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Urban Insight jest długoterminową inicjatywą,
która dostarcza, w formie raportów, spostrzeżeń na
temat zrównoważonego rozwoju miasta, widzianego
z perspektywy obywatela. Raporty napisane przez
ekspertów Sweco oparte są na faktach i badaniach.
Inicjatywa ta zwraca uwagę społeczeństwom
i decydentom na fakty potrzebne do zrozumienia
i sprostania obecnym oraz przyszłym wyzwaniom.

Niniejszy raport jest częścią serii raportów
na temat działań w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym w którym nasi eksperci podają konkretne 
dane, fakty i wiedzę potrzebne do planowania 
i budowania bezpiecznych oraz odpornych na zmiany 
klimatu przyszłych środowisk miejskich.  

Znajdź więcej informacji na stronie inicjatywy:
swecourbaninsight.com
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Wprowadzenie
W najnowszym raporcie Urban Insight opracowanym przez 
Sweco „Transformacja miasta w obiegu zamkniętym -  
5 ścieżek i 15 konkretnych działań w kierunku cyrkularnych 
środowisk miejskich" przedstawiamy, jak miasta powinny 
wykorzystywać swoją rolę jako: ośrodki innowacji, centra 
gospodarcze i przestrzenie dostępne społecznie, aby pokazać 
przykład zapobiegania powstawania odpadów, regenerowania 
systemów naturalnych i jak najdłuższego zachowania 
produktów oraz zasobów w użyciu.

To właśnie miasta, w których będzie mieszkać dwie trzecie 
ludności świata, muszą być liderami w pilnej i koniecznej 
transformacji systemu liniowego na cyrkularny.

Obecnie 20 z 27 państw członkowskich UE posiada rządowy 
plan na rzecz gospodarki cyrkularnej w ramach Europejskiego 
Zielonego Ładu. Pionierskie miasta, takie jak Amsterdam  
i Glasgow, są dowodem na to, że gospodarka cyrkularna może 
być stosowana na dużą skalę.

Aby pomóc miastom w dokonaniu zmiany i przekształceniu 
wizji w rzeczywistość, eksperci Sweco przedstawiają  
w niniejszym raporcie, konkretne projekty i proponują pięć 
ścieżek przemiany w miasto o charakterze cyrkularnym. Ścieżki 
te to: zmiana sposobu myślenia, odporność na zmiany klimatu, 
monitorowanie i łączenie, działania rządowe oraz podejście 
systemowe.

Poprzez nowe europejskie obliczenia pokazujemy, w jaki 
sposób symbioza miejska może stać się rzeczywistością już 
w 2040 roku, na przykładzie szwedzkiego cyrkularnego miasta, 
liczącego 90 000 mieszkańców. Stosując zasady gospodarki 
o obiegu zamkniętym, miasta zaoszczędzają aż 75%  energii 
względem obecnego zapotrzebowania.

Na końcu raportu prezentujemy listę kontrolną z 5 ścieżkami 
i 15 konkretnymi działaniami niezbędnymi dla zapewnienia 
cyrkularnej transformacji miasta.

Urban Insight by Sweco – Circular city transformation

Stopniowe przejście na 
system gospodarczy o obiegu 
zamkniętym jest nieodzownym 
elementem przyszłych miast 
Europy.

Niech miasta staną się liderami transformacji 
w kierunku cyrkularności
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W  n i n i e j s z y m  r a p o r c i e 
przeanalizowano dokładniej 
perspektywę miasta i korzyści, 
jakie można osiągnąć poprzez 
wdrożenie w nim systemów 
cyrkularnych.

Ostatnie badania przeprowadzone 
przez Sweco pokazują że miasta 
przyszłości mogą zaoszczędzić 
nawet  aż  75% swojego 
całkowitego zapotrzebowania 
na energię i zmniejszyć emisję 
dwutlenku węgla o 97% w 
porównaniu z dniem dzisiejszym

Stosowanie zasad gospodarki 
cyrkularnej w całej UE może 
potencjalnie zwiększyć PKB UE 
o dodatkowe 0,5%, co odpowi-
ada ponad 77 mld EUR do roku 
2030 i stworzeniu ok. 700 000 
nowych miejsc pracy.37
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Już od pięćdziesięciu lat Dzień Długu Ekologicznego wyznacza 
datę, kiedy zapotrzebowanie ludzkości na zasoby w ciągu roku 
przekracza możliwości Ziemi odnowienia ich w tym samym roku. 
Po upływie tej daty globalna społeczność zaczyna korzystać  
z zasobów naturalnych pożyczonych już od przyszłych pokoleń.2 
W ciągu ostatniej dekady Dzień Długu Ekologicznego ulega  
z roku na rok przesunięciu pojawiając się coraz wcześniej, choć 
w spowolnionym tempie.3

Do 2050 roku w miastach będzie mieszkać o około  
2,5 miliarda ludzi więcej. W niniejszym raporcie pokazujemy, 
że pomimo faktu, iż miasta przyczyniają się do przyśpieszenia 
daty przekraczania długu ekologicznego,9 to mogą one podjąć 
inicjatywę przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym  
i stopniowo zacząć pozytywnie wpływać na naszą planetę.8

Cyrkularność jest sposobem na to, aby miasta stały się 
częścią rozwiązania omawianego problemu poprzez podejście 
systemowe i holistyczne, które może przynieść ludziom 
korzyści społeczne, środowiskowe i gospodarcze. Szacuje 
się, że globalne odejście od dotychczasowego sposobu 
prowadzenia działalności gospodarczej i przyjęcie rozwiązań 
opartych na wiedzy o naturze mogłoby wygenerować do 2030 
roku 10,1 mld USD rocznie w postaci możliwości biznesowych 
i 395 mln nowych miejsc pracy.56

W niniejszym raporcie pokazujemy, że według scenariuszy 
i obliczeń naszych ekspertów, w przyszłym mieście 
cyrkularnym możemy zaoszczędzić nawet 75% całkowitego 
zapotrzebowania na energię. Kluczem jest perspektywa 
systemowa, która umożliwia współdzielenie zasobów, energii 
i środków transportu poprzez współpracę ponad sektorami  
i granicami własności. Nazywamy to symbiozą miejską.

Jednak pomimo pilności tej kwestii badania pokazują, że luka 
cyrkularności staje się coraz większa, a globalna gospodarka 
staje się mniej cyrkularna: z 9,1% wskaźnika cyrkularności 
w 2018 r. do 8,6% w 2021 r.15 W 2020 roku nastąpił kolejny 
niepokojący przełom: masa rzeczy wytworzonych przez 
człowieka - od konstrukcji po towary konsumpcyjne - 
przekroczyła masę wszystkich żywych istot i biomasy na 
całej Ziemi. 16 Odpowiedzialność za szereg wyzwań miejskich, 
takich jak wyższe bezrobocie, zanieczyszczenie powietrza, 
niedobory mieszkaniowe, zatory drogowe, niestabilność 
łańcucha dostaw i inne ponosi również gospodarka linearna.

Na poziomie miasta dobrze znane strategie, takie jak ponowne 
użycie, naprawa i recykling, mogą stale rosnąć i osiągnąć 
masę krytyczną.4 Jednak aby dokonać rzeczywistej zmiany, 
musimy odejść od interwencji indywidualnych na rzecz 
działań skoordynowanych, które mogą wspierać synergię 
systemową.5  Musimy potraktować transformację jako proces 
wielostronny, który uwzględnia i integruje różne podmioty, 
takie jak władze lokalne, planiści miejscy i deweloperzy, 
projektanci, społeczności, przedsiębiorstwa i usługodawcy.

Miasta odgrywają znaczącą rolę w transformacji cyrkularnej 
i ich zadaniem jest rezygnacja z promowania gospodarki 
linearnej jako obecnie obowiązującego standardu. Zamiast tego 
miasta powinny wykorzystać swoją rolę jako ośrodki innowacji, 
centra gospodarcze i dostępne przestrzenie, aby dać przykład, 
jak projektować bez odpadów, regenerować systemy naturalne  
i utrzymywać produkty oraz zasoby w użyciu. Powinny również 
skupić się na tym, jak przełożyć te zasady na różne wymiary 
związane z działaniem miasta takie jak jakoś przestrzeni 
publicznej, integracja społeczna, ekologia oraz wzrost 
gospodarczy.17

Aby wyjaśnić możliwości, wyzwania i działania, niniejszy 
raport przedstawi projekty i zasugeruje pięć ścieżek dla 
transformacji cyrkularnej: zmianę sposobu myślenia, 
odporność na zmiany klimatu, monitorowanie i łączenie, 
środki zarządzania na poziomie państwa i podejście 
systemowe.

Gospodarka współdzielenia, cykl życia materiałów, 
infrastruktura ekologiczna i inne działania podejmowane 
w europejskich miastach przodujących w tej dziedzinie 
podkreślają szerokie aspekty, które muszą być zaplanowane 
w ramach transformacji miasta w kierunku cyrkularności.

Cała podróż związana z osiągnięciem celów gospodarki  
o obiegu zamkniętym zaczyna się od Ciebie, ale na Tobie 
wcale się nie kończy. Chodzi tu o stworzenie symbiozy 
pomiędzy poszczególnymi elementami, na które składa się 
miasto jako całość, a w których istotną rolę ogrywają wszyscy 
jego interesariusze.

Musimy pamiętać, że razem możemy przejść od pilnej potrzeby 
do konkretnych działań, torując europejskim miastom drogę 
do osiągnięcia cyrkularności.

Każdy rozdział w niniejszym raporcie przedstawia ścieżkę prowadzącą do stania się miastem funkcjonującym w obiegu zamkniętym. 
Ścieżki te zidentyfikowaliśmy jako podstawowe procesy rozwoju dobrze prosperującego, nadającego się do życia i odpornego na zmiany 
klimatu miasta cyrkularnego.

Ścieżki prowadzące do stania się miastem cyrkularnym

Urban Insight by Sweco – Transformacja miasta w obiegu zamkniętym 

Niniejszy raport dotyczy wielu Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem:
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Ścieżka 1    
 Zmiana sposobu myślenia – miasto jako przestrzeń wspólna 
Od odpadów do ponownego użycia i recyklingu. Praca nad zmianą zachowań.

Ścieżka 2     
Odporność na zmiany klimatu – miasto jako ekosystem 
Zamknięcie obiegu i skupienie się na regeneracji ekologicznej systemu.

Ścieżka 3     
Śledź, monitoruj i łącz – miasto jako motor zmian 
Monitorowanie i zarządzanie przepływem materiałów oraz ułatwianie zaangażowania interesariuszy.

Ścieżka 4    
 Działania rządowe – wnioski wyciągnięte z funkcjonowania miast cyrkularnych 
Jasne cele, dzielenie się dotychczas wypracowanymi rozwiązaniami i przedsiębiorstwa cyrkularne jako czynnik 
wspierający. Cyrkularny system odpadów wzmacnia gospodarkę, tworzy miejsca pracy i umożliwia innowacje.

Ścieżka 5     
Podejście systemowe – następne kroki 
Znaczenie podejścia holistycznego. Nic nie zostaje zmarnowane, a każdy zasób jest ponownie wykorzystany.
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Miasto jako przestrzeń wspólna
Ścieżka 1 - Zmiana sposobu myślenia

Na poziomie miasta, transformacja cyrkularna wpływa na 
sposób, w jaki planujemy zabudowę naszego środowiska. 
Na przykład, rozwój budynków i zabudowa działek odbywa 
się przeważnie w ich geograficznych granicach, z niewielką 
dbałością o sąsiadujące z nimi otoczenie, czy szerszy 
zakres uwarunkowań. Takie podejście ogranicza potencjał 
rozwojowy danego miejsca oraz jego możliwości cyrkularne. 
Ważną rolę odgrywają tu właściciele gruntów, deweloperzy 
i gminy. Kolejne wyzwanie dla transformacji w kierunku 
GOZ, które jest znacznie trudniejsze do zrealizowania 
niż pokonanie barier technicznych, jest potrzeba zmiany 
zachowań z praktyk skupionych na niewielkich działaniach 
do czynności wspólnych i zintegrowanych w większej grupie.
 
