bli en
föregångare för hållbar stadsutveckling i regionen. Arbetet med programhandlingen innebar bland annat att
undersöka den bakgrund och de förutsättningar som fanns för ett uppförande av byggnaden.
I kommunens planprogram beskrivs byggnaden ha en pedagogisk funktion i stadsdelen och i Borlänge; en
plats med fokus på praktisk demonstration och utbildning av elever och boende i kretsloppsfrågor för energi,
vatten och avfall/material i en fattbar och intresseväckande skala. Kretsloppshuset planeras att uppföras i
anslutning till en ny skola årkurs 6-9 för samverkan i detta syfte.
Kommunens tanke är att kretsloppshuset ska fungera som ett nav i stadsdelen, men också att byggnaden ska
bli ett besöksmål och sätta Borlänge på kartan vad gäller hållbart byggande. Ett hållbart byggande innefattar
bland annat resurshushållning, minimerad energianvändning och förnybara energikällor, men också att
resurser som energi, avfall och vatten cirkulerar i kretslopp. Teori har inhämtats ur litteratur som fokuserat
på hur vi ska bygga våra hus och städer om vi vill vara med och skapa ett hållbart samhälle.
En del av syftet med detta examensarbete var att undersöka hur man på ett pedagogiskt vis kan sprida
information om miljö- och kretsloppsfrågor. Examensarbetet teoretiska del fokuserar därför delvis på
utvalda delar av pedagogik som inhämtats från tidigare forskning inom barn och ungdomars lärande för
hållbar utveckling, eftersom att studier visar att det är viktigt att barn lär sig tidigt om dessa frågor.
Utbildning för hållbar utveckling är en viktig förutsättning för att nå de hållbarhetsmål som FN tagit fram till
2030. Kommande generationer måste lära sig ett hållbart levnadssätt redan från start samtidigt som den
befintliga befolkningen drastiskt måste förändra sin livsstil.
För att samla empiri gjordes intervjuer med personer som är eller har varit inblandade i planeringsarbetet
med den nya stadsdelen. Det visade sig att det funnits eldsjälar som tidigt introducerat idén om
kretsloppshuset, men att det i nuläget inte får någon större prioritet bland det pågående arbetet med ny skola
och bostäder.
Att involvera brukarna i ett tidigt skede ger bättre förutsättningar för att nå ett resultat som är effektivt och
tillfredställande för alla parter. Teori gällande designdialoger har därför studerats, för att visa på vikten av en
god dialog för att snabbt identifiera behov och utveckla idéer i designarbetet.
Resultatet av examensarbetet, funktionsprogrammet, kan ses som ett förslag på konceptuell nivå med
funktioner och uttryck som kan tillämpas på en byggnad av detta slag, och en inspiration till fortsatt arbete.
I funktionsprogrammet gestaltar våra tolkningar hur kretsloppshuset skulle uppfylla de önskemål och
funktioner som efterfrågas i planprogrammet, för att i största möjliga mån kunna vara till nytta i kommunens
kommande arbete med byggnaden.
Slutsatser som togs är att rena föregångare till Jakobsgårdarnas Kretsloppshus som koncept saknas. Trots ett
stort antal inspirationskällor ur olika aspekter hittades inget exempel som förenar alla de aspekter som vi har
ambitionen att utveckla i den aktuella byggnaden. Kretsloppshuset som koncept kan bli en viktig pusselbit
för att hantera hållbarhetsfrågor i en stadsdel eller en hel stad. Ett vidare arbete krävs dock för att undersöka
hur byggnaden ska komma att drivas och förvaltas, och en mer omfattande undersökning av vilka tekniska
lösningar som ska appliceras. Vidare arbete krävs också för att optimera byggnaden för den framtida platsen,
och hur stora ytor som är lämpliga.
Det finns ett stort intresse för byggnaden från diverse aktörer i Borlänge, men för att idén om
kretsloppshuset ska kunna förverkligas krävs en eller flera personer axlar det engagemang för projektet som
fanns när planprogrammet upprättades.

Nyckelord: Avfall, beteendepåverkan, energieffektivitet, förnybara energikällor, grön teknik, hållbart
byggande, hållbar utveckling, kretslopp, kretsloppshus, kretsloppsteknik, pedagogik, återvinning

Summary!
The purpose of this thesis is to establish a functional program for an eco-cycle building where people can be
reached with knowledge of sustainable development. The background to this is that the municipality of
Borlänge approved a plan program with the vision of creating a new, climate neutral district and thereby
become a precursor for sustainable construction in the region. For instance, the functional program is meant
to investigate the background and the prerequisites that existed. In the municipality’s plan program, the
building is described to have an educational function for the district and for Borlänge; a place which focuses
on practical demonstrations and education for students and residents in recycling issues for energy, water
and waste/material in a comprehensible and compelling way. The eco-cycle building is planned to be
established near the new school, with classes from 6 to 9, to make a cooperation possible.
Requests from the municipality is that the eco-cycle building can work like a hub in the new district, but
also become a new place of interest and put Borlänge on the map for sustainable construction. Sustainable
construction includes resource management, minimized energy use and renewable energy sources, but also
that resources like energy, waste and water circulate in an eco-cycle. Theory has been obtained from
literature focusing on how we should build our houses and cities if we want to join and create a sustainable
society.
Part of the purpose of this thesis was to explore how to disseminate information on environmental and
circular issues in an educational way. The theoretical part of the thesis is therefore focusing on selected parts
of education obtained from previous research in children and youth learning for sustainable development,
since studies show that it is important that children learn about these issues early in life. Education for
Sustainable Development is an important prerequisite for achieving the sustainability goals set by the UN
until 2030. Upcoming generations must learn a sustainable way of life right from the start while the existing
population must drastically change their lifestyle.
In order to gather empiricism, interviews were held with people who have been involved in the planning
work with the new district. It turned out that there were former driving spirits who introduced the idea of the
eco-cycle building, but that it doesn’t currently are the major priority in the ongoing work with the new
school and housing.
Engaging the users at an early stage provides better conditions for achieving a result that is effective and
satisfying for all parties. The theory of design dialogues has therefore been studied to demonstrate the
importance of a good dialogue to quickly identify needs and develop ideas in design work.
The result of the thesis, the functional program, can be seen as a draft on conceptual level with features and
expressions that can be applied to a building of this kind, and an inspiration for continued work. In the
functional program, our interpretations form how the eco-cycle building would meet the requests and
functions that’s been requested in the plan program, in order to benefit as much as possible in the
municipality's future work with the building.
Conclusions are that there are no precursors of the eco-cycle building as a concept. Despite a large number
of sources of inspiration from various aspects, no example was found that combines all the aspects we have
the ambition to develop for this building. The eco-cycle building as a concept could play an important role
for how to handle sustainable issues in a district or in a whole city. However, further work is required to
investigate how the building should be run and managed, as well as more extensive studies of which
technical solutions to apply. Further work is also required to optimize the building for the future location,
and the size of the building that are appropriate. There is a great interest in the building from various
participants in Borlänge, but to implement the idea of the eco-cycle building, one or more people need to
embrace the project with the commitment that previously existed in the organization.

Keywords: Ecology, energy efficiency, green technology, sustainable construction, sustainable
development, education, recycling, renewable energy sources, waste
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! Inledning!
I detta kapitel beskrivs en inledande bakgrund till detta examensarbete och den uppgift som är tänkt
att lösas med denna studie. Kapitlet är uppdelat i bakgrund/problemformulering, syfte,
frågeställningar och avgränsningar för att på ett övergripligt redovisa varför denna studie är
behövlig och för att förtydliga vilka områden som examensarbetet inte kommer att behandla.

1.1" Bakgrund"och"problemformulering"
KLIMATHOTET"
Vi står nu inför en dramatisk förändring av vår samtid. Frågor om klimatförändringar är idag en
ytterst aktuell fråga. Enligt FN:s kommission för hållbar utveckling (UNCSD) är dagens globala
förbruknings- och produktionsnivåer 25% högre än jordens hållbara kapacitet. Vi måste förstå att
det vi gör idag kan få konsekvenser för planetens och människornas liv i framtiden. Vi måste börja
vidta åtgärder som bidrar till att skapa en mer hållbar värld. FN har tagit fram 17 globala mål till
2030 för hållbar utveckling där flera av dessa fokuserar på att lösa klimatkrisen.
Hållbar utveckling är ett komplext och omfattande begrepp som innefattar ekologiska, sociala och
ekonomiska dimensioner. Definitionen av begreppet introducerades 1987 i Brundtland-

kommissionens rapport som ”en utveckling som tillgodoser nuvarande behov utan att äventyra
kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov”. I regeringens nationella strategi för
hållbar utveckling står det att ”i ett hållbart samhälle tar vi tillvara, vårdar och investerar i våra
viktigaste resurser – människorna och vår natur. Framtidens samhälle ska därför formas inom
ramen för vad natur, miljö och människors hälsa tål”. För vårt samhällsbyggande innebär det bland
annat att vi måste hushålla med material och resurser samt använda, återanvända och återvinna
dessa effektivt.
ÖKA MEDVETENHETEN
Om de globala målen ska uppnås måste alla känna till dem. Ett av målen är ”God utbildning för
alla” som innebär att alla barn och unga ska få de kunskaper som behövs för att främja en global
hållbar utveckling genom bland annat utbildning för hållbara livsstilar (United Nations
Development Programme (UNDP)). UNESCO har som mål att förändra samhället genom
utbildning för hållbar utveckling (ESD) som hjälper människor att förändra sitt tankesätt och att
utveckla kunskaper, värderingar och beteenden som behövs för en hållbar framtid. Det handlar t.ex.
om att inkludera klimatförändringar och biologisk mångfald i undervisning (UNESCO, 2018).
Att förändra individers beteende är såklart ingen lätt uppgift. Det är beteenden och normer i en hel
kultur som skall ifrågasättas och förändras. Kommande generationer måste lära sig att leva som
ansvariga individer redan från start samtidigt som den befintliga befolkningen drastiskt måste
förändra sin livsstil. För att ge nästa generation människor de förutsättningar som krävs för att verka
för en hållbar värld finns det ett behov av att öka medvetenheten och kunskapen inom området.
Barnen som är jordens framtida befolkning behöver involveras i frågor om hållbarhet för att öka sin
kunskap inom området. En studie visar att det är viktigt att medvetenheten i frågan introduceras
redan i förskoleåldern för att synsättet ska bli en naturlig del av livet (Borg, 2017).
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HÅLLBART STADSBYGGANDE
I Borlänge pågår ett aktivt arbete för att minska stadens avtryck på klimatet. Utsläppen som en
boende i Borlänge bidrar till beräknas vara ca 5-6 gånger större än vad som är långsiktigt hållbart
(Klimatsmart Borlänge D strategi, 2010). Enligt den kommunala miljö-och energistrategin vill
staden ligga steget före i klimatfrågan, och därför utförs samhällsplaneringen i Borlänge
klimatsmart.
I juni 2017 godkändes ett planprogram som syftar till att skapa en modern, socialt och ekologiskt
hållbar stadsdel i Borlänge. Den nya stadsdelen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt.
Jakobsgårdarna är ett etablerat bostadsområde centralt i staden med närhet till utbildning,
arbetsplatser, handel och service. I Jakobsgårdarnas obebyggda del planeras nu bland annat för nya
bostäder och en skola för årkurs 6-9.
En av målsättningarna är att utbyggnaden av Jakobsgårdarna ska mynna ut i en ny, klimatneutral
stadsdel med energi- och kretsloppsbaserad teknik. Tanken är att det ska bli en föregångare för
hållbar stadsutveckling i regionen.
Som en del i det inledande programarbetet har det bland annat utvecklats tankar om ett
kretsloppshus med växthusdel i anslutning till den nya skolan, där boende och elever ska kunna nås
med kunskap om hållbar utveckling. Tanken är också att byggnaden ska bli ett besöksmål och sätta
Borlänge på kartan vad gäller hållbart byggande. Enligt planprogrammet för Jakobsgårdarna finns
önskemål om att byggnaden ska bli en plats för grön teknik där det går att demonstrera och hantera
kretslopp för avfall/material, energi och vatten i en fattbar och intresseväckande skala. Byggnaden
ska vara en pedagogisk och tillgänglig mötesplats, med fokus på praktisk demonstration och
utbildning av elever och boende i kretsloppsfrågor. En viktig del av arbetet med
stadsutvecklingsprojekt syftar också till att lyfta den sociala hållbarhetsaspekten genom att främja
ett förenande av människor oavsett ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk status (Planprogram
Jakobsgårdarna, 2017).
Med detta som bakgrund kommer examensarbetet fokusera på att göra en typ av förstudie, där det
slutliga resultatet av studien blir ett funktionsprogram för kretsloppshuset. Ett funktionsprogram
beskriver på ett övergripande sätt vilka funktioner verksamheten behöver och hur de ska utformas.
Studien behövs därför att en byggnad av denna typ skulle vara ett steg i rätt riktning för att nå
Borlänges klimatmål, men även för att nå visionen om en hållbar stadsdel och de tankar som finns i
planprogrammet för Jakobsgårdarna. Tanken är att Borlänge Kommun ska ha nytta av programmet i
sitt vidare arbete med byggnaden, men att examensarbetet också kan verka som en kunskapskälla
för de som i framtiden kan vara intresserade av att uppföra denna typ av byggnad på annat håll.

Utdrag ur Planprogram Jakobsgårdarna, 2017:
”I anslutning till den nya skolan och det centrala parkrummet föreslås ett kretsloppshus med en
växthusdel. Framförallt tänker vi oss det som en pedagogisk funktion i stadsdelen och i Borlänge,
en plats för grön teknik där man kan demonstrera och hantera kretslopp för avfall/material, energi
och vatten i en fattbar och intresseväckande skala. Avloppsvatten och komposterbart avfall kan bli
biogas och näring till matproduktion. Solens otroliga och mångsidiga roll som energikälla
förklaras och effekter av olika solceller och solfångare demonstreras. Utställningar och happenings
varvas med undervisning i skola och högskola. Växthuset ger biologin en möjlighet att praktiskt
demonsteras och att utbilda elever och boende i enklare växtodling”.
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1.2" Syfte"
Syftet är att stödja hållbar stadsutveckling genom att ta fram ett funktionsprogram för det planerade
kretsloppshuset i Borlänge, samt att konkretisera hur byggnaden kan bli ett nyckelprojekt för hela
stadsdelen Jakobsgårdarna. I detta ingår även att undersöka hur man på ett pedagogiskt vis kan
sprida kunskap om miljö- och kretsloppsfrågor. Byggnaden ska förmedla kunskap riktad till alla
människor oavsett ålder, kön, etnicitet och socioekonomisk status.

1.3" Frågeställningar"
Inom ramen för den begränsade tiden som studien görs måste examensarbetet avgränsas genom att
behandla några huvudsakliga frågeställningar:
•" Hur kan hållbarhetsfrågor hanteras pedagogiskt i byggandet av hållbara stadsdelar?
•" Hur skulle en byggnad kunna utformas för att uppfylla önskemålen om ett pedagogiskt
kretsloppshus?
•" Hur kan kretsloppshuset knyta an till utbildning och lärande för mer hållbara livsstilar samt
för att implementera hållbar utveckling i samhällsbyggandet?
•" Finns det några föregångare till byggnaden och hur skulle dessa kunna användas som
inspirationskällor?

1.4" Avgränsningar"
Examensarbetet utfördes på konceptuell nivå och därför innefattar inte arbetet att ta fram
byggtekniska handlingar eller att presentera en färdig plan för hur byggnaden ska drivas och
förvaltas. I studien tas inte heller hänsyn till ekonomiska aspekter, det vill säga att ingen
undersökning har gjorts för att fastställa vad byggnaden kommer att kosta att uppföra eller
vem/vilka som ska finansiera det.
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! Metod!och!tillvägagångssätt!
I detta kapitel beskrivs den metod som har använts för denna studie. Kapitlet är uppdelat i metod,
datainsamling och tillvägagångssätt för att redovisa utförandet av studien.

