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Studiebesöken i sammandrag 

Amsterdam Economic Board 
Transition towards a circular economy – the case of the Amsterdam metropolitan area. 
  
“A mind change is happening on how to fuel the economy” berättar Marjolein Brasz som vi träffar på 
studieresans första besök, hos organisationen Amsterdam Economic Board (AEB). Organisationen 
är ett nätverk som utgörs av privata och offentliga aktörer och involverar 31 kommuner, flera 
företagsledare (CEO:s) från privata företag, samt representanter från akademin.  
 
År 2050 beräknas 80 % av världens befolkning bo i städer, och en fortsatt urbanisering ställer många 
städer inför stora utmaningar. Genom att se på det ekonomiska systemet med andra ögon menar 
Amsterdam Economic Board att urbanisering kan vara en möjlighet snarare än ett hot. Organisationen 
delar upp sitt arbete i fem olika områden som är kopplade till framtidens städer, där cirkulär ekonomi 
är ett av arbetssätten.  
 
Amsterdam Economic Board har som ambition att göra Amsterdamregionen till en föregångare för 
smarta lösningar inom cirkulär ekonomi. Grundtanken är att cirkulära ekonomier drivs av biomassa 
och inte av fossila bränslen. Detta kräver en systematisk förändring som innebär att företag, 
regeringar och akademin måste samarbeta. 
 
Inom cirkulär ekonomi arbetar AEB med två teman: 



1. Klimat och energi: exempelvis cirkulära lösningar för att ta hand om CO2 och använda det 
som bränsle för växthusodling och tillvaratagande på spillvärme 

2. Resurser - Återanvändning av produkter och cirkulär upphandling 
  
Från cirkulära idéer kan nya företagsmodeller växa fram. Ett exempel är appen Peerby, vilket är en 
plattform som låter personer låna och låna ut ägodelar vid behov. Att skapa utrymme för en lånande-
ekonomi innebär i längden att konsumenter kommer att ställa högre krav på olika produkters 
prestanda och varaktighet. Detta innebär i förlängningen att producenter behöver skapa mer hållbara 
produkter. Låntagare av produkter kopplas därmed samman till producenterna. En cirkulär lösning för 
företag är därmed erbjuda sina kunder en funktion snarare än en produkt.  
 
AEB arbetar för att sprida cirkulära idéer, till exempel genom att uppmuntra aktörer att börja tänka 
cirkulärt genom att välja ett resursflöde att specialisera sig på. Detta skapar möjligheter till ett 
landskap av cirkulära initiativ där aktörer kan vinna på att vara ensamma inom sitt specialområde. Det 
kan exempelvis röra sig om att sluta cirkeln för textilindustrin genom återvinning av använda textilier. 
 

 

Amsterdam Circular Vision 
Klaske Kruk 
 
Amsterdam Circular Vision startade 2012 och är en nätverksorganisation som sprider metoder och 
verktyg för cirkulär ekonomi. Klaske Kruk som vi fick träffa på Amsterdam Circular Vision menar att vi 
idag befinner oss i en förändrad kontext, och att en ny konsumentgrupp är på framväxande som är 
mer intresserad av användande än ägande i sin konsumtion. 
 



I sin verksamhet genomför Amsterdam Circular Vision bland annat “scanningar” av städer som är 
intresserade av att investera i cirkulära frågor. Utgångspunkten är att undersöka vilka idéer som är 
mest gångbara för staden och dess invånare.  
 
Enligt Amsterdam Circular Vision är en politisk förankring viktig för att cirkulära idéer ska kunna få 
fäste. Genom att börja enkelt och påvisa tidiga resultat går det att bana väg för att framtida cirkulära 
idéer ska kunna slå rot. 
 
Att sluta cirklarna i den linjära ekonomin innebär ett komplicerat landskap av material- och 
tjänsteflöden. Att driva ett tydligt visuellt arbete i kommunikation om cirkulär ekonomi är därför något 
som Amsterdam Circular Vision arbetar mycket med.  
 