Mimo że względy techniczne są w oczywisty sposób 
kluczowe w naszej podróży do cyrkularności, problem ten 
- oraz wymagany wzrost wydajności - jest zbyt złożony, aby 
można go było rozwiązać wyłącznie za pomocą innowacji 
technicznych. Zasadnicze znaczenie mają tu nadrzędne 
procesy i wybory projektowe. W związku z tym uważamy, że 
pomijana jest tu zazwyczaj najważniejsza część rozwiązania, 
jaką jest aspekt społeczny18 

W celu utworzenia środowiska o charakterze cyrkularnym, 
kluczowe jest planowanie, projektowanie i budowanie  
w sposób strategiczny, który wspiera adaptację 
społeczeństwa do bardziej cyrkularnego stylu życia. Miasta 
muszą pracować nad strategią rozwoju obszarów o obiegu 
zamkniętym, tak aby zachęcić dzielnice do opracowywania 
strategii cyrkularnych oraz do zmiany zachowań.
 
Rozwój obszaru o obiegu zamkniętym
Dobrym przykładem jest holenderska dzielnica EVA Lanxmeer. 
Jest to obszar, który został zagospodarowany w partnerstwie 
z władzami miasta, mieszkańcami i innymi interesariuszami. 

Dzięki systemowemu podejściu, gospodarka współdzielenia 
pojawiła się w tej dzielnicy samoistnie.20

Konkretny projekt środowiska zabudowanego, współdzielone 
przestrzenie zielone, wspólnie utrzymywana farma miejska 
oraz kolektywny proces rozwoju zaowocowały poczuciem 
przynależności zarówno do dzielnicy, jak i do społeczności.21

 
Zasady projektowania w obiegu zamkniętym, przestrzenie 
wielofunkcyjne i możliwości dzielenia się w zakresie 
mobilności oraz potrzeb związanych z życiem zawodowym, 
a także prywatnym miasta to pierwszy krok w przejściu do 
rozwoju obszarów cyrkularnych.22 
 
Współdzielona mobilność 
Pod względem mobilności miasto współdzielone może 
zwiększyć wartość dodaną otwartych przestrzeni, robiąc 
miejsce dla struktur ekologicznych i konstrukcji dla pieszych.

Na przykład, współdzielenie samochodów oznacza mniejszą 
produkcję nowych pojazdów, mniejsze zapotrzebowanie na 
miejsca parkingowe, mniejsze zanieczyszczenie i brak potrzeby 
tworzenia zbyt dużych ulic, promując w ten sposób zdrowsze 
środowiska, miejsce na wspólne ogrody, retencję wody 
oraz wszystko inne, czego miasto potrzebuje do sprawnego 
funkcjonowania. Dzięki współdzielonej mobilności można 
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rozwijać miasta, które są skoncentrowane na potrzebach ludzi 
i wspólnych wartościach, zamiast skupiać się na prywatnych 
pojazdach i mobilności niezrównoważonej.23 
 
Współdzielone mieszkanie 
Choć wspólne mieszkanie w imię cyrkularności może 
wydawać się dużym poświęceniem, w rzeczywistości oferuje 
ono dla zróżnicowanej grupy obywateli ogromne możliwości 
związane z aspektami społecznymi, ekonomicznymi  
i środowiskowymi.25 

Badanie holenderskich deweloperów pokazuje, że 18% grupy 
docelowej milenialsów było otwartych na współdzielenie 

obiektów, co jest liczbą dość znaczącą. Osoby najbardziej 
przeciwne współdzieleniu wskazywały na brak prywatności 
i konieczność tworzenia harmonogramów oraz zasad 
współdzielenia, czyli na czynniki, których nie można 
uniknąć.26

W badaniu stwierdzono również, że osoby otwarte na 
dzielenie się są szczególnie otwarte na dzielenie się ze swoją 
rodziną i przyjaciółmi. Naszym zdaniem podkreśla to potrzebę 
stworzenia wśród nowych mieszkańców spójnej struktury 
społecznej i podstaw do współpracy przed wprowadzeniem 
wspólnych obiektów.24

Jak wygląda miasto, w którym 
nie ma odpadów? Gdybyśmy 
budowali miasto od podstaw,  
co zrobilibyśmy inaczej? 
Alastair Carruth, Ekspert ds. cyrkularności, Sweco

Środowiskowe
Mniejsze domy mogą promować bardziej zrównoważone 
funkcjonowanie, ponieważ mniejsza przestrzeń oznacza 
mniej materiałów, co powoduje mniejsze zużycie energii, a to  
z kolei mniejszą ilość odpadów, czego efektem jest mniejsza 
emisja do atmosfery. 

Społeczne
Koncepcja wspólnego mieszkania, realizowana we właściwy 
sposób, może sprzyjać silnemu poczuciu wspólnoty, które z 
kolei zapobiega samotności i w razie potrzeby zapewnia 
pomoc 

Ekonomiczne
Z uwagi na to, że nie wszystkie produkty muszą być 
kupowane indywidualnie przez poszczególne gospodarstwa 
domowe, dzielenie się pomaga ograniczyć wydatki. 
Mniejsze domy są zazwyczaj tańsze, oferując grupom mniej 
zamożnym możliwość posiadania własnego, wygodnego  
i dobrze wyposażonego mieszkania.

Korzyści z projektowania cyrkularnego

Pionierzy 
Ekologiczne osiedle Wickevoort, Holandia
Na osiedlu Wickevoort około 1000 domów zostanie zbudowanych w sposób 
zrównoważony. Połączenie prywatnych i wspólnych obiektów jest przykładem 
tego, jak zrównoważone życie może zostać włączone do udanych modeli 
biznesowych i wypełnić lukę między ekowioskami a tradycyjną zabudową 
miejską. Sweco zostało zaproszone jako konsultant inżynieryjny do wsparcia 
rozwoju takich ekowiosek. Przykładami cyrkularności w tym projekcie jest 
stworzenie samowystarczalności poprzez miejskie rolnictwo, współdzielenie 
przestrzeni, obiektów i mobilność. Mieszkańcy popierają podstawowe 
wartości zrównoważonego rozwoju poprzez aktywne ubieganie się  
o mieszkania i są zmotywowani do utrzymywania wspólnych obiektów.

Współdzielona dzielnica
Współdzielona dzielnica Wickevoort w Holandii miała na celu sprostanie 
wyzwaniom zarówno społecznym, jak i związanym ze zrównoważonym 
rozwojem. Władze tego obszaru podeszły do kwestii zrównoważonego 
rozwoju w sposób szeroki, biorąc pod uwagę zarówno fizyczne, jak  
i społeczno-ekonomiczne aspekty tego wyzwania.27 

W rezultacie zastosowano tam kilka rozwiązań o charakterze 
cyrkularnym, które służą nie tylko mieszkańcom, ale także osobom 
odwiedzającym okolicę. Wszystkie te grupy mogą zaobserwować przykład 
zrównoważonego życia w ich mieście.28 

Rozwiązania cyrkularne w dzielnicy Wickevoort: 
- Samowystarczalność: rolnictwo miejskie, neutralność energetyczna.
-  Gospodarka współdzielenia: współdzielenie przestrzeni, obiektów  

i mobilności.  
-  Przestrzenie wielofunkcyjne: wspólne budynki są wykorzystywane do 

wielu celów, np. centrum opieki medycznej w ciągu dnia, które wieczorem 
staje się studiem jogi.

- Adaptacja klimatyczna: w wyniku przestrzeni zaoszczędzonej dzięki
  wielofunkcyjności powstało dużo terenów zielonych.29  

Klient: AM
Projektant/Architekt: Studio PROTOTYP,
M3H Architekci, MIX architektura
Lokalizacja: Cruquius, Holandia
Rola Sweco: Inżynieria lądowa

Wizualizacja: Zagospodarowanie terenu w Wickevoort, Holandia, ilustracja AM.



Wyobrażenie inżyniera – cyrkularne miasto Cork
Sweco opracowało studium przyszłości dotyczące wyglądu 
miasta Cork w Republice Irlandii za 80 lat, w roku 2101. 
Opracowana przez Sweco wizja miasta Cork uwzględnia 
łagodzenie zmian klimatycznych i jest budowana przez 
innowacyjne, kreatywne i zrównoważone rozwiązania.

Wyobraźmy sobie, że przekształcamy gospodarkę linearną 
w taką, w której gospodarka cyrkularna daje nam narzędzia 
do wspólnego rozwiązywania problemów związanych ze 
zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej, 
jednocześnie zaspokajając kluczowe potrzeby społeczne. 
Daje nam ona możliwość zwiększenia dobrobytu, liczby 
przedsiębiorstw, miejsc pracy i odporności na zmiany klimatu, 
przy jednoczesnym ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, 
odpadów i zanieczyszczeń. Gospodarka cyrkularna to 
systemowe podejście do rozwoju gospodarczego, które ma 
przynieść korzyści przedsiębiorstwom, społecznościom  
i środowisku, oparte na trzech zasadach: 
-  projektowania sposobu usuwania odpadów  
i zanieczyszczeń,

- zachowania produktów i materiałów w użyciu,
- regeneracji systemów naturalnych.

Celem jest przekształcenie Cork w odporny na zmiany 
klimatu, produktywny i samowystarczalny obszar miejski, 
wytwarzający własną energię elektryczną z odnawialnych 
źródeł, takich jak turbiny wiatrowe i panele słoneczne  
w obrębie miasta lub w jego pobliżu. Budynki będą dążyć 
do współdzielenia zasobów energetycznych, generując tyle 
energii, ile zużywają.

Koncepcja opiera się na kilku filarach: kreatywności, 
zrównoważonym rozwoju, etyce, środowisku, zdrowiu, 
aspektach społecznych i kulturze. Filary te dostarczają 
rozwiązań cyrkularnych w zakresie zasobów wodnych, energii 
odnawialnej, adaptacji do klimatu, innowacji w transporcie 
i zielonej infrastruktury, a każdy z nich zawiera konkretne 
projekty, które można realizować

Miasto Cork w Republice Irlandii, obraz z wizją. Ilustracja: Will Fox, starszy konsultant ds. wizualizacji i grafiki. Cyrkularna dzielnica miasta Näringen, Gävle, Szwecja. Ilustracja: Älvstranden Utveckling AB.

Klient: Konkurs „Inżynierowie Irlandii”
Projektant/Architekt: Sweco Irlandia
Lokalizacja: miasto Cork, Irlandia
Rola Sweco: Architekt
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Cyrkularna dzielnica miasta - Näringen, Szwecja – 
proponowana cyrkularna modernizacja i rozwój miejski  
w Gävle
Gmina Gävle zleciła Sweco oraz trzem innym firmom 
przygotowanie propozycji zrealizowania wizji Näringen, 
osiedla przemysłowego w centrum miasta, aby stało się 
najbardziej zrównoważoną dzielnicą miejską w Europie, 
z 6000 nowymi mieszkaniami. Zadaniem Sweco było 
zaprojektowanie miasta, w którym cyrkularność jest 
sposobem funkcjonowania. Propozycja opiera się na 
wynikach raportu Urban Insight firmy Sweco "Budowanie 
przyszłości na podstawie danych z gospodarki o obiegu 
zamkniętym"40  i szacuje znaczne oszczędności ekwiwalentów 
dwutlenku węgla poprzez ponowne wykorzystanie 
istniejących budynków, materiałów i terenów zielonych 
w ramach procesu. Kluczowe w ograniczaniu kosztów  
i wpływu na środowisko w projektach rozwojowych miasta, 
jest wyznaczanie i zabezpieczanie obszarów, na których nie 
powinny być prowadzone rozbiórki budynków. Podczas gdy 
istniejące budowle mogą nie być uznawane pod względem 
estetycznym za konstrukcje „najwyższej klasy", aż 90-100% 

istniejących już budynków i materiałów może pozostać 
nietknięte, zapewniając w ten sposób cenne przestrzenie 
dla działalności kulturalnej, drobnej produkcji przemysłowej, 
innowacyjnych startupów, organizacji pozarządowych  
i inicjatyw kooperacyjnych. Stanowią one szkielet i „nerw 
miejski" w nowej logice funkcjonowania miasta, którą jest 
gospodarka cyrkularna. Aby ułatwić budowanie społeczności 
i interakcji z interesariuszami, propozycja Sweco obejmuje 
szeroki zakres przestrzeni i zasobów, które mogą być 
współdzielone. Innowacyjne cyfrowe platformy wymiany 
bliźniaczej i rynki współpracy zapewnią, że dzielnice staną 
się w pełni cyrkularne, zgodnie z mottem, że „prawie nic nie 
opuszcza terenu Näringen".