2.1" Metod"
Studien utgår från en kvalitativ metod vilket framförallt innebär att man strävar efter att beskriva,
förklara och tolka människors syn på olika saker (Ahrne, 2011). Detta görs genom att samla in,
sammanställa och presentera data från olika källor t.ex. genom intervjuer, observationer och studier
av dokument (Yin, 2011). I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på
många olika sätt och att det därför inte finns en absolut och objektiv sanning. Syftet är dock nästan
alltid att få en så noggrann beskrivning som möjligt av det fenomen man vill belysa (Hedin, 2011).
Fenomenet kan likställas med en fallstudie som möjliggör en djupdykning inom ett ämne. En viktig
aspekt av fallstudiemetodiken är triangulering, vilket innebär en kombination av olika metoder
såsom observationer, intervjuer och dokument för att belysa ett fall ur flera synvinklar. Detta
innebär att personer med olika relation och/eller yrkesperspektiv kan delta i intervjuer kombinerat
med information från annan datainsamling. På så vis ökar trovärdigheten för fallstudien (Johansson,
2000).
Design kan vara ett verktyg för att utveckla koncept och fungera som undersökningsmetod.
I framtagande av konceptet kring kretsloppshuset har designdialog använts som hjälp för att kunna
bedöma bärkraften i olika idéer, framförallt i utformningen av programhandlingen. Designdialog är
en metod som arkitekten Peter Fröst utvecklade i sin doktorsavhandling på Chalmers tekniska
högskola, och är ett forskningsbaserat arbetssätt för att snabbt identifiera behov, skapa nöjda
brukare och god arbetsmiljö utifrån deras önskemål. Arbetssättet kan innebära att en arbetsgrupp tar
fram idéer med hjälp av visuella och konkreta verktyg som sedan arkitekten kan skapa skissförslag
utifrån. Denna metod har använts för att kunna säkerställa att examensarbetet mynnar ut i något
som kan komma till nytta i framtiden och som lever upp till eventuella förväntningar. Eftersom det
inte finns några uttalade beställare eller brukare att inkludera i någon arbetsgrupp har arbetet till
största del skett mellan oss som skapat arbetet, och där intervjupersoner har fått göra inspel om hur
kretsloppshuset skulle kunna fungera. De olika intervjupersonerna har beroende på om de är en
potentiell brukare, beställare eller annan relevant aktör fått gestalta olika roller i en arbetsgrupp för
att få varierande infallsvinklar i hur konceptet skulle kunna utformas.

2.2" Datainsamling"
! Dokumentstudier
Insamling av information har bland annat skett genom studier av dokument som har tagits fram av
kommunen. Borlänge kommun arbetar för att Borlänge ska vara socialt, ekonomiskt och ekologiskt
hållbart, och de kommunala styrmedlen klargör hur staden tillämpar de globala klimatmålen och ger
en uppfattning om hur kommunen ska uppfylla sina ambitioner kopplat till en hållbar
stadsutveckling. Analys av följande dokument har hjälpt till att applicera stadens mål och visioner
på kretsloppshuset i Jakobsgårdarna.
•" Planprogram för Jakobsgårdarna (Borlänge Kommun, 2017)
•" Energi- och klimatstrategi ”Klimatsmart Borlänge” (Borlänge Kommun, 2010)
•" Miljöplan 2015–2018 (Borlänge Kommun, 2015)
•" Strategisk plan 2016–2019, där de tre hållbarhetsperspektiven är en del av kommunens
vision som beskrivs (Borlänge Kommun, 2015)
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! Litteraturstudier
Studien har underbyggts med teori som sammanfattar kunskap om ekologi, kretslopp och utbildning
kopplat till hållbarhetsfrågor som kan vara användbar specifikt för kretsloppshuset. Arbetet med att
hitta lämplig litteratur startade med en kartläggning över vilka fokusområden som skulle studeras.
Sökord som kretslopp, kretsloppsteknik, pedagogik, hållbar utveckling, hållbart byggande,
klimatsmarta material användes inledningsvis för att hitta relevant kunskap till arbetet. Muntliga
tips från handledare och intervjupersoner kunde också leda till viktiga litteraturkällor och
vetenskapliga studier.
! Referensobjekt
Att göra research av befintliga liknande byggnader var också relevant i ett tidigt skede av studien då
dessa ansågs kunna vara viktiga inspirationskällor. Tips från vår handledare och våra
intervjupersoner varvades med research på nätet. Sökord som användes var hållbara
stadsdelar/städer, hållbarhet, hållbarhetshus, kretsloppshus, kretsloppsstäder.
! Intervjuer
Arbetet med att samla in empirisk kunskap har utöver referensobjekten skett genom intervjuer med
aktörer med olika perspektiv för studien. Syftet med intervjuerna var att samla in värdefull kunskap
och olika infallsvinklar för att på så vis kunna ta fram ett koncept för kretsloppshuset som
tillgodoser önskemål från så många aktörer som möjligt.
För att få förståelse för hur kommunens planeringsaktörer nu arbetar vidare med projektet gjordes
intervjuförfrågningar bl.a. till personer som är, eller har varit inblandade i arbetet med planeringen
av nya Jakobsgårdarna. Valet av aktörer och specifika personer gjordes för att försöka inkludera
olika sidor av planeringen, men även andra sakfrågor som är viktiga för examensarbetet, t.ex. frågor
som rör hållbart byggande och utbildning för hållbar utveckling. Intervjuer hölls med representanter
från:
•" Plan- och markkontoret som ingår i samhällsbyggnadssektorn, Borlänge kommun
•" Det kommunala bolaget Borlänge Energi
•" Högskolan Dalarna, Utbildning och lärande
•" Svartnäsgårdens förskola i Borlänge
•" ByggDialog Dalarna, en ideell branschförening för bygg- och fastighetssektorn med
syfte att stärka och utveckla branschen inom hållbart byggande.
Intervjuerna har varit av semistrukturerad typ, vilket innebär att de utgått från förbestämda teman
och frågeområden som förberetts i en intervjuguide, och sedan behandlats i den ordning som känts
mest naturlig beroende på hur intervjun fortlöper (Blomkvist & Hallin, 2014). Beroende på vilken
arbetsroll personerna haft, har intervjuerna alltså fokuserat på olika frågeområden och frågor har
utvecklats under den pågående intervjun beroende på vad intervjupersonen svarat. Intervjuerna har i
samtliga fall mynnat ut i värdefulla diskussioner där intervjupersonerna också fungerat som
bollplank för att förankra och diskutera de tankar och idéer som dykt upp under arbetets gång.
Under intervjuerna fördes anteckningar och i vissa fall även ljudinspelning. När intervjumaterialet
analyserats har fokus lagts vid att försöka fånga upp en variation av idéer, erfarenheter och
synpunkter från aktörer med olika infallsvinklar. Alla personer som har intervjuats hålls anonyma.
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2.3" Tillvägagångssätt"vid"genomförande"
För att kunna presentera ett koncept för hur denna typ av byggnad ska kunna genomföras var det
nödvändigt att samla teori och empiri inom området. Vårat arbete startade med litteratursökningar
för att lära oss mer om, och beskriva vad som redan är känt kring de aktuella ämnena. Abstracts,
innehållsförteckningar och litteraturkällornas egna referenslistor scannades systematiskt för att
kunna sålla bland studiematerialet och på så vis sortera ut rätt information.
I startskedet gjordes också ett mindmap-arbete där våra egna första tankar och idéer för byggnadens
utformning diskuterades. Mindmapping är ett brainstormingsverktyg som kan användas för att
identifiera ett ämnes mest väsentliga delar. Det fungerar som en utgångspunkt för att kunna skapa
en linjär struktur i arbetet (Buzan, 1994). Mindmap-arbetet startade med att utgå från ett antal
huvudrubriker som kändes relevanta att jobba vidare med, och som därefter utvecklades med
underrubriker kopplat till dessa.
Arbetet med att undersöka hur byggnaden kan användas i ett pedagogiskt syfte startade med att leta
efter tidigare forskning inom området utbildning för hållbar utveckling, med ett tydligt fokus på hur
man på bästa sätt fångar barnens intresse för dessa frågor. Tanken var att få ett vetenskapligt stöd
för vikten av att sätta in miljöutbildning på anpassad nivå redan i förskoleåldern. Kontakt togs med
forskare vid Högskolan Dalarna och Karlstads Universitet vars huvudområde är barns lärande för
hållbar utveckling. Forskarna har bidragit med flera studier i ämnet, specifikt gällande barn i
förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Kontakter har även tagits med andra organisationer
som kan komma att ha ett framtida intresse av kretsloppshusets verksamhet.
Genomförandet enligt ovan beskrivna steg för datainsamling och genomförande har vi sammanställt
i en programhandling för en pedagogisk byggnad med fokus på hållbart byggande, kretsloppsfrågor
och grön teknik; Jakobsgårdarnas Kretsloppshus. Genom att studera några exempel på
programhandlingar bestämde vi oss för att variera beskrivande texter med inspirationsbilder för att
på så vis kunna förmedla ett helhetsintryck av hur vi tänkt att denna typ av byggnad kan utformas.
Förutom studien och denna uppsats i sig har examensarbetet alltså fokuserat på att utforma en
konkret och beskrivande programhandling för hur kretsloppshuset skulle kunna fungera men också
hur byggnaden skulle kunna se ut. Parallellt med programhandlingen utformades därför även en
3D-modell med hjälp av projekteringsverktyget Revit Architecture för att kunna ge ett komplett
intryck av våra idéer för byggnaden. Designarbetet innefattade främst funktionella och
arkitektoniska egenskaper.
Designen togs fram genom en pendlande dialog mellan oss två, där utformningen har förändrats och
förfinats allteftersom ny kunskap och insikt samlats in. När 3D-modellen togs fram utgick vi från de
få skisser som fanns i planprogrammet för Jakobsgårdarna, där kretsloppshuset antyds vara en
byggnad med modern och asymmetrisk form, och med en integrerad växthusdel av ungefär halva
byggnadens storlek. Vårat mål med den yttre utformningen var att byggnaden skulle matcha
planprogrammets skisser och beskrivningarna om en modern och klimatsmart stadsdel främst byggd
i trä. En annan utgångspunkt var mindmap-arbetet där viktiga funktioner och egenskaper arbetades
fram, och där ett förslag på planlösning kändes relevant för att visa hur dessa funktioner kunde
kopplas till varandra. Öppenhet, tillgänglighet och gemenskap var nyckelord som vi återkom till när
planlösningen arbetades fram.
En stor del av resultatet är alltså kreativt arbete, samtidigt som en del av studien består av att ta
fram en slutprodukt som ska tillgodose önskemål från berörda aktörer. Att ta fram idéer och
föreställningar för vår byggnad och sedan testa hur det skulle samspela med resten av det nya
området har varit en del av tillvägagångssättet i denna studie. För att få ett vetenskapligt stöd i
designarbetet studerades tidigare teori inom designdialog specifikt för byggbranschen.
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! Teori!och!tidigare!forskning!
3.1" Ekologisk"hållbarhet"och"kretslopp"
Ekologi kan definieras som vetenskapen om relationerna mellan organismer och deras omgivning
(Gulliksson & Holmgren, 2015). Kunskap om ekologi hjälper människan att förstå sin roll i naturen
och hur stor påverkan den klarar av (Gröndahl & Svanström, 2010). I boken The closing Circle
formulerar Commoner fyra ekologiska lagar utifrån ekologins grundprinciper:
Första lagen: Allting hänger ihop med allt annat
Andra lagen: Allting måste ta vägen någonstans
Tredje lagen: Naturen vet bäst
Fjärde lagen: Det finns inga gratisluncher.
(Commoner, 1971).
Ekosystem är ett nyckelbegrepp inom ekologi och omfattar djur, växter, nedbrytare (bakterier,
svampar) och den icke-levande omgivningen i ett avgränsat område. Ett ekosystem är inget slutet
system och balansen är i ständig förändring. Ekosystem som är starkt påverkade eller skapade av
människan kan också kallas för teknoekosystem (Gulliksson & Holmgren, 2015).
I varje ekosystem finns kretslopp med viktiga ämnen och näringskedjor. Ett kretslopp är en ständig
cirkulär rörelse (Nationalencyklopedin, 2018), och tack vare dem tar ämnen som är livsnödvändiga
aldrig slut. Ekosystemens materia är i ett ständigt kretslopp där de återvinns och återanvänds i en
ständig rotation (Gröndahl & Svanström, 2010).
Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innebär bland
annat:
•" Att den biologiska mångfalden bevaras.
•" Att vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga bevaras
•" Att de ekologiska kretsloppen sluts och förblir slutna
•" Att den mänskliga resursförbrukningen begränsas och används på ett effektivt sätt
•" Att risker vid mänskliga ingrepp minimeras
•" Att påverkan på naturen och människans hälsa begränsas till vad ekosystemen klarar att
hantera eller som de klarar av att återhämta sig från, dvs. naturen måste hinna återskapa
uttagna resurser.
(Gulliksson & Holmgren, 2015).
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3.2" Hållbart"byggande"
Utöver det ekologiska perspektivet består begreppet hållbar utveckling som tidigare nämnts också
av sociala och ekonomiska dimensioner. Det sociala perspektivet på hållbarhet innebär att
människans grundläggande behov och välbefinnande står i centrum. Ekonomisk hållbarhet handlar
om att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Det innebär sammanfattningsvis
att människors grundläggande behov tillgodoses utan att naturresurserna tar slut eller att framtida
generationers möjligheter att tillgodose sina behov inskränks (WWF, 2008). Hållbar utveckling kan
ses som en förändringsprocess som innebär att vi människor alltid måste anpassa oss efter det
tillstånd som våra system befinner sig i, den befolkningen vi ska försörja, samt den levnadsnivån
som vi önskar ha (Gröndahl & Svanström, 2010).
Byggnader och den el-och värmeproduktion som sker för att försörja dessa med energi står för en
majoritet av dagens utsläpp av växthusgaser (WWF, 2018). Ett hållbart byggande är därför en viktig
del av den hållbara utvecklingen. Hållbart byggande kan innefatta energisnålt, ekologiskt och
miljöanpassat byggande, sunda hus, resurshållning, kretsloppsbyggande med mera. Begreppet är
vidsträckt och förändras över tiden allt eftersom man inser att det handlar om en helhetssyn med
utgångspunkt i miljö och ekologi (Bokalders & Block, 2014). Naturvårdsverket definierar följande
punkter som ”gröna byggstenar” för ett hållbart byggande:
•" Effektiva system för avfall
•" Energieffektivisering och förnybar energi
•" Natur i och nära staden
•" Miljövänliga transporter och mobilitet
•" Smarta byggnader och byggande
•" Vatten och avlopp i kretslopp
•" Ventilation, belysning, buller och inomhusmiljö
•" Efterbehandling av förorenade områden
(Naturvårdsverket, 2017)
En organisation som applicerar alla tre aspekterna av hållbarhet i byggandet är Boverket.
Konkret innebär det för Boverkets arbete bland annat att se till ett livscykelperspektiv när en
byggnads miljöpåverkan bedöms, och att användning av energi, mark, vatten och andra
naturresurser sker på ett effektivt och miljöanpassat sätt. Användning av förnybara energikällor
prioriteras, och avfall förebyggs samtidigt som resurserna i avfallet tas till vara i så hög grad som
möjligt. Bostäder ska ges förutsättningar att kunna byggas till rimliga kostnader och att samtidigt
hushålla med resurser och råvaror. Byggnader ska vara tillgängliga och användbara för alla
människor, och människorna ska inte utsättas för skadliga hälso- eller säkerhetsrisker (Boverket,
2018).
KRETSLOPPSTEKNIK
Kretsloppsanpassade samhällen är ett begrepp som har fått större tyngd med tiden. Det handlar om
att skapa en helhetssyn för energi- och materialflöden och är starkt sammankopplat med
livscykelperspektivet. Det går att grovt dela upp flöden i två kretslopp: naturens egna biologiska
kretslopp som och människans tekniska kretslopp.
Det biologiska kretsloppet cirkulerar fullständigt och dess avfall kan ses som biologiska
näringsämnen. I det tekniska kretsloppet ska material kunna vara i omlopp utan att kvalitén
försämras och avfallet ska kunna återanvändas (Gröndahl & Svanström, 2010).
Byggnader, stadsdelar och städer måste bli kretsloppsbaserade gällande bland annat energi,
avfallshantering och vatten. Kretsloppsteknik kan sammanfattas som att resurser återanvänds och
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att inget avfall skapas. En teknik som kan tillämpas i alla skalor; för ett enskilt hus, by, stad eller
region (Bokalders & Block, 2014). Denna typ av teknik kan appliceras på flera av våra tekniska
system. Förnybar värme och el, sorterande avloppssystem och recirkulering av organiskt material
kan fungera som utgångspunkter i framtagandet av ett kretsloppsbaserat koncept.
Det finns flera exempel på hur tekniken tillämpas i verkligen. Ett exempel är avloppssystem som
återvinner näringsämnen, och återför organiskt material till jordbruket för grönska och odling.
Biogasanläggningar som tar hand om komposterbart avfall och avloppet från toaletter är ett annat
exempel på hur det går att föra städernas biologiska avfall tillbaka i kretslopp. Med
biogasanläggningar kan kommuner försörja delar av samhället med värme och el ifrån
kraftvärmeanläggningar, samt producera bränsle till bussar (Bokalders & Block, 2014).
ENERGI
Byggnader står för 35-40 % av den totala globala energianvändningen. Samma siffror gäller även
Sveriges energianvändning, där den mest energikrävande faktorn är behovet av uppvärmning.
Sett över en 50-årsperiod har 90 % av den totala energianvändningen för en traditionell byggnad
gått till uppvärmning/kylning och drift (Bokalders & Block, 2014). Det är inte svårt att inse att vi
måste få ner energibehovet för dessa faktorer. Ett bra klimatskal och ökad mängd isolering för att
minska värmeförluster sänker den totala energianvändningen i driftsfasen markant, och är en av
utgångspunkterna för att nå en energisnål byggnad. Men för att nå en hållbar energiförsörjning i
Sverige på sikt måste vi inte bara hushålla med energi; vi måste samtidigt bygga ut de förnybara
energikällorna och kombinera dessa. I ett hållbart samhälle måste uppvärmning av byggnader och
tappvarmvatten ske med förnybara energikällor som biobränslen, solvärme och spillvärme. Med
värmepumpar kan lågtemperaturvärme från naturen utnyttjas för att värma och kyla (Bokalders &
Block, 2014).
Minskad elanvändning är en del av att bygga energieffektivt eftersom att el är en energikälla med
hög kvalitet och bör därför inte användas mer än till specifika elbehov.
I Sverige kommer redan idag hälften av all el från vattenkraft. Biobränsleeldad kraftvärme, vindoch vågkraft kan ge oss mer förnybar el. Solenergi kan nyttjas utan att det ger någon miljöpåverkan.
Teknik som genererar energi från solen i form av elektricitet och värme blir allt billigare och kan
integreras i tak och fasader (Bokalders & Block, 2014).
MATERIALVAL
För att kunna bedöma olika material måste man ha kännedom om flera saker. Förutom materialets
innehåll och hur det tillverkas måste man ta hänsyn till hur mycket resurser som går åt vid
framställning, transporter och byggskede, men också vad det lämnar efter sig i bruks- och
rivningsskede. Likartade material kan skilja sig i innehåll och tillverkningsprocess. För att göra ett
bra miljöval går det alltså inte att generalisera olika material som bra eller dåliga, utan man måste ta
reda på den specifika produktens miljöpåverkan (Bokalders & Block, 2014).
Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att ta reda på en produkts miljöpåverkan i
samtliga faser; tillverkning, användning och återvinning. Det gör det möjligt att jämföra produkter i
ett större perspektiv och identifiera de svaga punkterna. En LCA lämpar sig väldigt väl när man står
inför olika val mellan produkter. Flera miljömärkningar grundar sig på LCA (Gröndahl &
Svanström, 2010).
När man talar om förnybara material menas material som är organiska. Så länge användningen inte
överstiger tillväxten av det organiska materialet är grundprincipen att dessa material är att föredra
ur miljösynpunkt. Trä är nästan uteslutande ett av de bästa materialen ur denna aspekt. Utsläppen av
växthusgaser är under byggtiden en tiondel av utsläppen för betong och stål. Träbyggande har
potential att vara helt koldioxidneutralt på 50 år (Bokalders & Block, 2014).
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MILJÖCERTIFIERING
En miljöcertifiering säkerställer att byggnaden tillgodoser kraven för ett ekologiskt byggande.
Miljöbyggnad är en av de vanligaste certifieringarna i Sverige, och ställer krav på inomhusmiljö,
energieffektivisering och material. Miljöbyggnad består av tre olika klasser; brons, silver och guld.
Brons motsvarar befintliga lagar och krav, och för att få certifieras ska det säkerställas att
byggnaden lever upp till dessa. Silver är den vanligaste nivån och ställer lite högre krav på vissa
punkter, exempelvis solskydd, ljudmiljö och ventilation. Att nå nivå guld kräver en hög
ambitionsnivå eftersom den ställer höga krav, att de som bor eller jobbar i byggnaden tycker
byggnaden håller hög standard är också ett villkor för att nå nivå guld (Miljöbyggnad, 2018).
Miljöcertifieringen GreenBuilding syftar till de som vill ha en effektivare energianvändning. För
nybyggnation är kravet 25% lägre energianvändning än nybyggnadskraven som finns i BBR
(Sweden Green Building Council, 2018).
BREEAM-SE poängsätter en rad faktorer så som energianvändning, inomhusklimat,
vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledning, byggnadens placering i förhållande
till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan
ge upphov till ingår i bedömningen (Sweden Green Building Council, 2018).
Certifieringen Svanen värderar byggnader ur ett livscykelperspektiv. Svanenmärkta byggnader har
låg energianvändning, och det är miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska
produkter. Byggnaden ska säkra en god innemiljö och låga emissioner, och det ska även vara en
kvalitetssäkrad byggprocess. Innan bygget startar ska en lista på de byggmaterial, byggvaror och
kemiska produkter som ska användas sammanställas och skickas in. Dessa måste då godkännas av
Svanen innan bygget påbörjas (Svanen, 2018).!!

