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Abstract
The purpose of this assignment has been to come up with recommendations of
which can be used in early project planning stages. The goal has been to make
recommendations who make future buildings perform better climate values. The
recommendations can be used to achieve the goals described in the
Government's prepared roadmap for a fossil-free construction and civil
engineering industry. Delimitations to the organization's four main measures
have been taken and the measures apply only to new construction of buildings.
The delimitations also describe that the measures can be referred to the early
project planning stage. Governmenten's roadmap does not describe how the
organization need to work to establish better climate values of a building. It is
therefore up to each organization to put up a plan for how to work to achieve the
goals described in the roadmap. This assignment shows that the most important
recommendations to make is the choice of load-bearing frame system and
building materials, streamline and plan the transport, project and plan for flexible
buildings and demolition, as well as project and plan for a sustainable building.
These recommendations have been developed through telephone interviews with
people who has been involved in projects that can be seen as reference projects.
An order for the construction and construction industry to achieve fossil-free
competitiveness, however, it requires common goals that can be worked out if
regulatory requirements change. A clear definition of what a building with good
climate values is, is also necessary for all actors in the industry to be able to
stamp the same goals and vision.
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats har varit att ta fram åtgärder vilka kan användas i
projekteringsskedet för att nyproduktioner av byggnader ska uppnå bättre
klimatvärden. Åtgärderna ska kunna användas för att nå upp till målen som är
beskrivna i regeringens framtagna färdplan gällande en fossilfri bygg- och
anläggningsbransch. Avgränsningar till organisationens fyra främsta åtgärder
har tagits och åtgärderna gäller dessutom bara vid nyproduktion av byggnader.
Avgränsningarna beskriver även att åtgärderna ska kunna hänvisas till
projekteringsskedet. Regeringens färdplan beskriver själv inte hur varje
organisation ska arbeta för att upprätta klimatneutrala byggnader utan det är upp
till varje organisation att själva lägga upp en plan på hur de ska arbeta för att nå
upp till de mål som färdplanen beskriver. Denna undersökning visar att de
främsta åtgärderna att åta är val av stomsystem och material, effektivisera och
planera transporter, projektera för flexibla byggnader och rivning samt
projektera för en hållbar byggnad. Dessa åtgärder har arbetats fram genom
telefonintervjuer med personer som varit inblandade i projekt vilka kan ses som
referensprojekt. För att bygg- och anläggningsbranschen ska nå en fossilfri
konkurrenskraft krävs det däremot gemensamma mål vilka kan arbetas fram om
myndighetskraven ändras. En klar definition av vad en klimatneutral byggnad
innebär krävs också för att alla aktörer inom branschen ska kunna stäva mot
samma mål och vision.
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Ordlista
Växthusgaser
Gaser som påverkar klimatet genom att höja den globala medeltemperaturen.
Växthusgaser finns naturligt i atmosfären men de gaser som vi människor
släpper ut, bland annat genom transporter, mattillverkning och energitillverkning,
bidrar till att halten blir för hög och temperaturen ökar.

Klimatneutral
Att en byggnad ska vara klimatneutral syftar till ett netto noll utsläpp av
växthusgaser till atmosfären under hela byggnadens livstid. De utsläpp som sker
ska inte bidra till växthuseffekten vilket innebär att utsläppen med enkelhet ska
kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller alternativt tas upp med hjälp
av tekniska lösningar.

Koldioxidekvivalenter
De olika växthusgaserna har olika stor påverkan på miljön och för att göra dessa
jämförbara med varandra multipliceras alla utsläpp, förutom koldioxid, med en
global uppvärmningspotential (Global Warming Potential- GWP). Denna
uppvärmningspotential är olika för alla växthusgaser men ger samtidigt det totala
bidraget till den globala uppvärmningen. Med hjälp av gasernas GWP räknas
koldioxidekvivalenterna fram.

Klimatskal
Ett klimatskal innefattar det som skiljer inomhus från utomhus. Ett klimatskal
innefattar väggar, golv, tak, dörrar och fönster.

Fossilfri konkurrenskraft
Fossilfri konkurrenskraft innebär att alla organisationer som konkurrerar inom
branschen arbetar fossilfritt och att de ger netto noll utsläpp av växthusgaser till
atmosfären.

Totalentreprenad
Den upphandlade entreprenören står för både projektering och utförande vilket
lever upp till beställarens funktionskrav.

Utförandeentreprenad
Entreprenören står endast för utförandet medan projektörer upphandlas separat
vilka står för projekteringen av projektet.