Klient: Gmina Gävle
Projektant/Architekt: Sweco
Lokalizacja: Gmina Gävle, Gävleborg, 150 km na północ od Sztokholmu
Rola Sweco: Architekt



Według scenariuszy i unikalnych obliczeń ekspertów Sweco 
cyrkularne miasta przyszłości mogą zaoszczędzić nawet 
75% swojego zapotrzebowania na energię. Kluczem jest 
perspektywa systemowa, która umożliwia dzielenie się 
zasobami, energią i środkami transportu poprzez współpracę 
ponad sektorami i granicami własności. Nazywamy to 
symbiozą miejską.

Eksperci Sweco obliczyli wartość energooszczędnej architektury 
i nowego budownictwa, lokalnie produkowanej, współdzielonej 
i przechowywanej energii, całkowicie współdzielonej 
mobilności, lokalnie produkowanej żywności i maksymalizacji 
systemu rolnictwa miejskiego, który odpady wykorzystuje do 
produkcji biogazu, a sztuczną inteligencję i cyfrowe bliźniaki 

- do optymalizacji i wizualizacji. Całkowite zapotrzebowanie 
miasta cyrkularnego na energię na metr kwadratowy w 2040 
r. wyniesie wówczas zaledwie jedną czwartą zapotrzebowania 
dzisiejszego. (Ciepło + energia elektryczna = 113 KWh/mkw  
w 2020 r. i tylko 28 KWh/mkw w 2040 r.).

Obliczenia te opieramy na projekcie dzielnicy cyrkularnego 
miasta Näringen, proponowanej cyrkularnej modernizacji 
i rozwoju miejskiego z 6 tys. domów w szwedzkim Gävle. 
Projekt ten można postrzegać jako ogólny przypadek średniej 
wielkości szwedzkiego miasta, które musi rozwijać się  
i jednocześnie osiągać cele klimatyczne. Założyliśmy, że  
w 2040 roku liczba mieszkańców osiągnie tam ok. 90 tys.

Nasze cyrkularne miasto w 2040 roku, gdy wizja 
miejskiej symbiozy stanie się rzeczywistością
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•   Dzięki mądrym wyborom projektowym, podejmowanym na 
wczesnych etapach budowy domu, unikamy dużej ilości 
emisji dwutlenku węgla. Budynek mieszkalny z elewacją 
i z lekkim szkieletem drewnianym emituje na przykład  
o połowę mniej dwutlenku węgla niż odpowiadający mu 
dom z prefabrykowanym szkieletem betonowym i elewacją 
z cegły (jak pokazuje narzędzie C3 firmy Sweco jest to 170 
kg/mkw w porównaniu do 370 kg/mkw).

•   Energooszczędna architektura i rozsądne planowanie 
dzielnic umożliwiają zrównoważone wzorce zachowań  
i minimalizację emisji. Dzięki panelom słonecznym kombi 
na wszystkich niezacienionych dachach, jak również 
ogniwom słonecznym na niezacienionych elewacjach, 
zmniejszamy na przykład zapotrzebowanie na energię o 
około 60% w porównaniu z tradycyjnym budynkiem bez 
paneli słonecznych.

•   Planując, że dany obszar miasta będzie produkować 
zarówno żywność, jak i biogaz, przyczyniamy się do 
zaspokojenia potrzeb żywieniowych i energetycznych 
miasta, co prowadzi do osiągania znacznych zysków. 
Zapewnia to zdolność do lokalnej uprawy około 2,7 ton 
żywności rocznie. Korzyści z lokalnej produkcji żywności 
są naprawdę duże. Przykładowo całe zapotrzebowanie 
dzielnic czy miast jest zaspokajane przez konkretne, 
użyteczne uprawy i hodowle np. przez to, co nazywamy 
żywnością przyszłości, czyli chociażby hodowlę ryb. Bio 
odpady z miejskiej produkcji żywności mogłyby pokryć 
całkowite zapotrzebowanie lokalnej szkoły na energię 
elektryczną i cieplną (generowane jest do 800MW, co 
pokryje potrzeby energetyczne szkoły o powierzchni 7500 
mkw w 2040 roku). 

•   Osiągniemy 97% redukcji emisji dwutlenku węgla wtedy, 
gdy chodzenie, jazda na rowerze i usługi mobilności 
elektrycznej staną się w 2040 roku normą. Promując 

chodzenie, jazdę na rowerze oraz nową formę transportu 
zbiorowego, zeroemisyjnego i zelektryfikowanego, 
ograniczymy jazdę samochodem do 200 km/miesiąc, co 
stanowi 80% redukcję w stosunku do dnia dzisiejszego. 
Zaspokaja to całodobowe potrzeby rodziny w ciągu tygodnia 
i staje się oczywistym wyborem zarówno dla transportu 
osobowego, jak i towarowego. Pasy ruchu dla dronów 
transportujących towary do 2 kg są wykorzystywane w 
określonych, zaplanowanych odstępach czasu i dodatkowo 
uzupełniane nowymi elektrycznymi pojazdami rowerowymi.

•   Współdzielenie staje się normą, a pożyczanie zamiast 
posiadania jest rzeczą oczywistą. Samochody, rowery 
cargo, drony i rowery elektryczne to przykłady nowego 
rodzaju zelektryfikowanej floty pojazdów, która jest 
dostępna od ręki, ale nie jest własnością jednostki. Oparta 
na sztucznej inteligencji usługa responsywna zapewnia 
rodzinie całodobowy dostęp do carpoolingu i transportu 
publicznego. Być może dostępne będą ciągłe, samojezdne 
12-miejscowe autobusy, które powoli będą przemieszczać 
się przez okolicę w kierunku stacji

•   Stosowanie podejścia holistycznego przy postrzeganiu 
dzielnicy jako ośrodka zasobów stało się oczywiste. 
Perspektywa systemowa zapewnia korzyści ekonomiczne  
i nowe warunki poprzez współpracę podmiotów oraz symbiozę 
miejską, na przykład poprzez tzw. „wspólnoty energetyczne". 
Zaczynamy od podejścia systemowego, które może być 
zoptymalizowane poprzez synergię w zakresie wszystkich 
przepływów, potrzeb i zasobów: ogrzewania, zużycia energii 
elektrycznej, potrzeb ładowania energii elektrycznej, potrzeb 
transportowych, lokalnej produkcji żywności, biogazu... ,  
a wszystko to przy wsparciu sztucznej inteligencji.

Scenariusz dla zmaksymalizowanego, zasobooszczędnego 
i cyrkularnego miasta w 2040 roku:

Obliczenia dla miasta cyrkularnego w 2040 roku zostały przeprowadzone w 
ramach projektu AIFOOD - AI dla zrównoważonego łańcucha żywnościowego 
od gospodarstwa do odbiory końcowego (finansowanego przez Vinnova, 
Szwedzką Agencję Innowacji).

75%
oszczędności w porównaniu

w porównaniu do dzisiejszych

97%
zmniejszenie emisji

2.7
ton uprawianej żywności

rocznie wspiera
potrzeby żywnościowe miasta

biogaz pochodzący z odpadów 
spożywczych generuje 

wystarczająco
energii, aby zaspokoić całkowite 

zapotrzebowanie na energię 
lokalnych szkół

60%
Zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię w porównaniu do 
tradycyjnego budynku
bez paneli słonecznych

Wizualizacja: Sweco i Mandaworks



Miasto jako ekosystem
Ludzie są jedynymi żywymi istotami na tej planecie, które 
wiedzą co to są odpady. Każda inna żyjąca istota jest częścią 
cyklu, w którym nic się nie marnuje, a każdy zasób jest 
wykorzystany ponownie.30

W dniu 29 lipca 2021 roku według Global Footprint Network 
zapotrzebowanie ludzkości i wydobycie zasobów naturalnych 
przewyższyło tempo, w jakim planeta je regeneruje w ciągu 
jednego roku. W tym przypadku nacisk położony jest na kurczącą 
się zdolność biologiczną ekosystemów (głównie lasów, terenów 
podmokłych i rezerw wód gruntowych), aby podtrzymać nasze 
paradygmaty produkcji – dystrybucję i konsumpcję. Podczas gdy 
ekonomia liniowości oczywiście nadal funkcjonuje, pomijany 
jest często inny aspekt - ekologiczna regeneracja.

Aby zaplanować odpowiednią ilość zieleni miejskiej 
wprowadzono zaproponowaną przez Cecila Van 
Konijnendijka, profesora w Urban Forestry na UBC, zasadę 

3-30-300. Zgodnie z tą zasadą każdy powinien być w stanie 
zobaczyć trzy drzewa ze swojego domu, mieszkać w dzielnicy, 
w której co najmniej 30% terenu pokrywają drzewa (lub 
roślinność) i być w odległości nie większej niż 300 metrów 
od najbliższej zielonej przestrzeni, która pozwala na wiele 
aktywności rekreacyjnych.

Samopodtrzymujący się metabolizm miasta
O cyrkularnym planowaniu miejskim możemy myśleć jako 
o systemie analogicznym do metabolizmu ekosystemu. 
Podstawy są zdefiniowane przez samowystarczalny system 
bezodpadowy, w którym procesy przemiany zachodzą poprzez 
wymianę pomiędzy różnymi systemami, które określają 
ekologię miasta. 

Z jednej strony, miasta prowadzą ciągłą wymianę  
z biosferą, która spełnia wiele funkcji niezbędnych do 
ich funkcjonowania. Z drugiej strony, obecność kapitału 
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Czyste powietrze
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Oczyszczenie wody

Kontrolowane powodzie
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naturalnego jako unikalnej zmiennej w ramach urbanizacji 
jest wskaźnikiem zdolności regionu miejskiego do 
dostarczania bardzo potrzebnych usług ekosystemowych. 
Innymi słowy, kapitał naturalny jest podstawowym systemem 
metabolizmu regionu miejskiego i dlatego planowanie, 
projektowanie oraz inżynieria miast, a także ich infrastruktury 
powinny polegać na łączeniu ich z ich naturalnymi 
podstawami.

Rola usług ekosystemowych w odpornym na zmiany klimatu 
mieście
Dlaczego przyroda jest dla nas tak cenna? To pytanie, które 
wydaje się oczywiste, leży u podstaw wszystkich prób 
zapewnienia zrównoważonego i odpornego na zmiany 
rozwoju przestrzennego. Milenijna ocena ekosystemów (ang. 
MEA),31 Ekonomia ekosystemów i różnorodności biologicznej 
(ang. TEEB)32 oraz inne niedawno opracowane narzędzia 
umożliwiają miastom zrozumienie roli niezliczonych usług, 
jakie mogą nam zapewnić systemy naturalne.34 
 
Tradycyjnie innowacje techniczne miały na celu zastąpienie 
usług ekosystemów odpowiednikami stworzonymi 
przez człowieka, takimi jak infrastruktura kanalizacyjna  
i elektryczna. Choć były one przełomowe dla poprawy 
naszego zdrowia i samopoczucia w erze industrializacji, 
promowały pogląd technokratyczny, który nie pozwala 
nam zrozumieć korzyści płynących z bardziej naturalnego 
podejścia do rozwiązywania problemów.