3.3" Beteendepåverkan"och"lärande"för"hållbar"utveckling"
Vad ska vi lära oss och hur ska vi lära oss det? Det är två grundfrågor som lärandet om hållbar
utveckling kan utgå ifrån. Svaret på första frågan är ökad ämneskunskap och att lösningen finns i
vetenskapen. Angående den andra frågan så ska fakta och begrepp förmedlas så att vi människor
kan börja leva på ett mer miljövänligt sätt. En metod är att i grupp skapa diskussion kring olika
textunderlag och argument med syfte att på så vis aktivera lärandet. Kunskap, värderingar och
handlingskompetens är förutsättningar för utbildning inom hållbar utveckling. Det är viktigt att den
som lär sig känner meningsfullhet i de frågor de arbetar med, samtidigt som känslan av att kunna
göra skillnad är viktig (Världsnaturfonden WWF, 2008).
ESD & GAP
Utbildning för hållbar utveckling, ESD (Education for Sustainable Development) är en viktig
förutsättning för att nå hållbarhetsmålen innan 2030 (UNESCO, 2018). Syftet är att omvandla
samhället genom att motivera människor att anta en hållbar livsstil och ta ansvar för nuvarande och
kommande generationer. ESD ger de lärande möjlighet att fatta beslut och vidta åtgärder för en
hållbar värld samtidigt som kulturell mångfald respekteras. Det handlar om livslångt lärande och att
integrera frågor som klimatförändringar, biologisk mångfald, katastrofriskminskning och hållbar
konsumtion och produktion i läroplanen.
Unesco har tagit initiativ till Global Action Programme (GAP) on ESD som är en global satsning på
lärande och utbildning för hållbar utveckling. Syftet med GAP är att stödja FN:s medlemsländer i
att uppnå hållbarhetsmålen genom att konkretisera och driva arbetet med lärande för hållbar
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utveckling framåt (Uppsala Universitet, 2018). Handlingsprogrammet anger fem prioriterade
handlingsområden som bland annat Sverige har förbundit sig att arbeta med;
•" Att vidareutveckla policys för ESD
•" Implementera hållbarhetsfrågor i hela utbildningen
•" Öka förmåga och kapacitet för lärare att kunna undervisa i ESD
•" Stärka, mobilisera och synliggöra ungdomars nyckelroll
•" Stimulera civilsamhället och kommuner att utveckla lokala aktiviteter och program för
lärande för hållbar utveckling
(UNESCO Global Action Programme (GAP) on ESD, Naturskyddsföreningen, 2018).

Bildkälla: www.globalamalen.se

GAP I SVERIGE
Swedesd är regeringens nationella samordnare av Unesco:s handlingsprogram GAP, och ett av
världens största centrum för lärande och utbildning för hållbar utveckling (Uppsala Universitet,
2018). Genom att bland annat utveckla styrdokument och läroplaner, samt lärares och utbildares
kapacitet arbetar de utifrån de 5 handlingsområdena och FN:s globala Mål 4: ”God utbildning för
alla” och mer specifikt delmål 4.7: Lärande för hållbar utveckling.
”4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för
att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och
hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld
och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till
hållbar utveckling” (www.globalamålen.se).
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ESD FUNGERAR
Tidig barndom är den viktigaste tiden för utveckling och anses ofta vara den grund som barnets liv
bygger på, och mönster som barn lär sig tidigt är svåra att förändra senare i livet (Borg, 2017).
Flera studier har gjorts på barns lärande för hållbar utveckling, och som visar att ESD som
pedagogiskt tillvägagångssätt fungerar och skapar hållbarhetsmedvetenhet bland eleverna (BoeveDe Pauw, J., Gericke, N., Olsson, D & Berglund, T., 2015).
Det finns bevis på att högkvalitativ utbildning tidigt i barndomen är effektiv när det gäller att
utveckla och forma barns attityder, värderingar och beteenden. Därför skulle införandet av
hållbarhet tidigt i barnens utbildning kunna göra stor skillnad när det gäller att upprätta hållbara
samhällen (Borg, 2017).
Borg menar att det finns ett tydligt samband mellan förskolebarns kunskap om hållbarhet och det
faktum att de blir involverade av lärare och föräldrar i diskussioner och praktiska moment gällande
dessa frågor. Barn behöver ha möjlighet att lära av praktiska demonstrationer men också att själva
delta i praktiska aktiviteter. Borg menar att små barn lär sig mer av detta än från teoretiska
diskussioner (Borg, 2017).
Utbildning i sig kan inte åstadkomma en mer hållbar värld. Men utan utbildning och lärande för
hållbar utveckling kommer vi inte att kunna nå hållbarhetsmålen (UNESCO, 2018).

3.4" Designmässigt"arbetssätt"och"designdialog"
Att gå från upplevelse och behov till kravspecifikation är inte alltid enkelt. Det är därför viktigt att
vinkla sitt synsätt på olika sätt och tidigt bestämma vilka egenskaper den färdiga byggnaden ska ha
och på vilket sätt det ska genomföras (Fröst, 2004). Fröst benämner ordet design som
produktutveckling och menar att när en byggnad designas bestäms mer än det arkitektoniska.
Funktionella, tekniska och ekonomiska lösningar har lika stor betydelse. För att arbeta sig framåt
och nå bästa möjliga resultat utifrån givna förutsättningar krävs en designdialog. Erfarenhet, större
kunskap och mer utvecklad teknik har gjort att arbetssättet har förändrats över tiden. Att involvera
brukarna i ett tidigt skede av designprocessen ger bättre förutsättningar för att nå ett resultat som är
effektivt och tillfredställande för alla parter. Intresset av att utveckla lyckade resultat med hänsyn
till brukarna har ökat och blivit en gemensam strävan (Fröst, 2004).
I problemlösningen ingår det att först begränsa problemet för att göra det genomförbart, och att
sedan skaffa sig mer kunskap genom att ta fram olika lösningsförslag. Fröst menar att design därför
kan beskrivas som ett spel mellan förutsättningar och lösningar där olika fakta och argument möts
och vägs mot varandra till dess en mer tydligare problembild framträder.
Peter Ullmark har mångårig erfarenhet av designdialog, och har tagit fram en modell av
designprocessen som bygger på ett samspel mellan idéer och olika faktorer. Modellen består av
följande moment:
•" Utveckla idéer och föreställningar
•" Klarlägga förutsättningar
•" Förankra lösningar
•" Förtäta lösningar
•" Fullfölja idéer och förslag
(Ullmark, 1996).
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! Referensexempel!
Det finns ett flertal exempel på stadsdelar och byggnader som är utformade med fokus på hållbart
byggande och kretsloppsteknik. Nedan nämns ett antal referensexempel som upptäckts under
arbetets gång och som känns som relevanta inspirationskällor både för hela stadsdelen
Jakobsgårdarna och för kretsloppshuset.

4.1" Hållbar"stadsutveckling"
EKOBYAR
På 1970-talet såddes fröet till det vi idag kallar för hållbara städer. Ekobyar var ett resultat av FN:s
första miljökonferens, växande miljörörelse och den tidens slösaktighet och resurskrävande
levnadssätt. Den första generationen byggdes på 1980-och 1990-talen och kretsade till stor del kring
social gemenskap. Alla hus var energieffektiva och värmdes med förnybar energi. Olika
avloppsystem testades och odlingslotter fanns i anslutning till husen. Under början av 2000-talet
påbörjades den andra generationen ekobyar som riktade in sig på att generera en hållbar livsstil.
Husen var byggda med miljövänliga material och uppvärmda med förnybar energi, och hade plats
för odlingar, får, höns och bin. Den tredje och senaste generationen är mer avancerad, helt
självförsörjande och oberoende av resten av samhället. Här finns solcellsanläggningar,
vindkraftverk, egen vattenförsörjning och avlopp. Dessutom finns jordbruk med djur och
omfattande odlingar. De boende är indelande i grupper som sköter olika funktioner i byn (Bokalders
& Block, 2014)
DELEGATIONEN FÖR HÅLLBARA STÄDER
2008–2012 startade regeringen Delegationen för Hållbara städer för att främja hållbar
stadsutveckling i Sverige. Delegationens uppdrag var att ge ekonomiskt stöd till olika hållbara
projekt som tänkte ett steg längre gällande hållbart byggande. Sammanlagt fick 98 projekt, varav 9
större investeringsprojekt dela på 357 miljoner kronor i stöd. Projekten varierade mellan
bokpublikationer till stora stadsomvandlingsprojekt.
De 9 stora stadsomvandlingsprojekten har alla en tanke om de tre aspekterna av hållbarhet, där
människan sätts i centrum samtidigt som man värnar om miljö och ekonomi. Gemensamt för dessa
områden är innovativ teknik, förnybara energikällor och energieffektiva lösningar. I en kortfilm
som Boverket publicerat ges en inblick i dessa inspirerande projekt som kortfattat beskrivs nedan.
Tanken med Hållbara Ålidhem i Umeå var att bli en symbol för hållbar stadsutveckling och
energieffektivitet i kallt klimat. Umeå utsågs till svensk vinnare och Årets klimatstad i WWF:s
stadsutmaning 2016. I Mitt gröna kvarter i Vivalla, Örebro finns en arbetsmarknadssatsning som
innebär att de boende anställs för att hjälpa till att planera och bygga om sitt område.
Kongahälla i Kungälv bygger Sveriges största solcellsanläggning och stadsdelen genererar mer el
än vad som förbrukas. Hållbara Järva i Stockholm lägger stor vikt vid hållbara transporter samt
information och ökad medvetenhet för de boende. I Kvillebäcken i centrala Göteborg görs bland
annat en stor cykelsatsning med cykelgarderober och bike in-café.
I Krokslätts Fabriker i Mölndal ska alla nya bostäder uppnå certifieringen Miljöbyggnad nivå Guld.
Den Hållbara Kunskapsstaden i Lund ska bl.a. innefatta energieffektivisering av historiska
byggnader, ett demonstrationsstråk för hållbara transporter och ett hållbarhetshus som ett nav för
hållbarhetsfrågor. Kvarteret Fullriggaren i Västra hamnen, Malmö utgör Sveriges största samling
av energieffektiva byggnader, och det byggs enbart hus som klassas som är passiv-eller
lågenergihus. Alla lägenheter är anslutna till bilpool där nyinflytttade automatiskt blir medlemmar. I
Hållbara Rosengård i Malmö finns bland annat ett klimatsmart matcentrum som syftar till att
utveckla stadsodlingsprojekt som mötesplats (Boverket, 2018).
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HÅLLBARHETSHUS
Ytterligare en föregångare inom hållbart stadsbyggande är Vallastaden i Linköping. Stadsdelen är
fylld med nytänkande och innovativa lösningar som bygger på social hållbarhet. Stadsdelen består
av ett stort antal passivhus och plusenergihus, och bilkörning anpassas till de gåendes fördel. I varje
kvarter uppförs ett felleshus för att ge de boende möjlighet att odla samtidigt som det fungerar som
en naturlig mötesplats och ett smycke för kvarteret. Ett omslutande växthus som blir ett
komplement till innergården. ”Felles” kommer från danskan och norskan och betyder just
gemenskap (Tengbom, 2018).
I Malmö finns som tidigare nämnts flera områden som har utvecklats med ett hållbarhetsfokus.
I stadsdelen Hyllie finns Kretseum-Kretslopp och Kunskapscentrum som drivs av VA SYD. Syftet
med byggnaden är att ge kännedom om hållbarhet för att skapa medvetenhet. Det finns en
utställning som heter ”Den hållbara staden” som riktar sig till skolor från årskurs 6 och uppåt.
Byggnaden är en del av den pedagogiska verksamheten tillsammans med Hyllie Vattenpark och
reningsverk. Vattnets kretslopp genom staden är en stor del av undervisningen och byggnaden
uppkom efter att populär pedagogisk verksamhet som pågick i vattentornet fick läggas ner på grund
av nya säkerhetsdirektiv (Kretseum, 2018).
I Halmstad finns Växtvärket, ett kunskapscenter för energi och miljö riktat till barn. Det fungerar
som stöd för skolans undervisning och välkomnar elever mellan 7-13 år. Här finns olika temarum
med inriktning på miljö och energi. Här får kommande generationer lära sig vikten av återvinning,
återanvändning och hållbar energi (Växtvärket, 2018).

