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Vad är Cradle to Cradle®? Samma angrepssätt som Cirkulär ekonomi! Förvalta näringsämnena (Avfall 

= Föda) 

Hur tillämpar man Cradle to Cradle® i Ronneby? Vad är  Cefur? För att etablera C2C skapade 

Ronneby kommun 2010 ett forskningscenter isamarbete med flera högskolor. Det har förutom 

forskningen skapats ett Showroom där principerna och framstegen inom C2C presenteras. 

Allt är ett näringsämne för något annat. Cradle to Cradle® poängterar vikten av kretslopp, inte bara 

för biologiska ämnen utan även för tekniska. Metaller och plaster i ett kretslopp kan ses som 

näringsämnen för tekniska processer likaväl som biologiska material kan ses som näringsämnen i 

biologiska processer. 

Använd den inkommande solenergin 

Solen, gravitationen och geotermiken är de enda verkligt förnybara energiskällorna. Vidare är de 

outtömliga i det mänskliga perspektivet. Därmed finns enligt Cradle to Cradle® ingen brist på energi 

men vi måste ändra sättet vi skapar den. 

Främja mångfald 

Mångfald leder till ett jämnare resursuttag, större nytta för fler intressenter och mer hållbara system. 

Cradle to Cradle® fokuserar på biologisk mångfald i form av artrikedom, konceptuell mångfald för 

innovationsrikedom och kulturell mångfald så att alla involveras. 

C2C-certifiering 

Genom den oberoende, icke vinstdrivande organisationen Cradle to Cradle Products Innovation 

Institute kan företag C2C-certifiera material och produkter och därmed få en kvalitetsstämpel som 

underlättar för kunder att välja rätt. Grundkraven för certifiering är att produkten innehåller kända 

material (till 100 ppm), att materialen har definierade kretslopp (kan återvinnas), att produkterna 

och materialen är säkra för hälsa och miljö och att produktionsprocesserna, inklusive användningen 

av luft, vatten och energi, fyller kraven. Sociala faktorer som arbetares villkor vägs också in i 

bedömningen. 

Certifiering sker på nivåerna ”Basic”; ”Silver”; ”Gold” och ”Platinum” baserat på hur väl kraven 

uppfylls. 

Circular Economy har fokus på ekonomi. C2C sammanfogar aspekter som social rättvisa, ekonomi och 

ekologi för att uppnå en holistisk kvalitet.  

Hållbar utveckling 

”[…] hållbar utveckling[…] innebär att möta dagens behov utan att kompromissa med framtida 

generationers möjligheter att möta sina […]”  

    (Bruntlandsrapporten / FN1987) 



The Kilen Project in Ronneby 

Vision 

Inspirerar Innovationer  - Positiv påverkan på miljön - Bidrar till människors hälsa - En del av centrum 

och en mötesplats för alla - Förskönar Ronneby 

Generellt kvalitetsprogram för planering och byggande i Ronneby kommun och hållbar utveckling 

inspirerad av Cradle to Cradle® 

Energi 

 Maximera mängden förnybar energi som byggnaden använder eller genererar  

 materialet ska ingå i den tekniska eller biologiska sfären 

Vatten 

 Vattnet som lämnar en byggnad/ett område ska vara minst lika rent som vattnet som 

kommer in  

 Omhändertagande av dagvatten med öppna lösningar skapar spännande utomhusmiljöer 

och bidrar till den biologiska mångfalden  

Byggmaterial och inomhusmiljö 

 Valt byggnadsmaterial ska bidra till god hälsa och välbefinnande 

 Materialbank 

 Biologisk mångfald i utemiljön 

 Öka antalet biotoper i den bebyggda miljön, så stor andel planteringsbar yta som möjligt, 

grönska på väggar och tak, habitat & biotoper 

 Social mångfald  

 Miljöer ska fungera för alla människor som ska använda dem 

 Helhetssyn på stadsutveckling  

 kombinera fysiska och sociala åtgärder 

 främja integration genom större variation 

 länka samma olika delar av staden 

 skapa förutsättningar för en positiv identifiering 

 samverkan mellan berörda aktörer 

 



Byggmaterial och inomhusmiljö  

Långsiktigt mål: Byggnadsmaterial bidrar till god hälsa och välbefinnande  

Energi   

Långsiktigt mål: Maximera mängden förnybar energi  

Ronneby 2011 – Två sjuka förskolor 

 Byggda i början av 80-talet (enligt tidens normer) 

 Emissioner och mögel 

 Ohälsa hos personal och barn på oacceptabel nivå 

 Riv och bygg nytt! 

 

In the world of sustainability, things are often too late, but never too early. Lets get started! 

Läs gärna mer på kommunens hemsida www.ronneby.se eller direct på Cefur: 

http://www.ronneby.se/cefur  
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