Musimy zintegrować naturalne ekosystemy w naszych 
miastach, aby uchwycić wielkie wartości, takie jak potencjał 
roślinności do oczyszczania powietrza lub zanieczyszczonej 
wody, czy zatrzymywanie i retencja wody w celu zapobiegania 
powodziom. Zapewnienie przestrzeni dla zielonej i niebieskiej 
infrastruktury poprzez ulice, przestrzenie publiczne i budynki 
jest również częścią miast promujących zdrowie oraz 
oferującyh lepszą jakość życia. 

Pionierzy
Urban Waterbuffer – ponowne wykorzystanie wody 
deszczowej
Jednym z przykładów rozwiązania odnoszącego się do 
cyklu hydrologicznego jest projekt Urban Waterbuffer  
w Rotterdamie.33 

Podczas gdy obszary zurbanizowane coraz częściej 
stają przed wyzwaniami związanymi z powodziami lub 
niedoborem wody spowodowanym suszą, zarządzanie 
miejską wodą deszczową pozostaje problemem. 

Urban Waterbuffer ma na celu filtrowanie i ponowne 
wykorzystanie wody deszczowej na obszarach miejskich 
poprzez skalkulowane przekierowanie, retencję  
i oczyszczanie.34 W tym przypadku cyrkularność wiąże 
się z wykorzystaniem ekosystemów do regulowania 
przepływów wody i zanieczyszczeń spowodowanych 
przez człowieka oraz do ponownego wykorzystania 
oczyszczonej wody. W projekcie powierzchnia miejska, 
która jest narażona na spływy, jest połączona z pod 
powierzchnią poprzez ekologiczną strefę buforową. Woda 
deszczowa jest kierowana do stref roślinnych, które 
usuwają zanieczyszczenia, a następnie jest transportowana  
i przechowywana pod powierzchnią, co również zwiększa 
rezerwy wód gruntowych. Woda jest następnie gotowa do 
zbierania i ponownego wykorzystania do różnych funkcji 
miejskich. 

Testy koncepcyjne ujawniły wiele korzyści płynących 
z tego typu działań cyrkularnych, poza bezpośrednim 
rozwiązywaniem konkretnych zagrożeń lub problemów. Na 
przykład, rozwiązanie cyrkularne zapewnia cenne usługi  
w zakresie zarządzania powodziami i zaopatrzenia w wodę. 
Wykorzystuje również ekosystemy w celu rozszerzenia 
obszarów zielonych w regionach zurbanizowanych, 
promując dalsze korzyści dla społeczeństwa.

Projekt ten jest przykładem potencjału gospodarki 
cyrkularnej w zakresie zarządzania przepływami materiałów 
ekologicznych i antropogenicznych (na przykład ściekami 
mieszkaniowymi, komercyjnymi i przemysłowymi oraz 
zanieczyszczoną wodą) oraz wzbogacania jakości 
przestrzennej środowiska zbudowanego i różnych systemów 
ekologicznych.35

 

Rys. 3. Usługi ekosystemów. Opracowano na podst „Milenijnej oceny ekosystemu”, 2005. Na powyższym rysunku przedstawiono schematycznie zakres usług 
ekosystemów od dostarczania zasobów i rekreację, aż po łagodzenie ryzyka klimatycznego i adaptację.

Ścieżka 2 - Odporność na zmiany klimatu
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ekotarasów na wszystkich 

nowych budynkach
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Zdjęcie: Sweco / Bergen Light Rail
Klient: Bybanen Utbygging AS
Projektant/architekt: Sweco
Lokalizacja: Bergen, Norwegia
Rola Sweco: Projektowanie i inżynieria

Niebiesko-zielone miejskie życie nad Kanałem Mindemyren, 
Norwegia
Obszar Mindemyren położony blisko centrum Bergen 
przejdzie w ciągu najbliższych kilku lat niemal całkowitą 
transformację. Obecnie obszar ten jest mocno obciążony 
ruchem ulicznym i składa się z nieestetycznych budynków. 
Celem jest stworzenie atrakcyjnego i inspirującego zielonego 
obszaru miejskiego. Górny kanał, oprócz tego, że będzie 
stanowił lokalny kanał przeciwpowodziowy, ułatwi migrację 
ryb i zapewni niebiesko-zielone miejskie życie. Przepust pod 
kanałem zostanie zbudowany tak, aby mógł poradzić sobie  
z 200-letnią powodzią.

Nowe przestrzenie miejskie zostaną stworzone z naciskiem 
na niebiesko-zieloną infrastrukturę i płynną mobilność dla 
pieszych oraz rowerzystów. Eksperci Sweco zaprojektowali 
unikalny kanał, wydobywając ukrytą rzekę z powrotem na 

światło dzienne. Nurt rzeki został przedtem skierowany 
do rur, a następnie rzeka uwolniona z powrotem do jej 
naturalnego kanału. Zespół Sweco składał się ze specjalistów 
z doświadczeniem w zakresie inżynierii wodnej i ściekowej 
oraz projektowania miejskiego i biologii. W wyniku tych 
działań kanał, który pozytywnie wpływa na życie miasta, 
jest odpowiedni do przemieszczania się pstrągów między 
wodą morską a słodką oraz spełnia wymagania adaptacji 
do klimatu, służąc jako droga powodziowa w przypadku 
zwiększonych opadów.

Cyrkularny system żywnościowy w Göteborgu, Szwecja
Administracja Środowiskowa w mieście Göteborg 
opracowała propozycje dotyczące zrównoważonego systemu 
żywnościowego w obiegu zamkniętym. Przeanalizowano, 
co należy zrobić, aby osiągnąć zrównoważone lokalne 
zaopatrzenie w żywność dla społeczności Göteborga, przy 
jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na środowisko naturalne. 

Długoterminowy zrównoważony system żywnościowy 
wymaga przekształcenia całego społeczeństwa i istnieje 
wiele czynników, które należy tu wziąć pod uwagę. Do 
zrównoważonego zaopatrzenia w żywność mogą przyczynić się 
bardziej cyrkularne przepływy i lokalna produkcja. Potrzebna 
jest również baza wiedzy, aby zidentyfikować złożone 
powiązania i określić ścieżki.

Aby zrozumieć obecną sytuację i przejąć inicjatywę  
w określaniu rozwiązań, Miasto zleciło Sweco wykonanie 
mapowania. Sweco przeprowadziło mapowanie, wizualizację 
i określiło ilościowo przepływy zasobów żywnościowych 
w ramach Göteborga, przez ten obszar i poza nim, w tym 

zbadało konsumpcję i usuwanie odpadów. Obliczenia 
te umożliwiły dokonanie pomiarów wpływu na klimat  
i wyliczeń finansowych. Działania, mające na celu pomoc 
miastu na drodze do stworzenia cyrkulacyjnego systemu 
żywnościowego, zostały następnie zmapowane wraz  
z oczekiwanymi oszczędnościami w zakresie emisji CO2  
i oszczędnościami finansowymi w porównaniu z poziomem 
bazowym.

W Göteborgu jest dużo gruntów rolnych, które przodują także w rolnictwie 
miejskim. Gdyby zmaksymalizować obszar, na którym możliwa jest uprawa 
cyrkularna i zmierzyć, co można by na nim wyprodukować, jasne jest, że 
Göteborg może stać się samowystarczalny w produkcji warzyw. 
Emma Danielsson, Kierownik ds. zrównoważonego rozwoju, Sweco

Klient: Miasto Göteborg
Lokalizacja: Göteborg, Szwecja
Rola Sweco: mapowanie systemu żywnościowego, 
wizualizacja, określenie ilościowe i rekomendacje

Ilustracja: Zarządzanie środowiskiem dla miasta Göteborg, 2022:03 Zrównoważony system żywnościowy z perspektywy gospodarki cyrkularnej.

1%

W prognozach oszacowano, że udział żywności produkowanej lokalnie 
można zwiększyć z około 1% do 40%, uzyskując oszczędności  
w wysokości około 2 mln EUR  i  75 000 ton CO2e rocznie oraz około 
5000 nowych miejsc pracy.

40%

Wyprowadzenie ukrytej rzeki na 
światło dzienne to pozytywny 
wkład w życie miasta, 
kształtowanie zdrowego 
środowiska życia i zaspokojenie 
potrzeby adaptacji do klimatu.

Wizualizacja: Sweco.



Tworzenie nowych miejsc pracy

RECYKLING  
tworzy średnio  

10 razy więcej miejsc pracy 
niż wytwarzanie odpadów 

KOMPOSTOWANIE  
tworzy co najmniej 2 razy 

więcej miejsc pracy  
niż składowiska odpadów

PONOWNE WYKORZYSTANIE  
tworzy aż 30 razy więcej 

miejsc pracy  
niż składowiska. 

Miasto jako motor 
zmian

Czy wiesz, że jedna trzecia wszystkich odpadów miejskich, 
które przepływają dziś przez Europę, pochodzi z rozbiórki?36 
Jakich narzędzi potrzebowałoby miasto cyrkularne, aby 
uzyskać dostęp do tych odpadów i zamienić je w gotówkę? 
W tym rozdziale przybliżamy dwa z nich, które miasta 
mogą wykorzystać, aby stać się cyrkularne. Narzędzia 
te umożliwiają koordynację prac izb handlowych, gmin  
i innych interesariuszy oraz przepływ zasobów w celu 
poprawy świadomości społecznej, dostępności i łączności. 
Rozdział kończymy opisem czterech kolejnych narzędzi, które 
umożliwiają wprowadzenie innowacji i gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Korzyści wynikające z przejścia na gospodarkę cyrkularną 
Stopniowe przechodzenie na system gospodarki o obiegu 
zamkniętym jest niezbędnym elementem funkcjonowania 
przyszłych miast Europy. Raport Światowego Forum 
Ekonomicznego wskazuje, że zastosowanie zasad gospodarki 
cyrkularnej w całej gospodarce UE może do 2030 roku 
potencjalnie zwiększyć PKB UE o dodatkowe 0,5%, co 
odpowiada ponad 77 miliardom EUR i stworzyć około 700 tys. 
nowych miejsc pracy.37  Z uwagi na to, że firmy produkcyjne w 
UE wydają średnio około 40% swoich pieniędzy na materiały, 
argumenty biznesowe przemawiające za przejściem na 
gospodarkę cyrkularną są oczywiste, zarówno dla miast 
cyrkularnych, jak i poszczególnych firm. Modele obiegu 
zamkniętego mogą zwiększyć ich rentowność, chroniąc je 
jednocześnie przed wahaniami cen zasobów, co można było 
zaobserwować podczas pandemii.38 

Od odpadów do skarbów
Cyrkularny system gospodarowania odpadami wzmacnia 
gospodarkę miasta poprzez utrzymywanie środków 
pieniężnych i materiałów w obiegu na całym obszarze 
lokalnym.39 Jednocześnie tworzy miejsca pracy w różnych 
branżach, zarówno dla mniejszych, jak i większych 
społeczności miejskich lub wiejskich 

Wdrożenie takich systemów wymaga działania sieci, która 
może koordynować powiązania między zasobami, produkcją 
i konsumpcją w celu promowania przepływów cyrkularnych. 
Narzędzia cyfrowe mogą zwiększyć niezbędną łączność  
w ramach systemu i ułatwić procesy monitorowania relacji  
z interesariuszami i zasobów cyklicznych.40 Niektóre przykłady 
narzędzi gospodarki cyrkularnej obejmują paszporty 
materiałowe, inteligentną logistykę i mapowanie systemowe. 
 