 

Park 20/20, Hoofddorp 
Strax utanför Amsterdam ligger Park 20/20, som i med utgångspunkt i cradle-to-cradle bygger för att 
skapa en hållbar och attraktiv företagspark. Detta sker efter fyra principer: 

1. Byggnader och interiör är designade för att kunna demonteras i framtiden 
2. Produktivitet och hälsa skapas genom giftfria och hälsosamma miljöer både inomhus och 

utomhus. 
3. Byggnader ses som materialbanker, och genom att kartlägga vilka material en byggnad 

innehåller möjliggör en enklare värdering av materialen för återanvändning. 
4. Fokus på products of service: genom leasing av funktioner, som exempelvis ljus skapas 

kostnadseffektivitet, kvalitet och energieffektivitet 
 



Byggnaderna går att demontera då många delar förbereds redan i industrin. Många möbler är 
exempelvis återanvända, återvunna eller omdesignade då de vill att så många möbler som möjligt ska 
vara cradle-to-cradle. Alla byggnader har solceller och grönytor, det används gråvatten i toaletterna 
och de vill att allt material ska återanvändas, därav skapas ett mycket brett cirkulärt tänkande. Parken 
beräknas vara färdig 2021. Idag är ett antal hus färdigställda, men planer finns för att bygga fler. Detta 
påbörjas först när intresse finns bland kunder att flytta in i husen. 
 

 

Circular Expo 
Cirkulär ekonomi i Haarlemmermeer   
Navied Tavakolly: 
 
“The world needs leading examples” sa Navied Tavakolly när han presenterade oss för Circular Expo 
i Haarlemmermeer utanför Amsterdam. Circular Expo är ett campus för att utveckla och sammanföra 
cirkulär företagsamhet som är påväg att skapas. Syftet är att detta område ska bli världsledande inom 
cirkulär ekonomi genom att företag ska våga ta steget att satsa på cirkulär verksamhet och utvecklas, 
för att sedan hitta större yta om det skulle behövas. Arbetet med att få i ordning mötesplatsen är ännu 
inte färdigt, men redan nu är intresset stort bland flera företag, vilket har lett till en smygstart av en 
beta-version av Circular Expos campus. 
 
Circular Expo:s idé är att leasa ut kreativa arbetsytor för företag som vill utveckla cirkulära idéer. På 
campus arbetar man med cirkulär ekonomi i fyra teman: 

- Nutrients 
- Design choices 



- Function 
- Regeneration  

  
Circular Expo ser flera utmaningar med att skapa cirkulära företagsmodeller. Företag måste våga 
satsa och investera i idéer, och en utmaning i sig är att skapa en marknad för att sälja funktioner 
istället för prylar. Det första steget är det svåraste för många företag, men även att skala upp 
verksamheten när man väl startat. I nuläget är cirkulära företagsidéer något nytt, och det saknas på 
många håll politisk acceptans för cirkulära tillvägagångssätt. För att förankra cirkulära 
företagsmodeller hävdar Navied Tavakolly att det är viktigt att visa tydliga resultat i början. 
 

 
 

Desso 
Den andra dagen i Nederländerna åkte vi ner till Waalwijk för att besöka Desso, ett mattföretag inom 
Tarkett Group som tagit steget att tänka på sin verksamhet i ett cradle-to-cradle perspektiv. Genom 
att skapa mattor som går att demonteras i olika beståndsdelar kan material från använda mattor få ett 
andra liv. Genom att återvinna mattor, satsa på hållbar energi och gradvis avveckla icke-acceptabla 
råmaterial från produktionen sparas både resurser och pengar.  
 
Desso håller på att gå över till en helt eko-baserad produktion av mattor, och räknar med att ha 
uteslutit fossila råvaror i sin produktion år 2018. Förutom att skapa ekologiskt hållbara mattor innebär 
deras nya företagsmodell att även tänka cirkulärt i användningsfasen, genom att erbjuda sina kunder 
leasingavtal. 
 



Desso försöker även ta tillvara på material som annars skulle varit avfall i sin produktion. Exempelvis 
köper man kalk från vattenreningsanläggningar som avkalkar dricksvatten, och försöker återanvända 
material för att skapa nytt garn. En annan möjlighet man testat är att använda sig av uttjänta fiskenät, 
vilket utgör ett avfallsproblem i haven. På företaget fick vi både en presentation och en spännande 
rundtur kring produktionen. Att Desso vågade ta steget mot cirkulärt tillämpande har varit 
framgångsrikt.   
 