Visionsbild för Vallastaden, Linköping (www.vallastaden2017.se).
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Lokalt i Borlänge finns 2047 Science Center som är en kunskapsarena och en mötesplats mellan
skola, högre utbildning och näringsliv. Syftet är att tillsammans med sina samarbetspartners öka
intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Här bedrivs spetsundervisning,
laborationer och hands-on aktiviteter med teknik som bas, i en inspirerande och modern miljö (2047
Science Center, 2018).

4.2" Kretsloppssamhällen"
I Sverige finns det flera föregångare för kretsloppsanpassade samhällen som ligger steget före med
välutvecklade miljövänliga modeller för vatten, avlopp, avfallshantering och energianvändning.
HAMMARBY SJÖSTAD 2.0
Arbetet med Hammarby sjöstad i Stockholm startade redan 1992 med målet att bli ”dubbelt så bra”
vilket bland annat innebar att utsläppen skulle bli 50% lägre i den nya stadsdelen jämfört med
liknande redan befintliga bostadsområden. Innovativa lösningar och ny teknik var nödvändig för att
nå målen. Hammarbymodellen involverar kretslopp för både energi, avfall, vatten och avlopp. I
stadsdelen används bland annat en storskalig sortering av spillvatten. Dagvattnet hålls rent tack vare
miljövänliga tak-och fasadmaterial och tas om hand lokalt. Bostädernas avloppsvatten blandas inte
med annat avlopp, utan renas i ett separat reningsverk för att ge ett renare slam. Vatten från trafiken
samlas upp och renas i speciella filter (Hammarby Sjöstad, 2018, Bokalders & Block, 2014).
I stadsdelen finns miljöinformationscentret GlashusEtt som på ett pedagogiskt vis sprider
information om kretsloppsfrågor och om arbetet med stadsdelen (Stockholm Vatten och Avfall,
2018). Ett studiebesök i byggnaden gav kännedom om att det dagligen hålls föreläsningar och
studiebesök här, och att distributionen av stadsdelens olika flöden och kretslopp demonstreras av en
modell över Hammarby Sjöstad där besökare kan trycka på knappar för att synliggöra exempelvis
avloppsvattnets, avfallets och fjärrvärmens väg till och från stadsdelen. För nyinflyttade finns
dessutom ”startkit” med kompostpåsar och andra hushållsartiklar som uppmuntrar nya invånare i
stadsdelen att leva miljövänligt.
NORRA DJURGÅRDSSTADEN
Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel i Stockholm och ett av Europas mest omfattande
stadsutvecklingsområden just nu. Arbetet startade år 2009 med syfte att göra bästa möjliga insats
för att bli en förebild inom hållbar stadsutveckling. Målen är en klimatanpassad stadsdel som år
2030 är fossilbränslefri och till år 2020 har koldioxidutsläppen understigit 1,5 ton/person.
En kretsloppsmodell är framtagen för området där ett huvudmål är att uppmärksamma och förklara
olika resursflöden och deras samband (Stockholm stad, 2018).
BORÅS
Borås ligger i framkant för hållbart byggande med sin utvecklade kretsloppsmodell. Modellen
innebär att omvandla en stor andel av det som konsumeras till främst fjärrvärme, fjärrkyla, el och
biogas. Ambitionen är att alla energiflöden ska tas till vara på och vara en del av ”ett evigt
kretslopp” som verkar för ett fossilfritt samhälle. Inom avfallshantering är Borås en internationell
förebild genom att kunna återvinna 96% av stadens avfall. Staden har även utvecklat en app som
hjälper de boende att sortera avfallet rätt genom att söka upp en produkt och få svar på hur den ska
sorteras (Kretsloppstaden Borås, 2018).
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Kretsloppsmodell för Borås (www.kretsloppsstaden.se).

4.3" Kretsloppshus""
Ett kretsloppshus går att definiera som ”en byggnad som kartlägger de flöden som används; var de
kommer ifrån och vart de tar vägen, samt om det sker på ett sätt som står i balans med naturen”
(Bokalders & Block, 2014).

Ett kretsloppshus och hur det kan integreras med den omgivande naturen om man bor på landsbygden
(Bokalders & Block, 2014).
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SVARTNÄSGÅRDENS FÖRSKOLA I BORLÄNGE
Kretsloppshus har tidigare ofta syftat till kombinerade växt- och hönshus. Svartnäsgårdens förskola
i Borlänge har ett exempel på kretsloppshus av denna typ. Redan 1994 införde förskolan hållbar
utveckling som en del av det pedagogiska arbetet. Det hela började som ett projekt med
kommunens dåvarande miljöinformatör i spetsen vars idé var att börja med barnen för att på det
sättet även nå föräldrarna. På innergården har förskolan en byggnad som innefattar ett hönshus och
ett växthus. Här får barnen vara med och lämna matrester till hönsen och odla grönsaker som
gödslas med hönsens spillning. Barnen får skörda grönsaker och plocka ägg. Genom att kompostera
demonstreras kretslopp praktiskt för barnen samtidigt som det ger ny jord till odlingarna.
Förutom kretsloppshuset använder förskolan sig av informationsfilmer och vardagliga samtal kring
hållbar utveckling i den dagliga pedagogiken. Svartnäsgården är också en historisk föregångare för
kretsloppshus som koncept i Borlänge, och en av de första förskolorna i Sverige som uppförde
denna typ av byggnad.

4.4" Andra"inspirationskällor"
Det finns ett flertal globala exempel på byggnader som har uppförts med fokus på hållbart
byggande och kretsloppsteknik. Nedan nämns ett antal som med unika och innovativa lösningar gör
de relevanta som inspirationskällor till Kretsloppshuset.
Bank of America Tower i New York använder ett system som går ut på att samla in regnvatten som
används för att spola i toaletter och kyla byggnaden. Förutom det är den byggd av återvunnet
material och värms nästintill endast upp av solen (Nackademin, 2018).
One Embankment Place i London är en gammal restaurerad byggnad där värmning-, kylning- och
energisystemet drivs av återvunnen vegetabilisk olja. De släpper ut 40% mindre koldioxid än hus av
motsvarande storlek och ses idag som en av världens mest hållbara (Nackademin, 2018).
I Wilhelmsburg i Hamburg finns ”Energy Bunker”, en gammal bunker från andra världskriget som
fått en omfattande renovering och är en del av stadsutvecklingsprojektet IBA Hamburg. Bunkern
har omvandlats till ett kraftverk med förnybara energikällor och genom att använda solenergi,
biogas, träflis och spillvärme förser bunkern området med både värme och elektricitet (IBA
Hamburg, 2018).
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! Resultat!
I det här avsnittet presenteras de resultat vi kommit fram till. Resultatet har delats in i två olika delar
för att lättare kunna sortera arbetet. I den första delen presenteras de resultat vi fått av de intervjuer
som genomförts. De frågor som vi utgått från i intervjuerna redovisas som en separat bilaga.
Den andra delen av resultatet består av det arbete som mynnat ut i en programhandling för
kretsloppshuset i Borlänge. Programhandlingen i sig är ett resultat av de idéer vi samlat på oss
under arbetets gång, och ett förslag på de funktioner och uttryck som kan tillämpas i byggnaden.
Programhandlingen redovisas även den som en separat bilaga.

5.1" Resultat"I"P"Intervjuer"
Intervjuer med representanter från Borlänge Kommun gav en större inblick i bakgrunden till den
nya stadsdelen och bekräftade det som går att läsa i planprogrammet. Vi fick också veta att
kommunen vill ligga i framkant gällande miljö-och hållbarhetsfrågor, och att Borlänge tillsammans
med 11 andra kommuner ingår i programmet Citylab Action som är ett svenskt system med 17 mål
för hållbart samhällsbyggande utvecklat av Sweden Green Building Council. Vi fick kännedom om
att kommunen har upprättat en hållbarhetsplan för stadens framtid med hjälp av dessa mål.
I dagsläget pågår ett intensivt planeringsarbete med Jakobsgårdarna, främst med förstudien till den
nya skolan som ska bli ”kronjuvelen” i området och som ska stå färdig 2021.
Idén om själva kretsloppshuset kom ursprungligen från den person som varit med och upprättat
planprogrammet för Jakobsgårdarna, och som var en av våra intervjupersoner från kommunens
sida. Denna person var även med och tog fram Svartnäsgårdens kretsloppshus. Inspirationen till
dessa kretsloppshus hittades på diverse bomässor och utställningar under 1990-talet.
Kommunen vill att kretsloppshuset i Jakobsgårdarna ska bli en symbol utåt för Borlänges
hållbarhetsarbete men även symbolisera gemenskap för de boende. Byggnaden ska synliggöra hur
det arbetas med hållbarhet i området och samtidigt skapa en mötesplats för samhällets olika
människor. En stor vikt har lagts vid byggnadens anslutning till den nya skolan och den lokala
parken. Hållbarhetsundervisning ska vara knuten till kretsloppshuset med fokus på energi, material
och avfall. Ett växthus för utbildning om odling, hållbara material och solceller var tidiga tankar för
byggnaden.
För nuvarande finns det ingen som har arbetet med kretsloppshuset på sitt bord. Det finns inte heller
något annat påbörjat arbete med byggnaden, eller något underlag utöver det som skrivits i
planprogrammet. Därför finns ett intresse för detta examensarbete från kommunens sida. Då den
ansvarige för planprogrammet inte längre är en del av projektet så finns en viss oro från dennes sida
att kretsloppshuset inte får tillräcklig stort fokus och att det stora engagemang som en gång funnits
för byggnaden inte kommer att leva vidare.
I intervjun med en representant från det kommunala bolaget Borlänge Energi fick vi veta att bolaget
har ett försörjningssystem som sker utan förhöjd påverkan på miljön. Deras verksamhet är därför en
viktig pusselbit i att göra staden mer hållbar. Det finns ett stort intresse för stadens utveckling från
deras sida, framförallt för de idéer som kan beröra deras verksamhet.
Intervjupersonen påpekade att staden inte är något kretsloppssamhälle idag, men att deras
verksamhet har alla förutsättningar för att kunna vara i det stadiet redan nu. Borlänge Energi arbetar
nämligen intensivt med sortering av avfall och kraftvärme-verket producerar el och fjärrvärme
baserade på de boendes brännbara avfall. Den egenproducerade elen kommer från vind- och
vattenkraft. Uppvärmning av byggnader och varmvatten bygger på sekundära flöden från
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fjärrvärmesystemet, vilket innebär lågtemperaturssystem där framledningstemperaturen är lägre än i
ett primärsystem (Tekniska Verket, 2018). Borlänge Energi tar vara på rest- och spillvärme från
pappers- och stålindustrin som finns i staden och utveckling pågår för att utnyttja de sekundära
flödena ännu bättre.
Borlänge Energi uttryckte sig positivt om tankarna för kretsloppshuset, och av samverkan av något
slag. Exakt hur den samverkan skulle se ut är något som måste utredas mer. I nuläget finns ingen
klar bild över det ur deras perspektiv. Alla insatser som görs måste passa in och på något vis gynna
verksamheten. Där måste en utredning visa vad ett samarbete med kretsloppshuset skulle kunna ge
Borlänge Energi. Trots att de är ett kommunalt bolag har de inte exakt samma intressen som andra
delar av kommunen, delvis på grund av att de är ett aktiebolag och därför skiljer sig från den
skattefinansierade verksamheten inom de kommunala förvaltningarna.
Borlänge Energi menar att det skulle vara en intressant möjlighet för dem och andra aktörer att få
visa upp sin delaktighet för en hållbar stadsutveckling, men ser även utmaningar med det. Att
samverka med andra organisationer och att hitta koncept som motsvarar intressen och förväntningar
från olika inblandade aktörer är inte en enkel fråga. Om det är olika delar av kommunen som ska
samarbeta kan det bli en utmaning att komma överens om hur verksamheten ska bedrivas.
Intervjupersonen tror dock att det finns andra aktörer med intresse för kretsloppshuset. En eventuell
intressent skulle kunna vara 2047 Science Centre som har snarlika pedagogiska ambitioner med sin
verksamhet, och dessutom planer på att utvidga sin målgrupp.
Borlänge Energis representant påpekade också att beteendeförändring hos människor är en komplex
uppgift och att kunskap inte alltid är nyckeln. Det är inte alltid så enkelt att utbildning löser alla
problem. I viss uträckning fungerar informationskampanjer men ”morötter och piskor” i form av
ekonomiska incitament kan vara nödvändigt i vissa avseenden.
Representanten från Högskolan Dalarna som forskar kring pedagogik inom hållbar utveckling
bekräftade teorin om att små barn lär sig mer genom att själva vara delaktiga i diskussioner och
aktiviteter istället för att endast observera och lyssna. Dessutom lär sig barn av varandra, och att låta
barn i olika åldrar göra aktiviteter tillsammans främjar utvecklingen. Därför är det viktigt att
inkludera barn i alla åldrar i utbildningen om hållbarhet.
För att barn ska ta till sig kunskap om hållbarhetsfrågor ska sättet att lära ut anpassas efter ålder.
Det är lämpligt att blanda digitala och praktiska experiment. Exempelvis TV-skärmar med olika
kortfilmer som visar hur olika kretslopp fungerar, eller spel där barnen kan träna på att källsortera.
En aktivitet skulle kunna gå ut på att barnen får frågor relaterade till hållbarhet, miljö och kretslopp
i början av besöket i byggnaden, för att efter besöket se vilka frågor de kan besvara.
Ett besök på förskolan Svartnäsgården i Borlänge gav oss värdefull input i barns vardag med miljöoch kretsloppsfrågor. Pedagogerna vittnade om att barnen har ett stort intresse av att vara delaktiga i
arbetet med odling och hönsskötsel, samtidigt som de också lär sig mycket genom det.
Delaktigheten i kombination med samtal om hållbarhetsfrågor i den dagliga pedagogiska
verksamheten ger barnen på förskolan en bra grund för hur ”man gör rätt”. Personalen hör dessutom
ofta hur barnen för sin nya kunskap vidare till sina föräldrar och andra barn i sin närhet.
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Intervjun med ByggDialog Dalarna gav ännu en positiv inställning till kretsloppshuset. Växthuset
ansågs vara en mycket viktig del av byggnaden. Det måste finnas gott om utrymme för odling för
de boende samt kunskap för att utbilda i småskalig odling. Intervjupersonen lade fram en idé om att
bostadsägarna eller någon form av förening skulle kunna ha ett gemensamt ansvar för byggnaden,
och att fastighetsägarna, förslagsvis det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen, delvis finansierar
detta.
ByggDialog instämde i att Borlänge Kommun gör en bred satsning på miljö-och hållbarhetsfrågor,
men att kommunen måste ha en struktur som stödjer de politiska besluten, t.ex. genom att utarbeta
ett kvalitetsprogram som säkrar att visionen om Jakobsgårdarna och kretsloppshuset blir av.
Andra faktorer som kan skapa problem vid ett uppförande är konflikter mellan beställare och
teknisk förvaltning. Vikten av designdialog underströks här. Att tillsammans hitta lösningar i en
process där arkitekten får en projektledarroll kan förebygga dessa typer av konflikter. Det skulle
leda till en dialog direkt mellan arkitekt och brukare vilket gör att andrahandsinformation som
annars skulle kunna uppstå kan undvikas. På så vis minskar även riskerna för missförstånd och att
viktig information inte når fram.
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5.2" Resultat"II"–"Funktioner"och"utformning"
Genom att välja ett antal utgångspunkter, både vad gällde funktion och design begränsades
projektet för att säkerställa att det blev genomförbart enligt Frösts teori om designdialog. Även
Ullmarks 5-stegsmodell visade sig vara användbar då designarbetet startade med att ta fram ett antal
idéer som sedan utvecklades och förankrades med våra intervjupersoner, för att slutligen resultera i
ett koncept för hur byggnaden skulle kunna utformas.
MINDMAP
Resultatet av det mindmap-arbete som gjordes i startskedet utgjorde flera utgångspunkter för den
byggnad som vi valt att kalla Jakobsgårdarnas Kretsloppshus. Utöver byggnadens estetiska
utformning ansåg vi att viktiga egenskaper och funktioner kopplat till byggnadens verksamhet
skulle vara: Mötesplats, Utbildning, Utställningar, Växthus och Återbruk.