Potencjalny rynek i innowacje
Opierając się na wspólnym rynku UE i potencjale technologii 
cyfrowych, gospodarka cyrkularna może wzmocnić bazę 
przemysłową UE oraz sprzyjać tworzeniu przedsiębiorstw  
i przedsiębiorczości wśród MŚP.41 Innowacyjne modele oparte 
na bliższych relacjach z klientami, masowym dostosowaniu 
do potrzeb klienta oraz gospodarce opartej na współdzieleniu 
się i współpracy nie tylko przyspieszą proces cyrkularności, 
ale także dematerializację naszej gospodarki, czyniąc Europę 
mniej zależną od materiałów pierwotnych.42 Przewiduje się 
dalszy rozwój ram monitorowania przyczyniających się do 
pomiaru dobrostanu poza PKB.43 
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Ścieżka 3 - 
 
Śledź, monitoruj i łącz
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Miasta wybrane do misji UE na rzecz 100 miast 
neutralnych klimatycznie 
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Nasz koncepcyjny obraz miasta cyrkularnego jest zgodny z główną inicjatywą UE dotyczącą 100 miast neutralnych dla klimatu 
do 2030 roku i obejmuje takie elementy jak:
- współdzielone mieszkania i wielofunkcyjne budynki, aktywizacja niewykorzystanej przestrzeni;
- uznanie koncepcji planowania miejskiego jako analogicznej do metabolizmu ekosystemu;
-  ulepszone i współdzielone udogodnienia dla pieszych i rowerzystów - większość z tych udogodnień będzie wyposażona  

w panele słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne zdolne do generowania energii odnawialnej;
-  inżynierskie rozwiązania wodno-ściekowe, które łączą urbanistykę i biologię, tworząc symbiozę miejską;
- aż 90-100% budynków i materiałów w miastach pozostaje zachowanych;
- każde miasto powinno mieć swój bank materiałów i mapowanie przepływu zasobów;
- włączenie młodzieży do planowania miejskiego, która ma w nim ważny głos.

W dniu 28 kwietnia 2022 roku Komisja Europejska ogłosiła listę 100 miast uczestniczących w programie, które do 2030 roku 
otrzymają jej wsparcie w osiągnięciu celu, jakim jest stworzenie miast neutralnych klimatycznie i inteligentnych. Miasta odgrywają 
niezwykle ważną rolę w osiągnięciu do 2050 roku neutralności klimatycznej, co jest celem Europejskiego Zielonego Ładu. Zajmują 
one zaledwie 4% powierzchni UE, ale zamieszkuje je aż 75% obywateli UE. Ponadto zużywają ponad 65% światowej energii  
i odpowiadają za ponad 70% globalnych emisji CO2.
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Narzędzia umożliwiające cyrkulację 
Program Sweco RECLAIM (ang. Recovery Long-term Asset 
Inventory Management) to prototypowy program w Holandii, 
który przewiduje rozbiórkę budynków w ciągu najbliższych 10 
lat. Celem jest wizualizacja potencjalnego banku materiałów 
w obszarze geograficznym, takim jak miasto. Dzięki 
prognozowaniu przyszłości, projektanci mają więcej czasu 
na zbadanie materiałów i ewentualne wykorzystanie ich  
w nowych projektach. Zasadniczo umożliwia to traktowanie 
miast jako banków materiałów, które mogą być ponownie 
wykorzystane w innych miejscach, przy użyciu procedur 
cyfrowych oraz przepływów w systemie miejskim i wokół 
niego. 

Cyrkularne miasta jako pochłaniacze dwutlenku węgla 
Narzędzie C3 (Carbon Cost Compass) zostało opracowane 
przez Sweco, aby pomóc planistom w podejmowaniu 
decyzji, które będą miały duży wpływ na koszty, materiały 
i klimat. C3 pomaga określić koszty i wpływ na klimat  
w nowych projektach nieruchomości, umożliwiając miastom 
wizualizację tych wpływów, kierowanie działań w stronę 
bardziej cyrkularnych metod, a co za tym idzie osiąganie 
optymalnych wyników w całym cyklu życia nowych inwestycji.

Tworzenie banków produktów 
Loopfront jest największą w Norwegii platformą cyrkularną 
dla materiałów budowlanych i wnętrz, zarówno z branży 
budowlanej, jak i rozbiórkowej.44 Przed platformami cyfrowymi 

takimi jak ta, nie istniała możliwość opracowywania 
cyfrowych raportów z inwentaryzacji materiałów. Poprzez 
digitalizację procesu za pomocą aplikacji służącej do 
inwentaryzacji, a następnie publikację zasobów na stronie 
internetowej, zasoby są udostępniane i dostępne dla każdego 
w mieście. Aplikacja jest zsynchronizowana z bankiem 
produktów Loopfront, który dostarcza kluczowych danych 
liczbowych dotyczących oszczędności klimatycznych przy 
ponownym wykorzystaniu produktów z inwentaryzacji. 
Mogą one być również upublicznione, co było sposobem 
na zachęcenie nowych interesariuszy do uczestnictwa  
w platformie.

Umożliwienie recyklingu materiałów w dowolnym miejscu 
Drugim narzędziem, na które chcemy zwrócić uwagę, jest 
Trashpresso. Urządzenie to dzieli proces recyklingu na trzy 
etapy: redukcję rozmiaru, oczyszczanie i ponowne formowanie. 
Trashpresso pokonuje bariery odległości i energii, pokazując, 
że spowolnienie, regeneracja, recykling i ponowne użycie są 
możliwe praktycznie wszędzie. Umieszczenie tego urządzenia, 
w strukturze miasta pozwoliłoby zaoszczędzić wiele odpadów 
i dużo miejsca. Choć działa na mniejszą skalę niż tradycyjna 
fabryka, Trashpresso wciąż może poddać recyklingowi do pół 
tony odpadów z tworzyw sztucznych dziennie. Jak podaje 
firma stojąca za tym wynalazkiem, Miniwiz, recykling przy 
użyciu tego urządzenia odpowiada konsumpcji 10-tysięcznej 
społeczności. Obecnie Trashpresso działa jedynie w Londynie 
i Mediolanie.46
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Tworzenie symbiozy w Finlandii
Kluczowym celem w Parku Przemysłowym Alholmen 
jest uzyskanie do 2030 roku zerowej ilości odpadów 
na składowiskach. Park składa się z dziewięciu firm 
przemysłowych i 53 usługowych, zatrudniających 
bezpośrednio prawie 2000 osób. Celem analizy było 
określenie aktualnego stanu przepływów materiałowych 
i interakcji w Parku, nakreślenie potencjalnych kierunków 
na przyszłość i zidentyfikowanie działań, które oznaczałyby 
początek transformacyjnej podróży w kierunku większej 
cyrkularności. Sweco było zaangażowane jako wykonawca 
podejmujący się mapowania i oceny cyrkularności. Została 
ona sporządzona na podstawie dostarczonych informacji 
i wywiadów z firmami mającymi siedzibę w Parku.  
W wyniku przeprowadzonej oceny określono szereg działań, 

które należało podjąć, w tym organizację prowadzącą, 
koordynatora lub kierownika ds. symbiozy i projektów, 
partnerstwa współpracy oraz wspólne ramy rozwoju  
z wykorzystaniem uzgodnionych ambicji i wskaźników 
sukcesu dla wszystkich organizacji.

Zdjęcie: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab
Klient: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia Ab
Lokalizacja: Jakobstad, Finlandia
Rola Sweco: Wykonawca wykonujący mapowanie i ocenę gospodarki 
cyrkularnej

Park Przemysłowy Alholmen - ocena gospodarki cyrkularnej. Region Jakobstad, Finlandia

Pionierzy

W Parku Przemysłowym Alholmen 
kluczowym celem do 2030 roku jest 
zero odpadów na składowiskach



Kroki w kierunku gospodarki cyrkularnej na poziomie 
dzielnicy miasta
Miasto Göteborg i jego nieruchomościowa spółka zależna 
Älvstranden Utveckling dobrze wiedzą, jak gospodarka 
cyrkularna wpływa na rozwój miast. W końcu są przecież 
partnerami w programie Sharing Cities Sweden, który 
jest narodowym programem dotyczącym roli gospodarki 
współdzielenia w przyspieszeniu transformacji klimatycznej 
w miastach w latach 2017-2021.

Aby lepiej zrozumieć mechanizmy, które mogą sprzyjać 
interakcjom osób zainteresowanych, generować aktywność 
zwykłych mieszkańców oraz zwiększać tożsamość miejską 
poprzez niekomercyjne środki, Sweco Architects otrzymało 
zlecenie na przeprowadzenie badania. Jego rezultatem 
jest opracowanie modelu pracy dla symbiozy miejskiej  
i gospodarki cyrkularnej w siedmiu krokach, z przykładami, 
jak dzielić się zasobami, usługami (umiejętnościami/czasem), 
danymi i nadwyżką energii w dzielnicy miasta poprzez 
budowanie społeczności i interakcję z interesariuszami.

Klient: Älvstranden Utveckling AB
Lokalizacja: Göteborg, Szwecja
Rola Sweco: Badania i innowacje w ramach programu Sharing 
Cities Sweden, finansowane przez Vinnova, Szwedzką Agencję ds. 
Innowacji i Efektywnych Miast.
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Przyspieszenie przejścia do neutralnego klimatycznie Leuven 
poprzez współpracę i innowacje. 
Tajemnicą sukcesu Leuven jest uświadomienie sobie 
potęgi współpracy. Mieszkańcy współpracują ze sobą  
i tworzą kwitnący ekosystem innowacji obejmujący samorząd, 
środowiska akademickie, przemysł i społeczeństwo 
obywatelskie. Podejście miasta zakłada wzmocnienie 
odizolowanych inicjatyw poprzez ułatwienie ich zbiorowego 
zorganizowania w celu realizacji wspólnej wizji, aby stawić 
czoła trudnym problemom, takim jak zmiana klimatu.

Dowodem na kulturę współpracy w Leuven jest sposób,  
w jaki miejska sieć klimatyczna Leuven 2030 opracowała  
i wdraża swój Plan Działania na lata 2025-2035-2050. Jest 
to kompleksowy dokument określający elementy potrzebne 
do osiągnięcia neutralności klimatycznej. 

Plan ten składa się z 13 programów. Program gospodarki 
cyrkularnej Cyrkularność Leuven skupia się na realizacji 
pięciu celów strategicznych:

 Cyrkularna przedsiębiorczość  w Leuven 

 Cyrkularne budownictwo

 Naprawa, dzielenie się i ponowne wykorzystanie 

 Zrównoważona i cyrkularna konsumpcja 

 Dane, monitoring i wytyczne

Dla każdego zamiaru, cele i działania zostały określone 
oraz zdefiniowane w ścisłej współpracy z najważniejszymi 
interesariuszami zrzeszonymi w platformie Cyrkularność 
Leuven.

W Leuven skupiono się na zwiększeniu skali działania w celu 
wygenerowania maksymalnego wpływu poprzez ułatwianie 
tworzenia nowych lokalnych łańcuchów wartości w ramach 
podejścia systemowego, przy jednoczesnym angażowaniu 
obywateli do aktywnego uczestnictwa w przemianach. Ważnym 
punktem przedmiotowego programu jest opracowanie monitora 
Gospodarki Cyrkularnej i wykorzystanie własnych polityk 
miasta, takich jak zamówienia publiczne i przepisy budowlane.

W 2020 roku Leuven zdobyło nagrodę Europejskiej Stolicy 
Innowacji. Ostatnio miasto zostało nominowane przez Komisję 
Europejską do misji „100 miast neutralnych klimatycznie  
i inteligentnych do roku 2030”. 

Urban Insight by Sweco – Transformacja miasta w obiegu zamkniętym 

Dzięki cyrkularności Leuven 
tworzymy kontekst, w którym 
obywatele i interesariusze są  
w pełni uprawnieni do przyczynienia 
się do realizacji wspólnego 
celu, jakim jest osiągnięcie 
neutralności klimatycznej miasta. 
Kluczem naszego podejścia jest 
kompleksowa współpraca, uczenie 
się przez działanie, opowiadanie 
historii i wywieranie wpływu.
David Dessers, Radny ds. gospodarki cyrkularnej, miasto Leuven

Zdjęcie: centrum miasta Leuven, Rector de Somerplein, ©KEV&CAM
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Cechy charakterystyczne 
cyrkularnych dzielnic

•  Zostań aktywnym członkiem swojej dzielnicy!
   Dziel się usługami i zasobami, takimi jak np.
   edukacja, żywność i mobilność.