CCS- teknik
CCS står för Carbon Capture and Storage och innebär att koldioxiden avskiljs
från rökgaserna. Vidare komprimeras koldioxiden och förs till dess lagringsplats.
Lagringsplatsen ligger djupt ner i marken där botten utgörs av en porös
berggrund och ”locket” är av en tät och stabil berggrund. Denna
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lagringsplats gör så att koldioxiden stannar i marken och påverkar på så vis inte
den omkringliggande miljön

Direktreduktion
För att ersätta kolet i stål kan vätgas användas som reduktionsmedel. Detta skulle
innebära att järnmalmen reduceras till järnsvamp vilket ger vatten som
restprodukt istället för koldioxid. I den beskrivna processen sker ingen smältning
vilket innebär att järnsvampen i efterhand måste smältas i en ljusbågsugn för att
stålet ska kunna tillverkas.
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Förord
I byggingenjörsutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund ingår ett
fördjupande slutarbete vilket omfattar 15 högskolepoäng och eleven ska själv
komma på ett ämne till detta arbete. Idén till ämnet växte fram genom en
diskussion mellan WSP Sundsvalls Gruppchef inom Environment, Sofie Absér,
Sundsvalls gruppchef inom byggprojektering Erik Kober samt mig som
uppsatsskrivare. Både Sofie Absér och Erik Kober har även fungerat som
handledare genom hela det genomförda arbetet och jag vill därför tacka för deras
engagemang och intresse. Vidare vill jag tacka WSP Östersunds gruppchef inom
byggprojektering Annica Renman som har varit min mentor under tiden jag
utfört arbetet samt introducerade mig för Erik Kober.

Andra personer som har underlättat genomförandet av detta arbete är Susanne
Lindström som fungerat som min handledare i skolan. Hon har hela tiden visat
stöd och uppmuntran. Susanne har även bidragit med värdefulla kommentarer
vid delinlämningar av arbetet, vilka har uppskattats mycket. Jag vill även rikta
ett stort tack till alla de personer som tagit sig tid till att ställa upp på intervjuer
och svarat på frågor oavsett komplexitetsnivå.

Östersund 17 maj, 2019
Amanda Aldengård
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1 Introduktion
Klimatet har i alla tider förändrats, men förändringarna har aldrig tidigare
påverkat vår jord med dess miljö som idag. Sättet att leva höjer ständigt klimatets
medeltemperatur vilket kan ge katastrofala följder som exempelvis höjda
havsnivåer eller avsmältning av glaciärer. Förändringarna orsakas främst av
förbränning av fossil kol, gas och olja. Under 2016 anslogs Parisavtalet vilket är
ett avtal för att klimatet inte ska nå en större temperaturökning. Som en följd av
detta avtal bestämde Riksdagen 2017 att Sverige ska nå en fossilfri
konkurrenskraft senast år 2045. Regeringen tog sitt ansvar genom att de arbetade
fram branschspecifika färdplaner. De företag som anslutit sig till dessa
färdplaner följer och arbetar utifrån de mål planerna beskriver. Varje enskilt
företag ska i sin tur arbeta fram åtgärdsplaner vika beskriver hur de ska arbeta
för att uppnå till målen i den branschspecifika färdplanen. Parallellt med detta
har även samhällets medvetenhet ökat, vilket ställer krav på klimatneutralitet
samt etiskt och ekonomiskt försvarbara produkter. [1] [2] [3] [4] [5]

Studier visar att bygg- och anläggningssektorn släpper ut omkring 22 miljoner
ton koldioxidekvivalenter varje år. Det största utsläppet av
koldioxidekvivalenter kan hänvisas till tillverkningen av byggmaterial. Även val
av processer och transporter utgör en stor andel av utsläppet av
koldioxidekvivalenter. Byggnader som konstrueras med betong- eller
stålstomme släpper ut höga halter av koldioxid vid tillverkningen och kan ses
som en av nyproduktionens största orsak till det höga utsläppet av växthusgaser.
Bygg- och anläggningssektorn står för omkring en tredjedel av Sveriges årliga
avfall samt en fjärdedel av allt farligt avfall. Vidare står bostads- och
servicesektorn för ungefär 40 procent av den totala energianvändningen i
Sverige. Dessa siffror visar byggbranschens stora påverkan på klimatet. Det
finns däremot en stor potential till att reducera siffrorna och på så vis göra ett
mindre avtryck på klimatet. Stål och betongstomme släpper generellt ut mer
klimatgaser än alternativa stomsystem och avfallshanteringen har stor potential
att förbättras. [3]