Mindmap för Jakobsgårdarnas Kretsloppshus som tagits fram i samband med examensarbetet.

Under mötesplats var tanken att det ska bli en plats där människor i alla åldrar, kön och ursprung
kan mötas över de sociala gränserna. Yngre barn kan leka med de äldre och på så sätt hjälpa
varandra i utvecklingen. Någon form av caféverksamhet bedömdes enligt oss vara lämpligt för att
inbjuda till spontana möten mellan människor. ”Kretsloppisar” skulle bidra till spontana möten
mellan människor men även uppmuntra till återanvändning som i sin tur har många olika fördelar,
både med hänsyn till miljö och ekonomi.
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Att främja utbildning inom hållbarhetsfrågor är ett av huvudsakliga syftena med kretsloppshuset.
Vi ansåg att det är av stor vikt att byggnaden blir intresseväckande för en bred målgrupp. Att
erbjuda föreläsningar för studenter, boende eller andra besökare, ge möjlighet att genomföra olika
experiment eller arrangera workshops är några alternativ utöver att erbjuda intressant utbildning för
alla åldersgrupper.
I direkt anknytning till utbildning valdes funktionen utställningar där tanken är att olika typer av
kretslopp kan demonstreras i en museumliknande miljö. Med detta menas att byggnaden delas in i
olika avdelningar med olika teman, till exempel för sol, vatten och avfall. Vattnets kretslopp genom
staden eller hur sopor omvandlas till fjärrvärme är några exempel som skulle kunna presenteras.
Idén om en föränderlig avdelning för olika teman uppkom tidigt i mindmap-arbetet. I temarummet
skulle olika aktörer kunna ordna med utställningar, företagsträffar eller workshops kopplat till
hållbar utveckling.
Växthuset kan också vara en del av utbildningen genom att praktiskt visa exempel på småskalig
odling och lära ut kunskaper för både barn och vuxna. Elever skulle kunna vara med i olika
odlingsprojekt där de får vara med och se sina plantor växa upp för att sedan skörda. Odlandet i
Jakobsgårdarna bör inte begränsas till kretsloppshuset utan istället agera som ett nav och ett
odlingscentrum. Kanske kan fler ytor i stadsdelen kopplas samman och vara en del i olika
odlingsprojekt trots att de fysiskt inte är kopplade till huset.
Återbruk syftar till att människor i närområdet kan komma till byggnaden och lämna in saker som
de själva inte längre behöver och som kan komma till nytta för någon annan. Detta sker förslagsvis i
samarbete med någon välgörenhetsorganisation. Utöver regelbundna ”kretsloppisar” i byggnaden
kan det också arrangeras bytesdagar för kläder, leksaker, böcker och andra prylar som går att
återanvända. Kanske till och med plantor eller grödor som man odlat i växthuset?
Byggnadens utformning utgick från planprogrammet som fastställer att nya byggnader ska uppföras
mestadels i trä och vara miljöcertifierade. Planprogrammet betonar även att materialval ska göras ur
ett livscykelperspektiv. Vår målsättning var därför att byggnaden skulle vara så klimatneutral som
möjligt genom både korrekta materialval och modern teknik.
3D-MODELL
Bilderna nedan visar ett förslag på hur Jakobsgårdarnas Kretsloppshus och denna typ av byggnad
skulle kunna se ut. Själva designarbetet är en vidareutveckling av vår mindmap, och ett sätt att
visualisera egenskaper och funktioner som vi ansåg vara betydande i byggnaden. Byggnadens
estetiska uttryck utgår från de skisser som togs fram i samband med planprogrammet för
Jakobsgårdarna. I planprogrammet är byggnaden placerad så att växthusdelen har fasad åt både
norr, söder och öst. Huruvida detta är något som fastslagits vara en optimal placering för just denna
byggnad var oklart för oss, men vi valde att beakta byggnadens placering utifrån detta. Entrén är
belägen åt norr med avsikten att ligga nära den nya skolan på det sätt som byggnaderna är skissade i
planprogrammet. Orienteringen innebär dessutom att stora delar av utomhusodlingarna blir
placerade i söderläge.
Byggnaden karaktäriseras av träfasad, ett stort integrerat växthus och ett grönt tak med solpaneler.
När 3D-modellen togs fram gjordes även ett förslag på en planlösning för kretsloppshuset, vilket
redovisas närmare i funktionsprogrammet där vi har försökt visa och beskriva hur vi tänkt att de
olika funktionerna och rummen kan vara relaterade till varandra.
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Fasad mot norr.

Fasad mot söder.
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Fasad mot öst.

Fasad mot väst.
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KONCEPT & FÖRVALTNING
Platsen skulle fungera som en modern bystuga likt felleshusen, där de boende i området kan mötas
för diverse aktiviteter och odling. Byggnaden bör inte begränsas av någon typ av verksamhet, utan
den huvudsakliga funktionen ska vara att föra människor samman. Byggnaden ska också bidra till
att knyta ihop människor i området, inte bara inuti huset. För människor som vill starta upp och
driva olika typer av aktiviteter ska detta vara en naturlig plats att vända sig till. Aktiviteter som ger
anledning till att lära känna sina grannar och ha nytta av varandras olikheter genom utbyten av
kunskap och erfarenheter.
Tanken är också att barnen får vara med och utforma verksamheten. Här kan elever få visualisera
sin utbildning med exempelvis mindre utställningar. En förhoppning är att barnen ska ta med sig
kunskapen hem och lära vänner och familj att göra rätt. Förutom det utbildande syftet som de olika
avdelningarna har, blir det en möjlighet för samverkan mellan boende och näringsliv, och på så vis
få olika företag engagerade. En idé är att det blir en möjlighet för dem att visa upp sin verksamhet
och att på så vis även få dem involverade i utbildningen för hållbart byggande.
Konceptet med byggnaden gör att man skulle behöva ha den bemannad, inte minst med tanke på
caféverksamheten samt vid öppning och stängning. Lämpligast vore att Borlänge kommun tar det
övergripandet ansvaret och det kommunala fastighetsbolaget Tunabyggen sköter och förvaltar
byggnaden. Byggnaden kan också ge möjlighet till frivilligt arbete och engagemang från boende i
området, framförallt i växthuset, men bör av förklarliga skäl inte vara beroende av denna typ av
ideellt arbete. Kretsloppshuset skulle istället kunna byggas på enheter med olika ansvarstagare.
FRAMTIDA VERKSAMHET I FÖRBINDELSE MED KRETSLOPPSHUSET
Det finns flera grenar inom kretslopp som går att utveckla betydligt. Exempelvis skulle djur höja
upplevelsen i kretsloppshuset. Bilpool, cykeluthyrning och liknande är också verksamheter som
lämpar sig väl med hållbarhetstänket. Samtliga skulle med fördel kunna vara en del av byggnadens
verksamhet, men förslagsvis i en separat byggnad i kretsloppshusets direkta närhet.

25

! Diskussion!
Förutsättningar för att uppföra ett kretsloppshus som pedagogisk byggnad har undersökts och
gestaltats i ett funktionsprogram. Funktionsprogrammet har utgått från våra tolkningar av det
befintliga planprogrammet för Jakobsgårdarna. Det som gick att läsa i planprogrammet tolkades av
oss genom mindmap-arbetet där konkreta idéförslag slutligen formades till ett funktionsprogram.
I funktionsprogrammet gestaltar våra tolkningar i kombination med egna tankar hur byggnaden
skulle uppfylla de önskemål och funktioner som efterfrågas. Planprogrammets beskrivningar och
ursprungliga skisser fungerade som utgångspunkter i framtagandet av både byggnadens gestaltning
och egenskaper. Tanken med detta var att i största möjliga mån uppfylla de önskemål som fanns när
planprogrammet togs fram för att kunna vara till nytta i kommunens fortsatta arbete efter att detta
examensarbetet är färdigställt. Här har den kunskap vi tagit till oss angående designdialog fungerat
som utgångspunkt för att försöka fånga upp kommunens önskemål.
Det visade sig att det funnits eldsjälar som tidigt implementerat idén om kretsloppshuset, men att
det i nuläget inte har största prioritet i det pågående arbetet med ny skola och bostäder. Det ska
dock kommas ihåg att planprogrammet är godkänt av politiken. Det innebär att byggnaden inte kan
tillåtas att avfärdas eller glömmas bort på grund av det resterande arbetet med stadsdelen. Detta
enskilda projekt skulle dessutom kunna bli en symbol för den nya stadsdelen och leda utvecklingen
för stadsbyggandet. För att idén om kretsloppshuset ska kunna förverkligas krävs därför en eller
flera personer som omfamnar projektet på nytt.
Gemensamt för samtliga intervjuade personer är att denna typ av byggnad skulle vara en tillgång för
staden, och det finns ett genuint intresse i kommunen för att ligga i framkant när det kommer till
hållbart byggande. I vissa intervjuer har några av aktörerna hamnat i en roll som representant för
hela den organisation som de företräder. Vi har varit medvetna om risken att aktörerna vill ställa sig
själva och sin organisation i bra dager vilket gör att information och åsikter som vi tagit del av har
analyserats kritiskt innan vi tillämpat dem på något vis i detta arbete.
SAMARBETEN
En utmaning är att intressera så många aktörer som möjligt utan att det uppstår konflikt när många
olika viljor ska samarbeta. För att finna ett koncept som tillgodoser kraven på vad som ska finnas i
byggnaden men samtidigt vara attraktivt och gagna aktören så behövs mer kommunikation mellan
de medverkande och kräver en grundlig utvärdering. Trots att det redan nu finns ett uttalat intresse
från exempelvis Borlänge Energi att vara delaktiga är det ändå ett omfattande arbete som ligger i
framtiden för att det ska kunna bli verklighet. Det gäller att få alla medverkande att se byggnaden ur
ett större perspektiv än bara sitt eget, och att få samtliga att sträva i samma riktning. En reflektion är
att det optimala vore att det uppstår en typ utav win-win förhållande där alla inblandade ser ett
värde med ett samarbete med kretsloppshuset.
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SKOLA OCH UTBILDNING
Med den nya skolan som en central roll i byggnaden är det en självklarhet med stort fokus på
utbildning för barn och ungdomar. Kretsloppshuset som uppförs i pedagogiskt syfte skulle därför
bidra till detta ändamål genom att förskolor och skolor skulle kunna bedriva en del av sin
verksamhet kopplat till hållbar utveckling i byggnaden. Att se till att Jakobsgårdarnas
Kretsloppshus innehåll blir ett komplement för skolan istället för att bli överflödig är en utmaning i
det fortsatta arbetet med att få en optimal balans mellan byggnaden och skolan. Det finns en risk att
det som står i studieplanen för olika ämnen överlappar byggnadens verksamhet, men samtidigt
skulle det även ge en möjlighet för skolan att flytta en del av undervisningen. Detta skulle göra att
skolan kan erbjuda spännande hållbarhetsundervisning av hög kvalitet och på så sätt även öka sin
status. Vi anser att kretsloppshuset skulle vara en stor tillgång för skolan, men även att skolan blir
en tillgång för kretsloppshuset. Om verksamheten får en övertygande och betydande del i
undervisningen så går det att motivera de resurser som byggnaden kan komma att kräva och då inte
riskera att tippa över och endast bli en typ av ”skrytbyggnad”. I vilka ämnen och i vilken
omfattning byggnaden blir en del av studieplanen kan så såklart komma att variera mellan olika
årskurser och kräver noggrannare undersökning för att precisera.
Att få utbildningen att nå ut till skolelever är en lättare uppgift än att nå den vuxna befolkningen,
tack vare skolplikten. Det är dem som studerat färdigt och som i större utsträckning själv kan välja
vilken typ utav kunskap de vill ta del av som är en större utmaning, speciellt då den grupp
människor som inte har något eget intresse av dessa frågor. Här kan kretsloppshuset
förhoppningsvis komma att påverka genom att erbjuda lättillgänglig information i ämnet. En
målsättning skulle kunna vara att väcka intresse och sprida kunskap som utan byggnaden inte hade
nått fram. Att byggnaden skulle kunna påverka alla människors livsstil är en optimistisk tanke men
samtidigt ligger det i tiden att ta ut svängarna och sikta högt i klimat- och hållbarhetsfrågor.
DESIGN
Utöver planprogrammets skildringar och beskrivningar fanns inga andra tankar, bestämmelser eller
riktlinjer från kommunens planerande aktörer för hur kretsloppshuset är tänkt att utformas. Vårat
arbete visade sig därför vara väldigt fritt. Genom att fastställa några lämpliga egenskaper gick det
att pröva sig fram till ett koncept som uppfyllde de önskemål som fanns i planprogrammet men
också tankar, idéer och ambitioner som vi själva haft för byggnaden, där utgångspunkten förvisso
varit egna tolkningar av planprogrammet.
Utmaningarna med designarbetet var att bestämma byggnadens olika egenskaper, såväl
arkitektoniska som funktionella. Att förankra idéer hos berörda aktörer under tiden gav dock en
bekräftelse på att projektet hela tiden gick åt rätt håll, och att resultatet skulle bli användbart i det
fortsatta arbetet. Det huvudsakliga resultatet av examensarbetet, funktionsprogrammet, kan ses som
ett förslag på konceptuell nivå och en inspiration till fortsatt arbete.
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REFERENSEXEMPEL
För att få byggnadens design att uppfylla önskemålen om ett pedagogiskt kretsloppshus studerades
föregångare och deras utformning med syftet att hitta inspiration och utveckla vidare vissa koncept.
Flera av referensobjekten påträffades under och efter designarbetets gång när vi undersökte om
byggnader med liknande egenskaper som vår egen byggnad existerade. Vi jämförde sedan dessa
med det koncept som vi själva tagit fram i en tabell som redovisas nedan.
Önskvärda egenskaper för Jakobsgårdarnas Kretsloppshus

Namn
Växthus

Svartnäsgården,
Borlänge
Kretseum,
Malmö
GlashusETT,
Stockholm
2047 Science park
Borlänge
Felleshus,
Vallastaden
Växtvärket,
Halmstad
Energy Bunker,
Hamburg
One Embankment
Place,
London
Bank of America
Tower,
New York

Barn/unga som
målgrupp

Bredare
målgrupp

Klimatsmart
teknik

Gemenskap

Informationscenter

Utbildning
för hållbarhet

Samarbete
med skola

2

2

-

-

2

-

1

-

-

2

-

2

1

1

2

2

-

1

2

2

1

2

2

1

-

2

1

1

1

1

1

2

2

-

2

-

2

-

-

-

-

2

-

2

1

1

2

2

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

Tabell 1: Referensexempel och hur dessa går att relatera till konceptet Jakobgårdarnas Kretsloppshus, där
1 = Till viss del och 2 = Fullständigt