•  Eko-tarasy stanowią podstawę dla
   miejskiego ogrodnictwa.
   Promują bioróżnorodność, wykorzystanie
   wody deszczowej, miejskie rolnictwo i miejsca
   spotkań.

•   Wspólna waluta sąsiedzka. 
Wspólna waluta lokalna lub system punktowy 
umożliwia funkcjonowanie zarówno 
pieniędzy, jak i pracy jako środek płatniczy. 
Aby skorzystać z usług oferowanych w 
dzielnicy można więc wybrać pieniądze lub 
swoje punkty przyznane za stosowanie zasad 
zrównoważonego rozwoju.

Eko-tarasy przyczyniają się do zielonego i cyrkularnego miasta. Ilustracja: Sweco Architects



Børnehuset Svanen
Børnehuset Svanen będzie pierwszym na świecie 
cyrkularnym przedszkolem - domem dla dzieci na przyszłość 
opartym na przeszłości oraz pionierskim projektem na rzecz 
zrównoważonego rozwoju.

Ośrodek powstaje jako budynek cyrkularny, w którym 
część materiałów z byłej szkoły Gladsaxe jest poddawana 
recyklingowi, co minimalizuje ilość odpadów i zmniejsza emisję 
CO2. Sweco było zaangażowane w ten projekt jako konsultant 
architektoniczny i architekt krajobrazu.

Rozwiązanie to redefiniuje dzisiejsze metody budowlane 
i jest inspiracją na przyszłość. Jest to piękne spotkanie 
architektury z wizjonerską gminą. Pokazuje, co może 
osiągnąć agencja rządowa, jeśli jest gotowa walczyć  

o właściwe rozwiązania. Zgodnie ze słowami wyrażonymi 
w czasie przyznawania nominacji do Duńskiej Nagrody za 
Wzornictwo w 2021 roku, projekt ten przesuwa poprzeczkę 
możliwości w miejskim kontekście urbanistycznym i nadaje 
całemu obszarowi nowy wizerunek..

Wioska UN17
Jest to projekt z unikalnym podejściem do zrównoważonego 
rozwoju, który wyznaczy nowe standardy dla budownictwa. 
Wioska UN17 w Ørestad w południowej Kopenhadze będzie 
pierwszym w historii przedsięwzięciem, który przełożył 
wszystkie 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ na 
konkretne działania.

Droga przewodnia dla zrównoważonego budownictwa 
mieszkaniowego
Wioska UN17 zostanie zbudowana z ponownie wykorzystanych 
materiałów budowlanych przy minimalnym ich odgazowaniu. 
Kiedy projekt zostanie ukończony, będzie spełniał jedne  
z najwyższych standardów pod względem zdrowia fizycznego  
i psychicznego. Wioska UN17 wpisuje się w narrację miasta 
jako odnawialnego ekosystemu, ponieważ będzie korzystać w 
100% z odnawialnych źródeł energii i będzie w stanie zebrać 
1,5 miliona litrów wody deszczowej rocznie do recyklingu i 
użytku rekreacyjnego. Ponadto Wioska UN17 będzie dalej 
rozwijać walory krajobrazowe okolicy, skupiając się na 
wykorzystaniu wody do celów rekreacyjnych, roślinności, 
bioróżnorodności i dzikiej przyrodzie. 

W projekt Wioska UN17 Sweco jest zaangażowane jako 
architekt. Wioska zajmuje powierzchnię 35 000 mkw, na 
której znajduje się 535 domów różnego typu, przeznaczonych 
dla 1 100 osób i spełniających najwyższe standardy 
zrównoważonego rozwoju społecznego, ekonomicznego  
i środowiskowego. Projekt jest swego rodzaju laboratorium 

do tworzenia i dzielenia się cyrkularnymi rozwiązaniami 
budowlanymi przyszłości w oparciu o przyjęte przez ONZ cele 
zrównoważonego rozwoju.

Aby zrealizować te cele, w projekcie pogrupowano je w sześć 
kluczowych obszarów: bioróżnorodność, społeczność, zdrowie, 
materiały, woda i energia. W czasie opracowywania projektu 
omówiono 300 inicjatyw w zakresie zrównoważonego rozwoju, 
z których 200 zostało już wdrożonych.

Oszczędności wynikające z projektu obejmują 320 ton CO2e 
dzięki zastosowaniu zamiast betonu lekkiej, biopochodnej 
fasady, 130 ton CO2e dzięki zastosowaniu zamiast betonu 
lekkich drewnianych ścian wewnętrznych oraz 157 ton CO2e 
dzięki zastosowaniu zamiast betonu drewnianej dylatacji 
podłóg.

Myślenie poprzez innowacje i 
świadomość, że nie jest to zwykły 
projekt, jest ważna.
Martin Schultz Nielson, Kierownik ds. inwestycji Wioski UN 17, NREP 

Klient: NREP
Projektant/Architekt: Lendager, Sweco, SLA
Lokalizacja: Ørestad, południowa część Kopenhagi
Rola Sweco: Architekt

2726

Klient: Gladsaxe Kommune
Projektant/Architekt: Sweco Architects Denmark
Współpracownicy: NIRAS, Tscherning, Ason A/S, Aksel V. Jensen A/S Rådgivende 
ingeniører i Lendager
Lokalizacja: Brøndby Strand, Dania
Rola Sweco: Konsultant ds. architektury i architektury krajobrazu
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Aby podkreślić pilną potrzebę wprowadzenia cyrkularności 
niektóre państwa członkowskie UE zaczęły formułować 
rządowe plany dla gospodarki cyrkularnej.1 
-  20 z 27 państw członkowskich UE posiada rządowy plan na 

rzecz gospodarki cyrkularnej;
-  26% z nich zostało opublikowanych w ciągu ostatnich 

dwóch lat; 
-  58 % z nich zostało opublikowanych w ciągu ostatniego 

roku. 

Dwa europejskie miasta, Amsterdam i Glasgow, współpracowały 
z interesariuszami, aby osiągnąć postęp we wdrażaniu swoich 
własnych udanych strategii gospodarki cyrkularnej.3 

AMSTERDAM
Amsterdam jest światowym liderem w przejściu na gospodarkę 
cyrkularną. W 2017 r. miasto otrzymało nagrodę World 
Smart City Award dzięki swojemu pionierskiemu podejściu 
do rozwoju cyrkularnego, a w szczególności jego wysiłkom 
w zakresie lokalnego generowania energii elektrycznej, 
zmniejszenia zużycia paliwa i bardziej efektywnego recyklingu 
odpadów.5 

Dzielenie się wartością 
Jak w przypadku każdej transformacji gospodarczej, 
przedsiębiorstwa i instytucje muszą być w stanie przyjąć 
aktywną rolę w procesie transformacji cyrkularnej. Miasto 
Amsterdam pełni rolę koordynatora tworząc odpowiednie 
warunki dla rozwoju, przyspieszając badania i pozyskiwanie 
danych, a także współpracując z przedsiębiorstwami 
i partnerami, takimi jak Amsterdamski Instytut ds. 
Zaawansowanych Rozwiązań Metropolitalnych oraz 
Amsterdamski Uniwersytet Nauk Stosowanych.6 

Cyrkularne dzielnice
Władze miejskie Amsterdamu postanowiły również 
uczynić nowym standardem cyrkularne i zorientowane na 
innowacje zakupy. Na przykład szybko rozwijający się obszar 
Buiksloterham będzie w pełni cyrkularny. W dzielnicy znajdzie 
się biodegradator, który będzie utrzymywany przez sieć 
Waternet. Buiksloterham posłuży w ten sposób jako testowy 
przykład maksymalnego odzysku energii (gazu i ciepła) oraz 
zasobów ze ścieków. W całym mieście funkcjonuje również 
wiele innych, mniejszych inicjatyw cyrkularnych. Na przykład, 
Betondorp („betonowa wioska”), która została niedawno 
odnowiona z wykorzystaniem betonu z odzysku.7 

Wnioski wyciągnięte z 
funkcjonowania miast cyrkularnych 

Trudniej niż się spodziewano 
Ostatnie badanie wykazało, że rzeczywiste zużycie materiałów 
w Amsterdamie jest 61 razy większe niż sądzono wcześniej. 
Obecnie zużycie materiałów wciąż rośnie i konieczne jest 
odwrócenie tego trendu, aby do 2030 roku osiągnąć cel, jakim 
jest zmniejszenie o 50% zużycia podstawowych materiałów 
biologicznych nieożywionych. Ponadto, nowe szacunki 
sugerują, że ekologiczny wpływ wykorzystania materiałów 
jest większy niż sądzono wcześniej. Emisje CO2 z konsumpcji 
(zakres 3) przewyższają wszystkie inne rodzaje emisji  
w Amsterdamie. Jednocześnie, wśród mieszkańców 
Amsterdamu silne jest poparcie dla rozwiązań cyrkularnych.

GLASGOW
Miasto Glasgow zajmuje się złożonymi problemami wyrzucania 
śmieci zakorzenionymi w mentalności społeczeństwa.8 
Koncepcja zapewniania trwałości rzeczom oraz poprawiania 
ich i naprawiania leżąca u podstaw gospodarki cyrkularnej 
nie jest nowa. Wydłużanie żywotności rzeczy i naprawianie 
ich były powszechną praktyką poprzednich pokoleń. Zasady 
lokalnego wytwarzania, wydłużania żywotności materiałów, 
dbania o przedmioty i naprawiania ich, a w końcu ponownego 
wykorzystania wszędzie gdzie to możliwe, wspierają miasto 
w jego działaniach na najbardziej podstawowym poziomie.9 

Przedsiębiorstwa cyrkularne jako mentor i inicjator zmian
Jednym z czynników sukcesu Glasgow jest inicjatywa o nazwie 
Cyrkularne Glasgow. Inicjatywa ta wyszła z Izby Handlowej 
Glasgow współpracującej z kluczowymi partnerami: Zero 
Waste Scotland i Radą Miasta Glasgow. Jest ona otwarta dla 
firm każdej wielkości, tworząc sieć, której członkowie dzielą 
się pomysłami na temat sposobów rozwoju biznesu w całym 
mieście i są zainteresowani sposobami wspierania gospodarki 
cyrkularnej oraz realizacją celów związanych ze zmianami 
klimatycznymi.10 Korzyści z gospodarki cyrkularnej dla 
przedsiębiorstw i społeczeństwa przekładają się na reputację, 
dochody, odporność na zmiany klimatu i relacje.

EUROPA
W kwietniu 2022 roku Komisja Europejska ogłosiła 100 miast 
biorących udział w unijnej misji na rzecz przekształcenia ich 
do 2030 roku w miasta inteligentne i neutralne klimatycznie. 
Jako jedno z narzędzi do przyspieszenia potrzebnej 
transformacji miasta te mogą wykorzystać listę kontrolną, 
która znajduje się na stronie nr 32 tego raportu.

  Zmiana sposobu myślenia

  Odporność na zmiany klimatyczne

  Śledź, monitoruj i łącz

  Działania rządowe

  Ogólnoustojowe myślenie projektowe

Szwecja: Nowe narzędzie do projektów 
budowlanych - Carbon Cost Compass 
(strona 22).

Göteborg (Szwecja): Systemy żywności o 
obiegu zamkniętym w mieście (strona 17) 
i 7 kroków w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym na poziomie dzielnicy miasta 
(strona 24).

Norwegia: Loopfront to największa w Nor-
wegii cyrkularna platforma dotycząca mate-
riałów budowlanych i wnętrzarskich, zarów-
no z branży budowlanej, jak i rozbiórkowej  
(strona 22).