 



 

De Ceuvel 
De Ceuvel är en mindre cirkulär företagspark belägen på förorendad mark i norra Amsterdam. På 
plats mötte vi av Nadine Galle, som är hållbarhetskonsult från Metabolic Lab och guidade oss genom 
den spännande miljlön. Företagsparken består nämligen av gamla husbåtar som numera används 
som kontorslokaler där kreativa, mindre företag kan bedriva sin verksamhet.  
 
De Ceuvel ligger i ett gammalt hamnområde i Amsterdam, och marken har överlåtits till De Ceuvel på 
ett tioårigt kontrakt från Amsterdams kommun. På grund av den miljöfarliga verksamhet som tidigare 
bedrivits i hamnen är marken så förorenad att det inte är tillåtet att gräva. Detta är en av 
anledningarna till företagsparkens innovativa och kreativa sätt att hitta cirkulära lösningar. De kreativa 
kontoren består av gamla husbåtar som placerats kring en trädecksbana som slingrar sig kring 
parken. Detta gör att besökare slipper trampa på den förorenade marken, och skapar en trevlig 
inramning mellan husbåtarna i parken. 
 
För att komma tillrätta med den förorenade marken bedrivs ett forskningsprojekt i parken, som 
innebär att barmark kring husbåtarna planterats med växter, för att dessa ska kunna dra upp giftiga 
ämnen och tungmetaller ur marken. Denna process kallas “phytoremediation”, vilket innebär att 
växtlighet “skördas” i omgångar och förbränns på ett säkert sätt. Förhoppningen kan denna metod 
rena marken på miljöfarliga ämnen utan insatser för att gräva bort förorenad jord. 
 
De Ceuvel har skapat ett hållbart och kreativt sätt att visa hur gamla husbåtar kan få nytt syfte och 
låta kreativa småföretag med hållbarhetsfokus att utvecklas. “Det finns både lyckanden och 
misslyckanden” fick vi höra, och under parkens utveckling har flera olika cirkulära idéer testats. I 
nuläget används cirkulära lösningar för avfall och vatten, och varje båtkontor har solceller på taken. 



Det sker även filtrering av gråvatten, och planer finns att bygga en biogasanläggning på en husbåt i 
vattnet bredvid De Ceuvel, där substratet kommer utgöras av avfall från områdets torrtoaletter. 
 
Det finns ytterligare planer på att utvidga verksamheten genom att skapa ett Boat & Breakfast i 
framtiden. Även här finns en cirkulär idé om att låta båtägare upplåta sina båtar för uthyrning, mot att 
de får använda hamnen som båtplats. 
 

 



 



 

 

 

LED Lease (light as a service) 
Det sista besöket på resan gjordes hos företaget LED Lease i ett parkeringshus (Oosterdok Parking) 
mitt i centrala Amsterdam, vars koncept är att sälja ljus till en fast avgift. De arbetar cirkulärt genom 
att sälja ljus som en funktion till sina kunder. Genom att satsa på högteknologisk belysning som är 
energisnål, lätt att separera, återanvända och återvinna minimeras både kostnader och CO2-utsläpp.  
 
I det parkeringshus som vi besökte har 5,5 km linjär belysning ersatts av LED-lampor. För att spara 
ännu mer energi har rörelsesensorer installerats i mån om att lamporna  endast ska lysa i 10% av sin 
kapacitet när ingen rörelse har skett på 10 minuter. Konceptet att sälja en output istället för en 
hårdvara har visat sig vara ett bra koncept eftersom det både gynnar miljön och plånboken.  
 
Företaget försöker även bidra genom att ta ett socialt ansvarstagande, genom att skapa ljuslösningar 
som är enkla att installera, och som i stora delar av installationsfasen inte kräver montering av 
certifierade elektriker. Detta innebär att företaget har kunnat rikta in sig på att anställa personer som 
tidigare varit arbetslösa eller befunnit sig långt från arbetsmarknaden.  
 



 