Att finna föregångare som kan likställas med Jakobsgårdarnas Kretsloppshus var inte helt enkelt.
Kombinerade växt- och hönshus, som finns på bland annat Svartnäsgårdens förskola, kan höra till
den enklaste formen. Trots sin enkelhet kan man se Svartnäsgården i en större kontext. Hur de
jobbar med att visualisera kretslopp för de allra minsta är ett uppenbarligen ett framgångsrikt sätt att
få barn att förstå större sammanhang om hur jordens resurser hänger ihop.
Flertalet mer storskaliga byggnader med fokus på kretslopp i olika former förekommer över hela
världen. Det är byggnader med avancerad och innovativ teknik, andra byggda med endast
återvunnet byggmaterial, och byggnader med fokus specifikt på utbildning i hållbarhetsfrågor.
Exempel som fungerar som rena informationscenter för miljö-och kretsloppsfrågor, till exempel
GlashusETT i Hammarby Sjöstad var också relevant i detta arbete på grund av sin funktion som
navet för kretsloppsfrågor i en hel stadsdel.
Trots att likheterna är flera med några av referensobjekten kan man snarare rubricera dessa som
inspirationskällor mer än föregångare. Kretsloppshuset skulle bestå av en kombination av flera av
dessa, där de går att lägga större vikt vid vissa egenskaper. Kretseum, 2047 Science Center och
Växtvärket är med sitt intresseväckande och kreativa sätt att utbilda barn inom kretslopp och
hållbarhet viktiga.
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Science centrets samverkan med skola och näringsliv i Borlänge är dessutom en viktig aspekt att
beakta och ses som möjlig framtida samarbetspartner för verksamheten i Jakobsgårdarnas
Kretsloppshus.
Även felleshusen ansågs som en viktig inspiration eftersom att gemenskap och social hållbarhet står
i fokus. De tre sistnämna i tabellen ansågs vara de minst relevanta sett ur synvinkeln
kretsloppshuset som koncept. Byggnaderna har inte något konkret fokus på utbildning eller
gemenskap, men de har en intressant historia och innovativ teknik vilket ändå gör dem
betydelsefulla i sammanhanget.
VIDARE ARBETE
Förutom en undersökning kring samarbetet mellan kretsloppshuset och skolan så behövs även en
djupare undersökning om passande kretsloppsteknik, och vad som skulle vara lämpligt för just den
här platsen. Det bästa scenariot är såklart där tillgången på ekonomiska medel är obegränsad och
det går välja fritt bland alla alternativ. Tyvärr är det inte realistiskt och man bör lägga vikt på att
göra kloka val för att resurserna ska läggas på den effektivaste tekniken passande för den specifika
platsen.
Kretsloppshuset bör spegla de höga ambitionerna som Borlänge kommun har för den nya
stadsdelen. En miljöcertifiering blir ett bevis på att vissa av dessa ambitioner uppfylls. Vilken eller
vilka miljöcertifieringar som kan vara lämpliga för byggnaden är något som kräver en vidare
undersökning beroende på hur hög ambitionsnivå som väljs. Några förslag är presenterade tidigare i
teorikapitlet.
Vi är med mycket väl medvetna om det ekonomiska perspektivets betydelse för hållbar utveckling,
och även medvetna om den ekonomiska aspekten av ett sådan här byggnad som kan anses vara
något ut över det vanliga. Med utgångspunkt i vårat utbildningsprogram och den begränsade
tidsramen för examensarbetet har vi valt att fokusera på hur konceptet kan utformas för att uppfylla
krav och önskemål baserat på ekologiska och sociala aspekter. Om vårat förslag för kretsloppshuset
är ekonomiskt genomförbart är inte något som har förankrats med någon byggherre. Det är
nödvändigt att se över vem som kan vara intresserad av att bygga kretsloppshuset, och även att göra
en mer omfattande undersökning för vilka som kan driva och förvalta byggnaden.
Det är lätt att grotta in sig för djupt i de tankar som uppstått under arbetets gång, och gränsen
mellan kretsloppshuset och hela stadsdelen Jakobsgårdarna har ofta varit suddig när det kommit till
våra tankar och idéer. Att begränsa arbetet till endast kretsloppshuset har på något vis känts
otillräckligt. Vi anser att byggnaden kan sättas i en större kontext; en symbol för hållbarhet och för
en hel stadsdel, kanske för hela staden Borlänge, ja kanske till och med ännu större än så. Det är lätt
att känna att man genast vill sätta igång och förändra hela världen, men en god bit på väg är att vi
alla börjar att förändra den lilla del vi kan. I ett projekt som Jakobsgårdarnas Kretsloppshus kan det
kanske ändå vara en fullt rimlig ambition att vilja sikta högt. Om inte nu, när annars?
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! Slutsatser!
•" Det finns ett flertal befintliga byggnader med hållbarhet och kretsloppsteknik i fokus, men
rena föregångare till Jakobsgårdarnas Kretsloppshus som koncept saknas. Trots att det finns
flera utvecklade modeller med liknande egenskaper är det inget av dessa exempel som
förenar alla aspekter som vi har ambitionen att utveckla för Jakobsgårdarnas Kretsloppshus.
I vår byggnad förenas social och ekologisk hållbarhet genom att kombinera stadsodling och
vardagliga möten med utbildning för stadens människor.
•" Det finns ett stort intresse för byggnaden från berörda aktörer i kommunen, men för att idén
om kretsloppshuset ska kunna förverkligas krävs det att en eller flera personer axlar det
engagemang för projektet som fanns när planprogrammet upprättades.
Målet har hela tiden varit att kommunen ska kunna dra nytta av vårat resultat i det fortsatta
arbetet med kretsloppshuset. Funktionsprogrammet skulle på så vis kunna starta upp något
inom organisationen; förhoppningsvis förnyad inspiration och engagemang.
•" Utformningsförslaget för Jakobsgårdarnas Kretsloppshus togs fram för att försöka besvara
frågan om hur ett pedagogiskt kretsloppshus skulle kunna utformas. Med hjälp av en 3Dmodell och förslag på samband mellan olika funktioner har vi försökt förmedla hur vi tänker
oss att denna typ av byggnad ska upplevas. Designarbetet i sin helhet hittas i den separata
programhandlingen.
•" Utformningsarbetet har varit väldigt fritt och gett utrymme för egna preferenser. Utöver
skisserna i planprogrammet har vi saknat riktlinjer för byggnadens storlek och placering i
området. Inte heller något direktiv för hur många människor som byggnaden ska rymma har
funnits. Därför behövs en noggrannare undersökning för att dels optimera byggnaden för
den framtida platsen, men även hur stora ytor som är lämpliga.
•" En byggnad som Jakobsgårdarnas Kretsloppshus skulle kunna bli en viktig pusselbit för att
hantera hållbarhetsfrågor i en stadsdel eller en hel kommun. Byggnaden skulle också kunna
bli en symbol för utvecklingen av det hållbara stadsbyggandet på ett pedagogiskt sätt.
En förhoppning är att byggnaden ska skapa på ringar på vattnet och motivera andra till
hållbart byggande. Om kretsloppshuset dessutom skulle använda sig av teknik som är
kompatibelt med närliggande byggnader och möjligt för andra byggnader att ansluta sig till
skulle kretsloppshusets verkan för hållbart stadsbyggande stärkas ytterligare.
•" Ett vidare arbete krävs med att undersöka hur byggnaden ska komma att drivas och
förvaltas. Vilken/vilka aktörer som ska bedriva verksamheten i byggnaden och hur ett sådant
eventuellt samarbete skulle kunna se ut är något som en framtida utredning får visa.
Det krävs dessutom en mer omfattande undersökning ur teknisk aspekt för vilka tekniska
lösningar som är mest resurseffektiva och lever upp till lämplig miljöcertifiering, men även
hur byggnaden kan bli kompatibel med resten av stadsdelelen.
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BILAGA!I!
!
Intervjufrågor!
/!Intervjuguide
!

Jakobsgårdarna och kretsloppshuset
•" Kan du berätta om din roll i arbetet med etableringen av Jakobsgårdarna?
•" Vad är bakgrunden till arbetet med Jakobsgårdarna?
•" Vart i planeringen befinner ni er just nu?
•" Hur kom idén om kretsloppshuset upp?
•" Finns det några konkreta tankar och idéer om kretsloppshuset?
(storlek/utseende/innehåll/övrigt)
•" Finns det någon som arbetar med idén om kretsloppshuset just nu?
•" Finns det några föregångare till byggnaden som ni vet om och fått inspiration från?
•" Hur ser du på er kapacitet att fullfölja den vision som finns om Jakobsgårdarna?
Pedagogik
•" Hur lär sig barn bäst om hållbar utveckling anser du?
•" Vad tycker du är viktigt att tänka på när det gäller barns lärande om hållbar utveckling?
•" Vad ser du för skillnader när det kommer till sättet att ta till sig ny kunskap om man jämför
t.ex 7-åringar och 15-åringar?
•" I vilken ålder kan man börja ta till sig texter (faktaböcker/informationstavlor mm) och hur
utformar man faktatexten beroende på ålder?
•" Har du några konkreta tankar och idéer om vad man kan ha i en sån här byggnad?
•" Hur skulle skolans verksamhet kunna se ut i byggnaden? (studiebesök/föreläsningar?)
Berörda aktörer
•" Skulle ni vara intresserade av ett samarbete med kretsloppshuset? Hur skulle ni helst se att
ett sådant samarbete såg ut?
•" Vad har ni för tankar om hur ett kretsloppshus i Borlänge skulle kunna utformas?
•" Vilket typ utav verksamhet tycker ni är lämpliga att ha i byggnaden?
•" Är ni intresserade av att vara delaktiga i verksamhet som berör skolan?

BILAGA!II!
Programhandling!
!

  

	
  
	
  
	
  Jakobsgårdarnas  
Kretsloppshus  
	
  
	
  

	
  

  

VÄLKOMMEN  TILL  EN  HÅLLBAR  MÖTESPLATS!  
  

	
  

En  inspirerande  plats  för  utställningar,  aktiviteter  och  stadsodling  som  varvas  
med  undervisning  i  hållbart  byggande  och  kretsloppsfrågor.    
Här  kan  hela  familjen  lära  och  finna  inspiration  till  ett  hållbart  levnadssätt.  
  

	
  
Förslag  till  programhandling  
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Om	
  programhandlingen	
  
  

Den   här   programhandlingen   har   tagits   fram   som  
en   del   av   ett   examensarbete   på   högskoleingenjörs-‐
programmet   med   inriktning   byggteknik   på   Högskolan  
Dalarna.   Examensarbetet   har   genomförts   av Johanna  
Bergkvist   och   Linda   Strandberg   under   våren   2018   på    
initiativ  av  Tony  Svensson,  lärare/forskare  vid  Högskolan  
Dalarna/KTH.   Programhandlingen   utgår   till   viss   del   från  
det  planprogram  för  Jakobsgårdarna  som  är  upprättat  av  
Steve   Johnson   på   Samhällsbyggnadssektorn   i   Borlänge  
samt   Mathias   Ahlgren   och   PeGe   Hillinge   från   Sweco  
Architects.  
Examensarbetet   som   finns   publicerat   i   sin   helhet   i   DiVA  
(Digitala  Vetenskapliga  Arkivet)  har  fokuserat  på  att  göra  
en   typ   av   förstudie   för   den   byggnad   som   benämns   som  
kretsloppshus   i   planprogrammet.   Målet   med  
examensarbetet   är   att   Samhällsbyggnadssektorn  
i   Borlänge   kommun   ska   kunna   ha   nytta   av  
programhandlingen   i   sitt   kommande   arbete   med   att  
uppföra  byggnaden.  

  
  
  
  
  
  
Vi  vill  tacka  Samhällsbyggnadsenheten  i  Borlänge  för  att  vi  
fått   ta   del   av   det   pågående   arbetet   med   Jakobsgårdarna.  
Ett   stort   tack   även   till   vår   handledare   Tony   Svensson.  
  
Johanna  Bergkvist  &  Linda  Strandberg  
Borlänge,  Högskolan  Dalarna,  maj  2018.  

  

Illustration  ur  planprogrammet  för  Jakobsgårdarna.  

  

  

	
  
Introduktion
  

  

Bakgrund  

Kommunens  målsättning    

I  Borlänge  pågår  ett  aktivt  arbete  för  att  minska  stadens  
avtryck  på  klimatet.  2017  godkändes  ett  planprogram  som  
syftar   till   att   skapa   en   modern,   socialt   och   ekologiskt  
hållbar  stadsdel  i  Borlänge  där  den  etablerade  stadsdelen  
Jakobsgårdarna  ska  byggas  ut  med  nya  bostäder,  ny  skola  
och   andra   servicefunktioner.   I   planprogrammet   finns  
också   en   idé   om   ett   kretsloppshus   med   växthusdel   som  
skulle  kunna  byggas  i  anslutning  till  den  nya  skolan.  Denna  
byggnad  skulle  bli  en  plats  för  grön  teknik  där  det  går  att  
hantera   och   demonstrera   kretslopp   för   avfall/material,  
energi  och  vatten  i  en  fattbar  och  intresseväckande  skala.  
I   planprogrammet   beskrivs   byggnaden   också   som   en  
pedagogisk   och   tillgänglig   mötesplats,   med   fokus   på  
praktisk   demonstration   och   utbildning   av   elever   och  
boende   i   kretsloppsfrågor.   En   viktig   del   av   arbetet   med  
Jakobsgårdarna   syftar   också   till   att   lyfta   den   sociala  
hållbarhetsaspekten   genom   att   främja   en   förening   av  
människor   i   området   oavsett   ålder,   kön,   etnicitet   och  
socioekonomisk  status.    

En   av   kommunens   målsättningar   är   att   utbyggnaden   av  
Jakobsgårdarna   ska   mynna   ut   i   en   ny,   klimatneutral  
stadsdel   som   kan   bli   en   föregångare   inom   hållbart  
stadsbyggande  i  regionen.  Ett  mål  är  att  sätta  Borlänge  på  
kartan  genom  att  statuera  exempel  för  hållbart  byggande  
och  kretsloppsteknik.  En  vision  är  att  byggnaden  blir  ett  
besöksmål   både   regionalt   och   nationellt   och   där  
människor  kan  mötas  över  de  sociala  gränserna.  Här  skulle  
kretsloppshuset  kunna  bli  en  viktig  pusselbit  genom  att  bli  
en   symbol   utåt   för   hållbarhetstänket   i   hela   stadsdelen,  
och   samtidigt   kunna   symbolisera   gemenskap   för   de  
boende  i  närområdet.  

  
Illustration  av  den  nya  skolan  och  kretsloppshuset  ur  planprogrammet  för  Jakobsgårdarna.  

  

  

  

	
  
Jakobsgårdarnas	
  Kretsloppshus
Verksamhet  

  

Enligt   tolkning   av   planprogrammet   skulle   ett   av  
byggnadens   huvudsakliga   syften   vara   att   utbilda  
människor   i   hur   man   lever   mer   hållbart.   För   att   öka  
förståelsen  är  det  viktigt  att  förklara  varför  en  förändring  
av  våra  levnadsvanor  är  nödvändig.  I  byggnaden  bör  man  
därför  på  ett  pedagogiskt  sätt  visa  vilka  konsekvenser  det  
kan  få  om  jordens  befolkning  inte  ändrar  sitt  levnadssätt.  
I   den   här   programhandlingen   har   vi   valt   att   kalla   den  
aktuella   byggnaden   för   Jakobsgårdarnas   Kretsloppshus.  
Här   kan   utställningar   och   aktiviteter   varvas   med  
undervisning.   Ett   integrerat   växthus   ger   möjlighet   till  
lärande   och   praktisk   demonstration   i   enklare   växtodling  
för   både   elever   och   boende   i   området.   Dessa   funktioner  
kommer  att  utvecklas  framöver  i  detta  program.  Bilpool,  
cykeluthyrning   och   liknande   är   förslag   på   andra  
funktioner   som   skulle   passa   att   ha   i   anknytning   till  
kretsloppshuset  men  kan  vara  lämpligt  att  ha  i  en  separat  
närliggande  byggnad.  Själva  administrationen  skulle  dock  
med   fördel   kunna   skötas   av   personal   i   kretsloppshuset.  
  

  

  
Genomförande,  drift  och  organisation  

Ett   förslag   är   att   Borlänge   kommun   tar   huvudansvaret  
som   ägare   och   förvaltare   tillsammans   med   det  
kommunala   fastighetsbolaget   AB   Stora   Tunabyggen.  
Kretsloppshuset  skulle  kunna  delas  upp  i  olika  enheter  där  
lämpliga  aktörer  vara  med  och  ta  ett  delat  ansvar.  Det  kan  
vara  aktörer  som  på  olika  sätt  har  intresse  av  att  vara  en  
del  i  verksamheten.  