Wickevoort: Połączenie obiektów 
prywatnych i wspólnych (strona 9). 

Jakobstad (Finlandia): Celem analizy było 
zmapowanie obecnego stanu i uruchomienie 
przepływu materiałów w parku oraz sprawd-
zenie interakcji (strona 23).

Brøndby Strand: Børnehuset Svanen to 
pierwsze na świecie cyrkularne przedsz-
kole (str. 27).

Glasgow (Szkocja): Jednym z 
czynników sukcesu Glasgow 
jest inicjatywa o nazwie Cyr-
kularne Glasgow (str. 28).

Bergen: Kanał Mindemyren, kanał, który 
zarówno pozytywnie wpływa na życie w 
mieście, jak i służy pstrągom do prze-
mieszczania się międzymiędzy wodą mor-
ską i słodką, a także zaspokaja potrzebę 
adaptacji do klimatu (strona 16). 
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Ścieżka 4 - Działania rządowe 

Niezbędne jest ułatwienie współpracy 
międzysektorowej.
Marion Guenard, Starszy Oficer ds. rozwoju cyrkularności, ICLEI

Jaką przykładamy wagę do wydarzeń, 
które obserwujemy? Odważne 
przewodzenie będzie miało kluczowe 
znaczenie dla przejścia od pilnej potrzeby 
do konkretnych działań.
Alison McRae, Izba Handlowa w Glasgow

Holandia: Nowe narzędzie do przew-
idywania przepływów materiałów, 
Sweco RECLAIM (strona 24).

Rotterdam (Holandia): Rozwiązaniem 
dotyczącym cyklu hydrologicznego jest 
projekt Urban Waterbuffer (str. 15).

Amsterdam (Holandia): Władze miasta 
Amsterdamu zdecydowały o wprowadzeniu 
nowego standardu w cykl zakupów zorien-
towanych na innowacje (str. 28).

Leuven (Belgium): Przyspiesze-
nie w kierunku neutralności kli-
matycznej poprzez współpracę 
i innowacje (str. 25).

Cork (Irlandia): Inżynieryjne wyobraże-
nie miasta cyrkularnego - Cork 2101 
(strona 10).

Gävle (Sweden): A proposed circular  
retrofit and urban development for the  
circular city district of Näringen (page 11).
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Następne kroki

Zmiany zachowań 
Musimy dokładnie rozważyć strategie, które dotyczą zmian 
behawioralnych, takich jak gotowość do dzielenia się 
przestrzeniami, zasobami i infrastrukturą zamiast skupiania 
się na indywidualnej własności (aby "zawęzić" zużycie 
zasobów). Zamiast planów krótkoterminowych powinniśmy 
przewidzieć przyszłościowe strategie, które mogą rozszerzyć 
nasze wykorzystanie zasobów, takie jak projektowanie 
modułowe, zasada całkowitej biodegradowalności (ang. 
craddle-to-craddle) oraz procesy ułatwiające ponowne użycie, 
naprawę i regenerację (aby "spowolnić" zużycie zasobów). 
W celu ograniczenia wydobycia materiałów pierwotnych 
należy zbadać zasoby alternatywne i odtworzeniowe, takie jak 
ponowne wykorzystanie wody, energia odnawialna i górnictwo 
miejskie, które pozyskuje materiały z budowy i rozbiórki (w celu 
"regeneracji" zasobów i systemów naturalnych).

Współpraca w ramach sieci z wieloma interesariuszami 
Połączenie między zasobami i interesariuszami w całym 
systemie musi być dobrze skoordynowane, aby zamknąć 
cykliczne procesy – strategie tutaj w dużej mierze opierają 
się na współpracy w ramach sieci wielostronnej, w której 
można badać ich efekty. W tym celu należy opracować 
cyfrowe narzędzia i platformy, a także instrumenty mapujące, 
aby ułatwić koordynację danych między zainteresowanymi 
stronami, na przykład w celu wymiany energii resztkowej, 
ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów oraz 
innych zastosowań („cykl” przepływ zasobów). Aby osiągnąć 
prawdziwe przejście, musimy odejść od indywidualnych 

Już od pięćdziesięciu lat Dzień Długu Ekologicznego wyznacza 
datę, kiedy zapotrzebowanie ludzkości na zasoby w ciągu roku 
przekracza możliwości Ziemi odnowienia ich w tym samym 
roku. Mamy nadzieję, że dzięki temu raportowi zainspirowaliśmy 
decydentów do podjęcia - w ramach zalecanych ścieżek - 
kroków, aby miasta stały się cyrkularne i pomogły w uczynieniu 
Dnia Długu Ekologicznego nieaktualnym.

Od odpadów do ponownego użycia i recyklingu 
Podkreślamy znaczenie holistycznego podejścia do 
transformacji w systemach złożonych, takich jak nasze 
środowiska miejskie. Przyjmując szerszą perspektywę, można 
wykorzystać większą różnorodność możliwości, które mogą 
funkcjonować w parze z transformacją. Podstawą jest tu 
uwzględnienie różnych kontekstów i skal, różnych zasobów 
i interesariuszy oraz wielu możliwych do przyjęcia strategii 
cyrkularnych, począwszy od odpadów do ponownego użycia 
lub recyklingu.

Urban Insight by Sweco – Transformacja miasta w obiegu zamkniętym 

Podejścia do tworzenia miast cyrkularnych
W raporcie tym przedstawiliśmy strategie, działania, narzędzia  
i przykłady, które oferują szereg holistycznych podejść do 
tworzenia miast o charakterze cyrkularnym i ujawniają procesy, 
które są często zaniedbywane w rozwoju ukierunkowanym na 
technologie. Podejścia te mogą dotyczyć kilku części cyklu życia 
zasobów i ograniczyć w ten sposób zapotrzebowanie na materiały 
pierwotne oraz zagospodarować nasze strumienie odpadów 
poprzez innowacyjne sposoby życia, planowania i budowania. 

Przykłady obejmują wspólne przestrzenie, infrastrukturę 
i usługi: infrastrukturę ekologiczną, która wysoko ceni usługi 
ekosystemowe i jest naturalną częścią tkanki miejskiej; 
dostępność i upodmiotowienie społeczne wynikające  
z inicjatyw i procesów cyrkularnych; oraz cyfrowe śledzenie  
i śledzenie przepływów materiałów za pośrednictwem platform 
monitorujących, które mogą zarządzać cyrkulacją zasobów  
i siecią wielostronną.
 

Ścieżka 5 - Podjeście systemowe

interwencji w kierunku skoordynowanych działań, które 
mogą promować współdziałanie systemowe. Musimy zająć 
się transformacją jako procesem obejmującym i integrującym 
wielu interesariuszy.

Razem możemy przejść od pilnej potrzeby do konkretnego 
działania, torując drogę europejskim miastom do osiągnięcia 
obiegu zamkniętego. Aby pokazać ogromny potencjał miasta 
w pełni cyrkularnego, podzieliliśmy się naszymi obliczeniami 
dla średniej wielkości szwedzkiego miasta w 2040 r., w którym 
symbioza miejska powinna zmniejszyć o 75 % całkowite 
zapotrzebowanie na energię w porównaniu do stanu obecnego.

Po drodze prezentowane są najlepsze praktyki, studia 
przypadków i przewodniki, aby wspierać miasta  
w powielaniu dobrych praktyk i umożliwianiu im współpracy 
przezwyciężającej bariery. Razem możemy opracowywać  
i wdrażać rozwiązania oraz stać się pierwszymi użytkownikami, 
korzystającymi z nowych standardów i praktyk, zanim staną 
się one popularne, tak aby osiągnąć neutralność klimatyczną. 
W ten sposób unikniemy Dnia Długu Ekologicznego i miasta 
zaprojektujemy jako miasta, które obecnie nazywamy 
"cyrkularnymi".

Kartka z przyszłości: 

Pozdrowienia z miasta cyrkularnego!Oto w 2040 roku stworzyliśmy zasobooszczędne, cyrkularne 
miasta z symbiozą miejską. I jak Wam się podoba to, że 
miasta te radzą sobie z 75% mniejszą ilością energii niż 
15-20 lat temu?

Stało się to możliwe, gdy przyjęliśmy holistyczne podejście 
do wszystkich zasobów w mieście, z energooszczędną 
architekturą i nowym budownictwem, lokalnie 
produkowaną, współdzieloną i magazynowaną energią,  
w pełni współdzieloną mobilnością, lokalnie produkowaną 
żywnością z miejskiego rolnictwa oraz sztuczną 
inteligencją i cyfrowymi bliźniakami wykorzystanymi do 
optymalizacji oraz wizualizacji. Wszystko w mieście jest 
zadbane i nic się nie marnuje. 

I osiągnęliśmy nasz cel, aby stać się miastem neutralnym 
klimatycznie! Hurra!

Do Twórców zmian 

Od Amandy Borneke, Felipe Chaves Gonzaleza & Charlie Gullström

na całym świecie

„Konsumenci" konsumują dobra często z poczuciem 
nieodwołanego zakończenia, a „cyrkularni” uczestniczą 
w działaniach, takich jak dzielenie się i ponowne 
wykorzystanie.
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Amanda Borneke jest Specjalistką ds. gospodarki o obiegu zamkniętym i Konsultantką 
ds. zrównoważonego rozwoju pracującą w Szwecji. Jej pasją jest tworzenie miast 
cyrkularnych, a nie konsumenckich. Amanda brała udział w wielu projektach 
związanych z transformacją cyrkularną, w tym w projektach biurowych, mieszkaniowych 
i przemysłowych. Skupia się na przekształcaniu planowania miast tak, aby były 
przystosowane zarówno do potrzeb ludzi, jak i dobre dla planety. Jest Certyfikowanym 
Liderem Cyrkularnej Regeneracji 2030 i otrzymała Nagrodę Clarence-Moberg 2021.

Felipe Gonzalez jest architektem i urbanistą. Obecnie jest Lokalnym Liderem Ekspertów 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Sweco w Belgii. Doświadczony w rozwiązywaniu 
złożonych problemów miejskich i społecznych w różnych lokalizacjach na całym świecie, 
specjalizuje się w urbanistyce integracyjnej, gospodarce o obiegu zamkniętym, myśleniu 
systemowym i przestrzennym planowaniu gospodarczym. Felipe promuje myślenie 
cyrkularne i systemowe, badając relacje między warunkami przestrzennymi, przepływami 
zasobów i odpowiednimi interesariuszami, przechodząc od skali lokalnej do regionalnej.

Charlie Gullström jest Kierownikiem ds. badań i innowacji w Sweco Architects  
w Szwecji. Jest również architektem i badaczem z doświadczeniem w miastach o obiegu 
zamkniętym, innowacjach miejskich i gospodarce współdzielenia. Projekty, w które 
obecnie jest zaangażowana, badają współpracę interesariuszy i modele gospodarki 
o obiegu zamkniętym w skali dzielnicy, aby ułatwić współdzielenie się zasobami oraz 
zmniejszyć zużycie energii poprzez symbiozę miejską. Wykorzystuje metodologie oparte 
na wartościach i projektowanie partycypacyjne, aby wspierać miasta w osiąganiu 
neutralności klimatycznej wraz z celami zrównoważonego rozwoju społecznego,  
w ramach unijnej misji miast inteligentnych i neutralnych dla klimatu do 2030.

O Autorach
Jeśli masz jakieś spostrzeżenia lub pytania chętnie pomożemy.
Prosimy o kontakt: urbaninsight@swecogroup.com

WSPÓŁAUTORZY
Marieke Koomen, doradca ds. zrównoważonego rozwoju, Sweco 
Holandia.Romy Mathôt, doradca ds. zrównoważonego rozwoju, 
Sweco Holandia. Sarantis Georgiou, architekt i urbanista, Sweco 
Belgium. Silje Skjelsvik, dyrektor ds. klimatu i innowacji, Sweco 
Norway.