Mysigt  och  inspirerande    
Trots   stora   anspråk   bör   byggnaden   kännas   tilltalande,  
mysig  och  representera  gemenskap för  elever  och  boende  
i   området.   Samtidigt   ska   ett   besök   i   kretsloppshuset  
inspirera   till   att   vilja   föra   vidare   sina   nya   kunskaper   och  
erfarenheter   i   hållbarhetsfrågor   till   familj   och vänner.  
Byggnaden   ska   locka   besökare   att   komma   tillbaka.  
  

Genom  att  ha  byggnaden  bemannad  skapas  trygghet  och  
möjlighet   till   att   bedriva   den   tänkta   verksamheten.   Här  
kan   det   också   finnas   möjlighet   för   de   boende   att   ideellt  
engagera   sig   i   verksamheten.   I   kretsloppshuset   kan  
kommunen  erbjuda  plats  för  skola,  näringsliv,  föreningar  
och  boende  som  kan  mötas  för  olika  kunskapsutbyten.

Ekologiskt  hållbarhetsperspektiv  

I  kretsloppshuset  kan  du:  

Som  en  del  i  att  nå  målet  om  en  klimatneutral  stadsdel  så  
bör   byggnaden   genomgående   utformas   med   fokus   på  
ekologisk   hållbarhet   eftersom   att   byggnaden   i   sig  
lämpligen   statuerar   exempel   för   hållbart   byggande.  
Effektiv   användning   av   energi   och   naturresurser   bör  
eftersträvas.   Det   naturliga   kretsloppet   ska   värnas   och  
användningen   av   energi   bör   begränsas   i   byggnaden.  
Materialvalen   bör   väljas   med   största   hänsyn   till   miljön.  
En   målsättning   kan   vara   att   huset   uppnår   en   eller   flera  
miljöcertifieringar   som   säkerställer   att   byggnaden   lever  
upp  till  de  mål  som  kommunen  har  för  den  nya  stadsdelen.  
Miljöbyggnad   nivå   Guld   ställer   höga   krav   på   material,  
energianvändning,   inomhusmiljö   med   mera   och   skulle  
kunna  vara  en  lämplig  certifiering.  

o Fika  i  cafét  
  
o Lära  dig  att  odla  
  
o Testa  olika  experiment  
  
o Lyssna  på  föreläsningar  
  
...och  mycket  mer!  

  
  

  

	
  

  
  

Engagera	
  hela	
  staden	
  
  
Utöver  den  verksamhet  som  kan  äga  rum  i  byggnaden  kan  
Jakobsgårdarnas   Kretsloppshus   vara   en   delaktig   aktör   i  
aktiviteter   som   rör   hela   staden.   Att   vara   med   och  
arrangera  olika  typer  av  events  för  boende  och  skolelever  
gör   att   gemenskapen   förbättras   parallellt   med  
kunskapen.    
Arrangemang   av   olika   temadagar   (exempelvis   ”bilfria  
dagen”  eller  skräp-‐plockardagar)  varvat  med  andra  events  
som   skulle   göra   det   roligt   att   delta   i   aktiviteter   med   ett  
viktigt  budskap  och  samtidigt  ge  varje  enskild  individ  en  
chans  att  vara  med  och  göra  en  insats  för  miljön.  Kanske  
kan   årskurserna   turas   om   att   plocka   skräp   i   närområdet  
varje  vecka,  för  att  på  så  vis  också  förstå  innebörden  av  att  
inte  skräpa  ner  i  naturen.  

  

  
Tillgänglighet    
  

Att  till  exempel  arrangera  ett  motionslopp  med  syfte  att  
uppmärksamma   ett   hållbart   levnadssätt   kan   vara   en   bra  
aktivitet  för  att  väcka  intresse  för  verksamheten  i  ett  tidigt  
skede   (namnförslag:   ”KretsLoppet”).   Byggnaden   kan  
även   anordna   loppis-‐   och   bytesdagar   för   att   främja  
återbruk  och  minskade  mängder  avfall,  samtidigt  som  det  
ger   upphov   till   besparing   av   materiella   och   ekonomiska  
resurser.  

Kretsloppshusets  dörrar  ska  stå  öppna  för  alla  människor.  
Därför  måste  förutsättningar  finnas  för  att  inkludera  alla  i  
verksamheten.   Personer   med   funktionsnedsättning   ska  
kunna   använda   de   gemensamma   utrymmena   och   vara  
delaktiga  i  verksamheten  oavsett  funktionsförmåga.

  

  
  

  
  

  

	
  
Mötesplats
  
En  knutpunkt  för  Jakobsgårdarna  
Tillsammans  med  den  nya  skolan  kan  kretsloppshuset  bli  
ett   nav   i   Jakobsgårdarna.   Byggnaden   skulle   dessutom  
kunna   fungera   som   en   länk   mellan   de   boende   och  
områdets   arbete   med   hållbarhet,   och   fungera   som   ett  
informationscenter  där  besökare  eller  nyinflyttade  kan  få  
information  om  området.  Det  kan  också  finnas  möjlighet  
till   kurser   i   exempelvis   odling   och   hållbart   leverne.  
Kretsloppshuset  kan  även  erbjuda  plats  för  umgänge  och  
”häng”   genom   att   rymma   gott   om   sällskapsytor   och  
sittplatser   både   inomhus   och   utomhus.   Det   skapar   en  
mötesplats   med   förutsättningar   som   öppnar   upp   för  
spontana   möten   mellan   människor   som   befinner   sig   i  
huset.    

  
Tema-‐rum  
Ett   rum   i   byggnaden   skulle   kunna   anpassas   så   att   det  
enkelt  går  att  ändra  innehållet.  I  det  här  rummet  kan  det  
arrangeras   loppisar,   workshops   eller   tillfälliga  
utställningar   av   skolelever   eller   företag.   Företagen   kan  
marknadsföra   sig   genom   att   demonstrera   klimatsmarta  
produkter   eller   tekniklösningar,   eller   så   kan   skolan  
använda  rummet  som  en  extra  lokal.  Syftet  är  att  det  ska  
vara  ombytligt  och  gå  att  utformas  efter  olika  aktiviteter  
för  att  främja  samverkan  och  möten  mellan  människor.  
  
”Kretsloppisar”    

  

Att  minska  konsumtionen  och  istället  återbruka  är  ett  sätt  
för   den   enskilda   individen   att   bidra   till   en   mer   hållbar  
värld.  Att  låta  sina  saker  återanvändas  av  någon  som  inte  
har  möjligheter  att  köpa  nya  är  också  en  del  av  det  sociala  
och  ekonomiska  hållbarhetstänket.  Att  anordna  loppisar  
kan   därför   vara   en   del   av   verksamheten   i   byggnaden.  
Förutom   att   fungerande   saker   kan   hitta   en   ny   ägare   blir  
det  ännu  en  möjlighet  för  människor  att  mötas  i  vardagen.  

Café  
Ett  café  med  möjlighet  för  tillagning  och  försäljning  i  liten  
skala   föreslås.   Menyn   rekommenderas   vara   enkel,  
förslagsvis   fräscha   sallader   och   smörgåsar   varierat   med  
smoothies   och   enstaka   bakverk.   För   att   knyta   an   till  
hållbarhet   kan   caféet   servera   ekologiskt   och   kanske   till  
och   med   råvaror   som   producerats   i   närområdet   och   i  
byggnadens  växthus.  

  

En   blandning   av   soffor   och   andra   sittplatser   varvat   med  
växtlighet   och   trivsam   belysning   skapar   mysiga  
sällskapsytor   som   ger   anledning   till   spontana,  
återkommande  besök.  

  

  

  

	
  
Utbildning	
  för	
  hållbar	
  utveckling
  

  
Föreläsningar  och  workshops  
Jakobsgårdarnas   kretsloppshus   kan   fungera   som   ett  
utbildningscenter  samtidigt  som  det  skulle  bli  en  plats  för  
boende   och   besökare   som   är   nyfikna   på   att   lära   sig   mer  
om  miljöfrågor  och  hållbart  leverne.  I  byggnaden  bör  det  
därför   finnas   en   föreläsningssal   där   elever,   boende   eller  
besökare   kan   lyssna   på   olika   föreläsare   eller   delta   i  
workshops   med   huvudsakligt   fokus   på   hållbarhet   och  
kretsloppsbaserade  aktiviteter. Det  skapar  även  en  plats  
där  olika  aktörer  och  företag  kan  mötas  för  att  ta  del  av  
varandras   arbete   och   inspirera   andra   till   ett   hållbart  
stadsbyggande.   Föreläsningssalen   skulle   dessutom   vara  
en  lämplig  plats  för  att  kunna  ta  emot  besökande  grupper  
som  vill  studera  den  nya  stadsdelen.  Här  kan  seminarium  
om  hållbar  stadsplanering  hållas  där  Jakobsgårdarna  kan  
fungera  som  studieobjekt.  

  

Roligt  lärande  
Genom  att  upptäcka  och  pröva  sig  fram  kan  de  yngre  
utveckla  kunskap  och  ökad  förståelse  i  tidig  ålder.  
Kretsloppshuset  kan  erbjuda  aktiviteter,  spel  och  olika  
experiment  riktade  till  barn  och  ungdomar  för  att  på  ett  
lekfullt  sätt  lära  ut  om  hållbarhets-‐  och  kretsloppsfrågor.  
Informationstavlor  och  kortfilmer  kan  fånga  intresset  
även  hos  en  bredare  målgrupp.  En  målsättning  skulle  
kunna  vara  att  det  finns  något  nytt  att  upptäcka  för  alla  
åldrar.

  
Skolan  och  kretsloppshuset  
Det   är   tänkbart   att   kretsloppshuset   skulle   ha   ett   starkt  
samarbete  med  skola  och  förskola.  Möjlighet  att  ta  emot  
skolklasser   och   barngrupper   för   studiebesök   och   där  
barnen  kan  ha  ”hållbarhetsdagar”  med  både  lektioner  och  
praktiska   moment   gör   att   de   på   ett   roligt   och  
intresseväckande   kan   lära   sig   om   dessa   frågor.  
Byggnaden  skulle  även  kunna  bli  en  lokal  för  den  dagliga  
undervisningen  i  t.ex.  teknik-‐  och  naturkunskapsämnen.  

Illustrationen  visar  hur  e n  övervåning  med  utställningar,  experiment  och  föreläsningssal  skulle  k unna  utformas.  

  

  

	
  
Utställningar	
  
	
  
Olika	
  avdelningar	
  
Olika   utställningar   kan   bilda   en   museumliknande   känsla  
där  människor  i  alla  åldrar  kan  gå  en  tur  och  lära  sig  om  
kretslopp  för  energi,  avfall  och  vatten.  Varje  kategori  får  
då   en   egen   liten   avdelning   med   exempelvis   filmvisning,  
informationstavlor   och   experiment.   Informationen   ska  
vara  lättförståelig  och  riktad  till  både  barn  och  vuxna,  och  
fokus  ligger  på  miljövänlig  teknik.  
En   modell   med   stadsdelens   olika   vattenflöden   gör   det  
enkelt  att  följa  vattnets  väg  genom  området  och  redogör  
på  ett  lättförståeligt  sätt  hur  systemen  hänger  ihop.    
Det  är  också  lämpligt  att  på  ett  pedagogiskt  vis  beskriva  
hur  och  varför  man  källsorterar.  Det  bör  vara  inbjudande  
och  lättförståeligt  för  att  tillåta  även  de  minsta  barnen  att  
vara  med  och  lära  sig  var  de  ska  slänga  sitt  avfall.    

2047  Science  Center  i  Borlänge.  Foto:  Linda  Strandberg

	
  

          
Här  kan  du  …  

  

o Ladda  en  liten  elbil  med  solenergi  
  
o Tända  lampor  med  vind-‐  och  
vattenkraft  
  
o Se  hur  en  generator  fungerar  
  
o Se  vad  som  händer  när  du  spolar  i  
toaletten  
  
o Se  hur  fjärrvärmen  är  en  del  av  
stadens  kretslopp  
  
o Spela  källsorteringsspelet  

Sol,  vind  och  vatten  
Vind-‐  och  vattenkraft  är  precis  som  solen  en  obegränsad  
energikälla   från   naturens   naturliga   flöden   som   kan  
utvinnas  till  elektricitet.  Det  är  därför  av  stor  vikt  att  öka  
medvetenheten  om  förnybara  energikällor  och  varför  det  
bör  användas  i  större  utsträckning.  Här  går  det  också  att  
pedagogiskt   demonstrera   begreppet   primärenergi   och  
skillnaden  mellan  fossila  och  förnybara  energikällor.  

  
  
(Inspiration  hämtad  från  2047  Science  center)  
  
  
  

  
  

	
  
	
  
  Källsorteringsspel  på  2047  Science  Center  i   Borlänge.  Foto:  Johanna  Bergkvist  

  

  

	
  
Växthus
  
Odling  och  sällskapsytor  
Fler   och   fler   efterfrågar   närproducerad   mat.   Kunskap  
om   hur   maten   vi   äter   har   producerats   och   vart   den  
kommer   ifrån   är   en   viktig   byggsten   för   att   få   människor  
att   ändra   sin   livsstil.   Ett   växthus   i   kretsloppshuset   skulle  
väcka  intresset  för  flera  att  odla  sina  egna  grödor  och  är  
samtidigt  en  viktig  del  av  utbildningen  för  såväl  skolelever  
som   de   boende   i   Jakobsgårdarna.   I   växthuset   kan   det  
finnas   odlingslådor   för   många   olika   typer   av   plantor.  
Fruktträd   varvat   med   grödor   kan   skapa   en   lummig   och  
rofylld   miljö.   Även   förutsättningar   för   att   kunna   odla   i  
höjdled  bör  finnas  för  att  utnyttja  hela  växthusets  volym.    

  
  

Kompostering  
En   stor   del   av   vårat   hushålls-‐   och   trädgårdsavfall   är  
nedbrytbart   och   kan   bli   till   näringsrik   jord   som   går   att  
använda   vid   plantering.   Kompostering   är   en   naturlig  
kretsloppsprocess   och   genom   att   kompostera   minskar  
sopberget   och   avfallet   kan   istället   bli   en   resurs.  
I   direkt   anslutning   till   växthuset   kan   en   avdelning   vara  
avsedd  för  kompostering  där  det  tydligt  går  att  följa  hur  
matrester   omvandlas   till   jord   som   sedan   kan  
återanvändas.   Här   skulle   exempelvis   skolans   matavfall  
kunna  komposteras  så  att  eleverna  kan  gödsla  sina  grödor  
med  sitt  eget  matavfall.  

För  elever,  boende  och  andra  besökare  blir  växthuset  en  
inspirations-‐   och   kunskapskälla   för   att   lära   sig   om  
småskaligt   odlande.   Till   växthuset   kan   skolans   elever  
komma   och   praktiskt   lära   sig   att   plantera   för   att   sedan  
följa   sitt   odlingsprojekt   och   till   slut   kunna   skörda  
resultatet.  Odlandet  i  Jakobsgårdarna  bör  inte  begränsas  
till   kretsloppshuset   utan   snarare   agera   som   nav   och   ett  
odlingscentrum.  Kanske  kan  fler  ytor  i  stadsdelen  kopplas  
samman  och  vara  en  del  i  olika  odlingsprojekt  trots  att  de  
fysiskt  inte  är  kopplade  till  huset.    
I  anslutning  till  växthuset  bör  det  också  finnas  möjligheter  
att   slå   sig   ned.   Vår   och   höst   när   temperaturen   ute   är  
kyligare  kan  växthuset  skapa  en  behaglig  miljö  att  vistas  i  
med   hjälp   av   solen.   Vid   sommarens   varmaste   dagar   ger  
det   öppningsbara   fönster   i   taket   möjlighet   att   ventilera,  
och  markiser  ger  möjlighet  till  skugga.  Utanför  växthuset  
bör   en   stor   yta   vara   avsedd   för   utomhusodling   under  
sommarhalvåret.   Land   och   pallkragar   varvat   med  
sällskapsytor  gör  det  enkelt  att  medverka  vid  odling  eller  
bara   sätta   sig   utomhus   för   att   fika   och   umgås.  
  
  

	
  

  

  

  

	
  
Återvinning	
  och	
  återbruk
  

  
Skänka  och  byta  
Ett   rum   i   byggnaden   skulle   kunna   vara   avsett   för   att  
människor  i  närområdet  kan  lämna  in  saker  som  de  själva  
inte  längre  behöver.  Här  kan  möjlighet  finnas  att  skänka  
sina  saker  så  att  de  kan  komma  till  nytta  för  någon  annan,  
förslagsvis   i   samarbete   med   någon   välgörenhets-‐
organisation.  Begagnade  textilier  utgör  dessutom  en  bra  
resurs   som   sekundär   råvara   och   därför   kan  
textilåtervinning   med   fördel   hanteras   i   denna   lokal.  
I   byggnaden   kan   det   också   arrangeras   bytesdagar   för  
kläder,  leksaker,  böcker  och  andra  prylar.  Kanske  till  och  
med  plantor  eller  grödor  som  man  odlat  i  växthuset?    
Återbruksrummet  bör  vara  inbjudande  även  för  de  minsta  
barnen,  som  ska  tycka  att  det  är  roligt  att  lämna  iväg  och  
sortera  sina  använda  saker.  Lokalen  karaktäriseras  gärna  
av   glada   färger   och   stora   illustrationer   som   varvas   med  
informationstavlor  om  återanvändning  av  både  prylar  och  
material.    

  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  

  
  
  

  

	
  
Kretsloppshusets	
  roll	
  i	
  staden
  
Samband  till  viktiga  delar  av  staden  

  
Kanske  den  allra  viktigaste  funktionen  i  byggnaden  

Planprogrammet  för  Jakobsgårdarna  tydliggör  att  det  är  
mycket   viktigt   att   Jakobsgårdarna   knyts   samman   med  
resten  av  staden  på  ett  tydligt  sätt.  Med  närhet  till  skolor,  
bostadsområden,   resecentrum   och   handelsplatser   kan  
kretsloppshuset  bli  en  samlingspunkt  för  människor  i  olika  
delar   av   staden.   Närheten   till   kollektivtrafik   förenklar  
dessutom   för   besökare   från   andra   delar   av   staden   och  
landet.  Kopplingar  till  flera  viktiga  delar  av  staden  skapar  
förutsättningar  för  att  vända  sig  till  olika  målgrupper  och  
öppna   upp   för   samarbeten   mellan   till   exempel  
utbildningssektor  och  näringsliv.  

Kretsloppshuset   skulle   kunna   fylla   en   mycket   viktig  
funktion   under   tiden   som   den   nya   stadsdelen   utvecklas.  
Borlänges  vision  om  att  ligga  i  framkant  vad  gäller  hållbart  
byggande   kommer   med   stor   sannolikhet   bidra   till   att  
Jakobsgårdarna  bland  annat  blir  ett  studieobjekt  som  kan  
komma  att  locka  besökande  grupper  från  hela  landet,  och  
möjligen  även  internationellt.  Detta  kommer  att  skapa  ett  
behov   av   en   representativ   samlingsplats   där   gäster   och  
besökare   kan   tas   emot.   Här   kan   Jakobsgårdarnas  
Kretsloppshus  spela  en  stor  roll  genom  att  bli  en  byggnad  
som  symboliserar  stadsdelens  hållbarhetstänk,  men  som  
även   har   de   praktiska   fördelarna   som   en   föreläsningssal  
och   andra   samlingsutrymmen.   Detta   ger   alltså   en  
möjlighet  att  göra  kretsloppshuset  till  en  symbol  för  hela  
stadsdelen,   både   inom   kommunen   men   även   nationellt  
och   internationellt.   Det   ger   också   tillfälle   för   inblandade  
aktörer   att   mötas   på   plats   under   tiden   som   stadsdelen  
växer   fram.   Genom   att   kretsloppshuset   kan   användas  
under	
   byggtiden	
   för	
   både	
   planering	
   och	
   för	
   att  
marknadsföra  Jakobsgårdarna  blir  byggnaden  en  tillgång  
för  kommunen  från  första  dagen  den  står  färdig.	
    
	
  

Närheten   till   Framtidsdalen   där   Högskolan   Dalarna   och  
Teknikdalen  finns  belägna  ger  dessutom  byggnaden  extra  
tyngd   i   tekniksammanhang,   men   också   för   människor  
som   engagerar   sig   för   Borlänges   satsning   i   miljö-‐   och  
hållbarhetsfrågor.  Byggnaden  som  koncept  skulle  kunna  
ges   möjlighet   att   skapa   både   upplevelse-‐   och  
besöksvärden,   och   därför   bli   en   värdefull   byggnad   för  
stadsdelen  och  hela  staden.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                          En  karta  över  centrala  Borlänge  och  hur  kretsloppshuset  är  kopplat  till  olika  delar  i  staden.

  

  

	
  
Utformning	
  
och	
  materialval

  

GRÖNT  TAK  

  

Det  gröna  taket  har  många  fördelar.  Förutom  
att  det  ger  en  god  bullerdämpning  ger  det  
också  lokalt  renare  luft.  Detta  beror  på  att  
sedumväxterna  fångar  upp  och  binder  partiklar  
och  damm  men  även  avger  syre.  Dessutom  
avlastar  det  dagvattensystemet  då  växtskiktet  
kan  binda  50-‐80  %  av  regnvattnet.  
Ett  tjockt  jordskikt  ger  en  hög  värmekapacitet  
för  taket  och  gör  att  det  inte  blir  lika  varmt  på  
sommaren  eller  kallt  på  vintern  som  med  ett  
vanligt  tak.  

  

Källa:  Bokalders  &  Block,  2014  

  
En   viktig   aspekt   är   att   byggnaden   i   sig   ska   symbolisera  
hållbart   byggande.   En   stomme   av   trä   är   det   mest  
fördelaktiga   ur   miljösynpunkt   eftersom   att   materialet  
har   potential   att   vara   helt   koldioxidneutralt   på   50   år.  
Trä   bör   därför   användas   i   största   möjliga   utsträckning  
när   byggnaden   uppförs,   inte   minst   för   att   träbyggande  
förespråkas  i  planprogrammet  för  Jakobsgårdarna.  

  

Huset   föreslås   karakteriseras   av   träpanel,   glaspartier  
och   ett   grönt   tak   med   solpaneler.   Miljövänliga   tak-‐   och  
fasadmaterial   bör   väljas,   bland   annat   för   att   hålla  
dagvattnet  rent.  Ett  modernt  och  asymmetriskt  utseende  
hjälper  byggnaden  att  framträda  tydligt  i  området  och  att  
tillsammans  med  skolan  kunna  bli  navet  i  stadsdelen.  

  

Ett  stort  växthus  integrerat  med  resten  av  byggnaden  ger  
känslan  av  att  kretsloppshusets  olika  funktioner  hör  ihop,  
samtidigt  som  det  ger  en  vistelseyta  mellan  utomhus  och  
inomhus.   En   massiv   tegelvägg   mellan   växthuset   och  
resten   av   byggnaden   ger   en   temperaturutjämning   över  
dygnet  och  möjliggör  för  odling  större  del  av  året.    

  

  
  
  
  

  

Det  ska  framgå  tydligt  att  Jakobsgårdarnas  Kretsloppshus  
är   en   plats   som   alla   är   välkomna   till.   Byggnadens   insida  
föreslås   spegla   den   moderna   utsidan   och   ha   en   öppen  
planlösning  som  inbjuder  till  umgänge.  Förutom  att  sudda  
ut   skillnaden   mellan   ute   och   inne   avslöjar   glaspartierna  
aktiviteter   som   pågår   i   byggnaden   vilket   kan   göra  
förbipasserande   människor   nyfikna.   Tanken   är   att  
byggnaden  ska  skapa  en  inbjudande  känsla.  

  
  

MASSIVT  TEGEL  

  

   Tegel  har  flera  fördelar.  Förutom  att  det  ger  en  

  

VARFÖR  TRÄ?  

  

Att  bygga  i  trä  gynnar  klimatet  eftersom  det  
både  är  en  förnybar  råvara  och  kan  lagra  
koldioxid.  När  det  sedan  rivs  kan  träet  eldas  i  
ett  värmekraftverk  och  ge  ny  energi.  
Tillverkningen  av  trävaror  är  en  energisnål  
process  jämfört  med  stål  och  betong  som  
släpper  ut  en  stor  mängd  fossil  koldioxid  i  
tillverkningsprocessen.  Trä  från  svenska  skogar  
ger  även  kortare  transporter.  

  

stabil  konstruktion  går  tegel  att  återvinna  till  
  
95%.  Tegel  är  fritt  från  farliga  ämnen  och  
   skadar  inte  människor  och  djur.  Med  en  god  
värmelagringsförmåga  lagrar  teglet  värme  som  
   annars  behöver  ventileras  bort,  och  avger  den  
   sedan  nattetid  när  utomhustemperaturen  är  
kallare.    
  
  
Källa:  www.tegelinformation.se,  
  
www.traguiden.se  
  

  
  
  
  

  
Källa:  www.holmen.com  
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  Byggnaden  föreslås  karakteriseras  av  träpanel,  glaspartier  och  ett  grönt  tak  med  solpaneler.
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    Utanför  byggnaden  föreslås  sällskapsytor  och  möjlighet  till  utomhusodling.  
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                      Öppna  ytor  med  gott  om  sällskapsytor  ger  möjlighet  till  spontana  möten  mellan  stadens  människor.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  

Planlösning	
  
Förslaget  på  byggnadens  planlösning  är  framtagen  
för   att   få   ett   naturligt   samband   mellan   odling,  
sällskapsytor   och   möjlighet   till   lärande.   Caféet  
sammanlänkat   med   en   yta   med   soffor   och   bord  
fungerar   som   en   utgångspunkt   i   byggnaden.  
Glaspartier  mellan  växthus  och  café  binder  samman  
rummen  och  ökar  både  upplevelse  och  möjlighet  till  
dagsljus.  Entrén  är  belägen  åt  norr  med  avsikten  att  
ligga   nära   skolan   på   det   sätt   som   byggnaderna   är  
skissade  i  planprogrammet.  Orienteringen  innebär  
att  stora  delar  av  växthuset  och  utomhusodlingarna  
blir  placerade  i  söderläge.    
Genom   att   ha   temarummet   i   direkt   anslutning   till  
sällskapsytorna   blir   gränsen   mellan   rummen  
svävande,   vilket   även   det   kan   främja   till   rörelser   i  
huset.   Exempelvis   kan   någon   gå   in   i   byggnaden  
med   syfte   att   köpa   något   att   äta   och   sedan   bli  
nyfiken  på  vad  som  pågår  i  rummet  bredvid.    
Återbruksrummet   föreslås   vara   en   mer   avskild   del,  
som   vid   behov   kan   användas   tillsammans   med  
temarummet.   En   separat   ingång   förenklar   till-‐och  
bortförsel  av  saker.  
Övervåningen  kan  avses  för  utbildning  och  lärande.  
Vi   föreslår   att   man   möts   av   en   plats   avsett   för  
utställningar,  digitala  skärmar  och  experiment  som  
varvas   med   informationstavlor   och   kortfilmer.  
En  plats  med  möjlighet  för  både  barn  och  vuxna  att  
tillsammans   röra   sig   runt   och   upptäcka   spännande  
saker.    
En   lite   avskild   föreläsningssal   på   övervåningen   gör  
att  störande  intryck  från  resterande  verksamhet  kan  
uteslutas.  Vikväggar  eller  liknande  möjliggör  till  en  
mer  flexibel  användning  av  ytorna  på  övervåningen.  
En   balkong   ut   till   växthuset   knyter   ihop  
övervåningen   med   resten   av   huset.   Balkongen   blir  
ett   trivsamt   och   grönskande   utrymme   med  
sittplatser   och   vacker   vy   över   odlingar   och   den  
resterande  omgivningen  utanför  byggnaden.  
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Minimerat  behov  av  el  
Elektricitet   är   högkvalitativ   energi   och   för   att   skapa   ett  
hållbart  samhälle  så  ska  elektricitet  endast  nyttjas  där  den  
är   nödvändig.   Kretsloppshuset   bör   vara   en   eleffektiv  
byggnad  och  även  använda  sig  av  elproducerande  teknik.  
Med  solceller  på  byggnadens  tak  kan  solens  energiförråd  
omvandlas  till  elektricitet.  Solceller  genererar  50-‐150  kWh  
elektricitet   per   m2   och   bör   placeras   i   söderorienterad  
riktning  för  att  optimera  och  göra  solenergin  så  gynnsam  
som   möjligt.   Genom   att   använda   sig   av   eleffektiva  
elapparater   och   belysning   och   går   det   att   reducera  
elbehovet.   Närvarocensorer   och   dagsljusavkännare  
förhindrar  att  belysning  i  byggnaden  är  påslagen  i  onödan.  
Det   är   även   lämpligt   att   utforma   kretsloppshuset   så   att  
dagsljuset   tas   till   vara   på,   vilket   genererar   ett   mindre  
elbehov  då  belysning  inte  behövs  i  samma  utsträckning.  
  
  

  

Avloppssystem  där  näringsämnen  återvinns    
Kretsloppshusets   avloppsystem   skulle   kunna   ingå   i   ett  
lokalt   system   för   hela   Jakobsgårdarna;   ett   system   som  
samverkar   och   nyttjar   värmeåtervinning   byggnader  
emellan.   Förbrukat   varmvatten   kan   förvärma  
inkommande   kallvatten   och   minskar   på   så   vis  
uppvärmningsbehovet.    
Systemet   skulle   exempelvis   även   kunna   fungera   likt  
Hammarbymodellen  som  använder  sig  av  en  omfattande  
sortering   av   spillvatten.   Sorterade   avlopp   är   ett   sätt   att  
minimera   föroreningar   och   därför   kan   byggnadernas  
avloppsvatten   sorteras   separat.   Mekanisk   och   kemisk  
rening   kan   kompletteras   med   naturlika   reningsmetoder.  
Avloppssystemet   bör   utformas   så   att   näringsämnen   kan  
återvinnas   och   återföras   till   jordbruket   på   ett   hygieniskt  
sätt  för  grönska  och  odling.  Ett  avloppssystem  likt  detta  
skulle   även   lämpa   sig   för   en   samordning   med   flera  
byggnader.   Kanske   till   och   med   hela   stadsdelen?  
  

Effektiv  användning  av  vatten  
Att   använda   vattenbesparande   teknik   är   också   ett  
modernt   sätt   att   dra   ner   behovet   av   energi.   Exempel   på  
det   är   sparblandare   som   gör   att   kranen   går   ner   till  
normalflöde  när  man  släpper  taget  om  den.  Blandare  som  
spolar   kallt   vatten   istället   för   ljummet   när   de   står   i   rakt  
framåtläge   gör   att   det   blir   en   besparing   på   50%   av  
varmvattnet.   Att   spola   i   toaletterna   eller   bevattna  
grödorna   i   växthuset   med   regnvatten   är   en   idé   som   kan  
utvecklas  för  att  kunna  tillämpa  i  kretsloppshuset.  
  
  

Energieffektiva  installationer  

Uppvärmning  

Kretsloppshuset  bör  använda  sig  av  ventilation  med  FTX-‐
system   som   innebär   ventilation   med   värmeåtervinning.  
Den   skulle   kunna,   i   den   mån   det   går,   drivas   av  
lokalproducerad  el.  FTX  går  ut  på  att  den  varma  frånluften  
värmer   upp   den   kalla   tilluften   och   genererar   en  
energibesparing   på   uppvärmningen.   Ventilationen   kan  
även   behovstyras,   vilket   innebär   att   systemet   inte  
levererar  mer  än  vad  som  är  nödvändigt  för  stunden.  Det  
spar   energi   eftersom   att   behovet   av   ventilation   varierar  
beroende   på   antalet   människor   som   vistas   i   byggnaden.    
  

Förutom  ett  välutvecklat  fjärrvärmesystem  har  Borlänge  
även   två   stora   industrier   som   det   går   att   dra   nytta   av  
genom  att  ta  till  vara  på  retur-‐  och  överskottsvärme.  Ett  
förslag  är  att  kretsloppshuset  endast  skulle  vara  uppvärmt  
på  det  viset,  och  på  så  vis  skulle  växthuset  kunna  bedriva  
verksamhet   i   stort   sett   året   om.   Att   använda   sig   av  
överskottsvärmen   i   returledningarna   effektiviserar  
dessutom  fjärrvärmenätet  genom  att  det  genererar  högre  
temperaturskillnader  i  systemet.  
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