SPECJALNE PODZIĘKOWANIA:
Jessie Van Couwenberghe, koordynator projektu Leuven 
Circulair, miasto Leuven. Geert Vaes, koordynator projektu,  
Circular Hub Leuven. Associate Professor Alexander Wandl, dr 
hab. Alexander Wandl, Wydział Architektury i Środowiska Zabud-
owanego w TUDelft. Mangus Linden, ekspert ds. energii. Carlos 
Viktorsson, analityk i lider projektu ITS. David Lindelöw, planista 
transportu. Fredrik Karlsson, ekspert ds. energii. Martin Bringner, 
ekspert ds. energii.

AIFOOD Study
Obliczenia dla miasta o obiegu zamkniętym 2040 przeprowad-
zono w ramach projektu AIFOOD – AI na rzecz zrównoważonego 
łańcucha żywnościowego od pola do stołu, finansowanego przez 
Vinnova, Szwedzką Agencję Innowacji. 

WSPÓŁPRACUJĄCY EKSPERCI
Badaniem Miasto 2040 kierował Charlie Gullström i multidyscy-
plinarny zespół ekspertów Sweco w dziedzinie architektury, urba-
nistyki, mobilności, energii i miejskiej produkcji żywności: Anna 
Hessle, Christina Englund, Karin Hurtig, Carlos Viktorsson, David 
Lindelöw, Isak Eklöv, Martin Bringner , Magnus Lindén i Fredrik 
Karlsson we współpracy ze Swegreen, szwedzką firmą zajmującą 
się technologiami miejskimi.
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Lista kontrolna - zacznij projektować swoje 
miasto cyrkularnie

  Zmiana sposobu myślenia - miasto jako współdzielona przestrzeń

Zajmij się stylem życia, informacją i odpowiedzialnością 
społeczną. Zamiast czekać, aż ktoś inny podejmie 
działania, zadaj sobie pytanie „jak mogę pomóc?". 
Potrzebujemy zmiany w naszych wzorcach konsumpcji  
i produkcji - od skupienia się na robieniu mniejszej 
szkody do tworzenia wartości dodanej. Postrzegaj siebie 
jako człowieka cyrkularnego, a nie konsumenta.

DZIAŁANIA 

   Organizuj wydarzenia edukacyjne, przy których występować 

będzie wymiana informacji.

   Promuj współdzielone usługi (infrastrukturę użytkową, 

mobilność, towary) i przestrzeń (obiekty mieszkalne i robocze).

   Promuj ponowne wykorzystanie materiałów przed rozpoczęciem 

budowy nowych konstrukcji poprzez zachęcanie do adaptacji 

istniejących już budynków i infrastruktury.

  Odporność na zmiany klimatu – miasto jako odporny ekosystem

Opracuj rozwiązania oparte na naturze, które regenerują 
systemy naturalne, w celu zwiększania możliwości 
naszego środowiska. Takie podejście łagodzi zagrożenia 
klimatyczne oraz promuje zdrowie i dobrobyt w miastach. 

DZIAŁANIA

  Regeneruj systemy naturalne i rozszerzaj struktury ekologiczne

       w środowisku miejskim. 

   Wykorzystuj systemy ekologiczne jako infrastrukturę miejską 

do dostarczania, regulowania i zapewniania usług kulturalnych.

   Promuj biomateriały.

  Śledź, monitoruj i łącz – miasto jako motor zmian

Monitoruj przepływy materiałów, zarządzaj nimi oraz 
ułatwiaj zaangażowanie zainteresowanym stronom  
z różnych branż i lokalizacji. Narzędzia i platformy 
cyfrowe mogą ułatwić mapowanie przepływów 
zasobów w czasie rzeczywistym i pomóc w określeniu 
alternatywnych rozwiązań w zakresie ograniczania 
ilości odpadów, takich jak zawężanie, spowalnianie, 
regeneracja i obieg zasobów. 

DZIAŁANIA 
   Utwórz platformę, która łączy interesariuszy, aby mogli oni 

śledzić i monitorować przepływy materiałów.

   Rozwi ja j  narzędzia  do  mapowania ,  mierzenia  

i monitorowania dostępności zasobów w mieście, regionie lub 

kraju.

  Zaprojektuj narzędzia porównawcze i wskaźniki, aby

       ocenić i oszacować postępy działań.

  Działania rządowe  – miasto jako czynnik ułatwiający

Regulowanie i ułatwianie wdrażania systemu 
obiegowego poprzez odpowiednią politykę i instrumenty, 
od podejścia odgórnego do oddolnego. Prawodawstwo, 
dotacje i innowacyjne modele biznesowe, które 
zachęcają i promują wdrażanie strategii cyrkularnych 
i zarządzanie nimi.

DZIAŁANIA

   Wprowadź regulacje dotyczące kontroli produkcji odpadów  

i zachęcaj do korzystania z zasobów cyrkularnych.

 Stwórz innowacyjne instrumenty instytucjonalnego,

   merytorycznego i finansowego wsparcia dla praktyk cyrkularnych. 

   Opracuj plan działania gospodarki cyrkularnej na poziomie 

miasta lub regionu, aby określić strategie kontekstowe dla 

konkretnej lokalizacji.

  Podejście systemowe – następne kroki

Przyjmij podejście systemowe do projektowania, od 
skali lokalnej do regionalnej, i planuj jak zintegrować 
poszczególnych interesariuszy, elementy przestrzenne 
i przepływy zasobów. Od infrastruktury podziemnej do 
naziemnej, przestrzeni otwartych i budynków, warstwy 
przestrzenne muszą umożliwiać synergię pomiędzy 
przepływami zasobów a odpowiednimi użytkownikami 
końcowymi i interesariuszami.

DZIAŁANIA 

  Przemyśl skalę - od lokalnej do regionalnej.

  Zachęcaj zainteresowane strony do zaangażowania.

   Promuj rozwój obszarów cyrkularnych (dzielnice i osiedla).



Bibliografia
Literatura, dane i oświadczenia 

 1)   IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, 
K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.  

 2)  World Resource Institute (WRI), 2021: How the Circular Economy Can Help Nations Achieve Their Climate Goals. van Veldhoven, S. Schmidt, C. Novem-
ber 5, 2021. 

 3) Natural Footprint and Biocapacity Accounts, “2022 Edition”. 

 4) Earth Overshoot Day, “Country Overshoot Days”.

 5) Ellen MacArthur Foundation, Universal Circular Economy Policy Goals (2021): Wed, 27 Jan 2021. 

 6) Ellen MacArthur Foundation, The Nature Imperative: How the circular economy tackles biodiversity loss (2021): Tue, 07 Sep 2021. 

 7)  European Commission - Competence Centre on Foresight. (2022-04-27). Urbanisation in Europe.

 8) European Commission - Competence Centre on Foresight. (2022-04-27). Growth of Asia and Africa urban population:

 9) OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, OECD Publishing, Paris.

 10) World Bank (2010), World Development Report 2010.

 11) IEA (2016), “Cities are in the frontline for cutting carbon emissions”, International Energy Agency.

 12) UNEP (2013), UNEP-DTIE Sustainable Consumption and Production Branch, United Nations Environment Programme.  

 13) FAO (2020), Urban Food Agenda , Food and Agriculture Organization.

 14) OECD (2012), OECD Environmental Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, OECD Publishing, Paris.

 15) Circle Economy. (2022). The circularity gap report 2022. Amsterdam: Circle Economy.

 16) Pappas, S. (2020, December 9). Human-made stuff now outweighs all life on earth. Scientific American. 

 17) Ellen MacArthur Foundation, Cities and Circular economy: Why are cities important in the transitioning to circular economy? (2022-04-27).

 18) Drift for transition: Resources and circularity (2022-04-27).

 19) Gehl, J. Rogers, R. 2009. Cities for People. Publisher: Washington (DC); Covelo. Island Press, London. 

 20) Lanxmeer, EL. 2022. Interview with the district Eva Lanxmeer from the Dutch research team. Interviewed by Romy Mathot and Marieke Koomen. 

 21) Lombard Odier, The 10 steps to a circular economy: Rethink (2022-04-27).

 22) Lombard Odier, The 10 steps to a circular economy: Repurpose (2022-04-27).

 23) Maakoosterwold, nieuws: Sweco project Oosterwold wint omgevingswet trofee (2022-04-27)

 24) Bouwfons Gebiedsontwikkeling, Hoe willen millennials en starters écht wonen? (2022-04-27).

 25) Bajeskwartier, duurzaam: Sustain the sustainable (2022-04-27).

 26)  Sweco, the Netherlands: actueel Sweco project Oosterwold (2022-03-21).

 27) Wickevoort, Wickevoort project: Samen genieten van Landgoed Wickevoort (2022-04-27).

 28) Sweco, The Netherlands: Stadswijk Bajeskwartier (2022-04-27).

 29) Sweco, Urban Insight: Expert interview about increased sustainability (2022-04-27).

 30) Global Footprint Network. (2021). Nowcasting the World’s Footprint & Biocapacity for 2021 (Report title and report number).

 31) Millenium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. 2005. Island Press: Washington, DC.  

 32) TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Ecological and Economic Foundations, ed. P. Kumas. 2010, Earthscan, London and Washington.  

 33) Urban Waterbuffer project, KWR: https://www.urbanwaterbuffer.nl/ 

 34) KWR. (n.d.). The Urban Waterbuffer. 

 35) Urban Waterbuffer: Integrated solution for flooding and drought in the city. 

3534

Urban Insight by Sweco – Transformacja miasta w obiegu zamkniętym 

 36) European Commission, Buildings and construction (2022-04-27).

 37) Cambridge Econometrics, Trinomics, and ICF (2018), Impacts of circular economy policies on the labour market.  

 38) World Bank (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. COM(2019) 640 final.   

 39) European Commission, The EU green deal (2022-04-27).

 40)  Sweco, Urban Insight: Report 1 – Towards Circularity (2022-07-16): https://www.swecourbaninsight.com/building-the-future-through-circular-data-
tools-for-mining-the-green-gold/ 

 41) European Commission, The benefits of the European Green Deal (2022-04-13).

 42) European Commission, Delivering the European Green Deal (2022-04-02.

 43) European Commission, Renovating buildings for greener lifestyles (2022-04-13).

 44) Loopfront, Vi gjør det enkelt å samarbeide med andre aktører: Hvordan fungerer det? (2022-04-27).

 45) MINIWIZ, Upcycled goods: Solution (2022-04-27).

 46) Borneke, A. 2022. Literature study: Government plans in circular economy within EU. Sweco Urban insight. 

 47) Eurocities, Cities: Amsterdam (2022-04-27).

 48) Eurocities, Cities: Glasgow (2022-04-27).

 49) Circle economy, Developing a roadmap for the first circular city: Amsterdam (2022-04-27).

 50) City of Amsterdam, Policy: Circular economy (2022-04-27).

 51)  Gemeente Amsterdam. 2016. The Circular Innovation Programme 2016-2018, INNOVATIE & CIRCULAIR. R uimte en Duurzaamheid, Economie, Facilitair Bu-
reau, Ingenieursbureau, Grond en Ontwikkeling, Ruimte en Duurzaamheid en CTO office.

 52)  Gemeente Amsterdam. 2016. The Circular Innovation Programme 2016-2018, Strategie. R uimte en Duurzaamheid, Economie, Facilitair Bureau, Ingenie-
ursbureau, Grond en Ontwikkeling, Ruimte en Duurzaamheid en CTO office.

 53) Ellen MacArthur Foundation, Circular examples: The business community kickstarting circular cities and regions in Scotland (2022-04-27). 

 54) Glasgow City Council. 2020. Circular Economy Route map for Glasgow 2020-2030. 

 55) Circular Glasgow, The Circular Economy and Net Zero (2022-04-27). 

56)  World Economic Forum, The Future of Nature and Business, https://www.weforum.org/press/2020/07/395-million-new-jobs-by-2030-if-businesses-
prioritize-nature-says-world-economic-forum/