Genom att miljöklassa byggnader kan klimatpåverkan från byggbranschen
minska. Ett sätt att miljöklassa en byggnad är genom olika
miljöcertifieringssystem. Ett miljöcertifieringssystem är ett system vilket ställer
krav på byggnadens miljö- och klimatpåverkan. Dessa system behandlar olika
områden men alla systemen har miljön och klimatet som fokusområden. Som ett
resultat av regeringens krav och den ökade medvetenheten i samhället byggdes
”STUDIO-projektet” i Malmö vilket uppnådde högsta nivån enligt
miljöcertifieringssystemet LEED. Byggnaden utsågs till ”Årets LEED-
byggnad” 2018 och är ett projekt enligt regeringens riktlinjer. Framtidens
Södersjukhus utsågs till ”Årets Miljöbyggnad” och Lidl i Växjö utsågs till årets
”BREEAM-byggnad”. Dessa projekt kan ses som referensprojekt för fortsatt
byggande. LEED, Miljöbyggnad, BREEAM och NollCO2 är de
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certifieringssystem som behandlas i detta arbete och ett bra resultat från dessa
innebär en produkt i enlighet med målen i den branschspecifika färdplanen. [6]
[7] [8] [9]

Möjligheten att minska klimatpåverkan från branschen är som störst i ett tidigt
skede och det är därför viktigt att ha med klimatfrågan som en aspekt redan i
startskedet av ett projekt. Genom att ha klimatet i åtanke i ett tidigt skede kan
fler åtgärder tas i beaktande och resultatet blir avsevärt mycket bättre. Det kan
däremot vara komplext att hitta snabba och smidiga lösningar på
klimatproblemen eftersom det inte finns några tydliga direktiv på vilka åtgärder
som kan vidtas. Det är därför upp till varje företag och organisation att arbeta
fram en eller flera interna åtgärdsplaner vilka beskriver lösningar på olika
arbetsmoment som har förbättringspotential. [10]

Tidigare studier visar att branschen har potential att halvera mängden utsläpp
med den befintliga tekniken, men för att nå netto noll utsläpp av växthusgaser
krävs ny teknik och kommersialiserande av innovationer. För att underlätta
arbetet i regeringens riktning ska detta arbete ange olika rekommendationer
vilka minskar klimatpåverkan från nyproduktion av byggnader. [11]

1.1 Problemformulering
Byggbranschen ger idag stora utslag på klimatet i form av åldrade metoder och
arbetssätt. Omställningen till mer klimatneutrala lösningar har idag inte
introducerats i någon större utsträckning och kunskapen kring nya arbetssätt är
generellt liten. Det största problemet anses däremot vara viljan att ställa om till
en mer klimatneutral verksamhet. Det är lätt att arbeta som alltid har gjort
eftersom det är enkelt och säkert. Att klimatneutrala byggnader ofta är kopplat
till extra kostnader är också något som försvårar implementeringen av nya
arbetssätt och metoder. Genom att arbeta fram olika rekommendationer och
åtgärdsplaner kan klimatarbetet underlättas. [12]
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2 Syfte
Syftet med denna uppsats har varit att i enlighet med regeringens
branschspecifika färdplan hitta de fyra främsta åtgärderna att åta för att
byggbranschen ska nå en minskad klimatbelastning genom projektering av
byggnader. Åtgärderna ska kunna hänvisas till projekteringsskedet vid
nyproduktion av byggnader och ska på sikt leda till klimatneutralitet. Syftet har
även varit att sammanställa dessa åtgärder i en tillämpbar rekommendationslista.
Rekommendationslistan ska med enkelhet kunna användas som underlag vid
klimatfrågor i alla WSP:s framtida nybyggnadsprojekt. Målet har varit att listan
ska följa målen i regeringens färdplan vilket på sikt skulle innebära en fossilfri
konkurrenskraft och en klimatneutral byggsektor. Uppsatsen svarar på följande
frågeställningar:

· Vilka är de fyra viktigaste åtgärderna att åta för att arbeta mot en minskad
klimatbelastning? Åtgärderna ska följa målen i regeringens framtagna
färdplan om en fossilfri konkurrenskraft innan år 2045 samt kunna
hänvisas till projekteringsskedet.

· Vilka hinder och vilka möjligheter finns för att uppnå klimatneutralitet?
· På vilket sätt påverkas klimatet genom en användning av den framtagna

rekommendationslistan?
· Hur kan användning av miljöcertifieringssystemen BREEAM, LEED,

Miljöbyggnad och NollCO2 bidra till en minskad klimatbelastning?

2.1 Forskningsfråga
Fokusfrågan för denna uppsats är enligt nedan:
”På vilka sätt kan man projektera för att nå upp till regeringens färdplan gällande
fossilfri konkurrenskraft vid nyproduktion av byggnader? Vad är de fyra främsta
åtgärderna att åta?”

2.2 Avgränsningar
Denna uppsats går ut på att ta fram en rekommendationslista för hur man vid
nyproduktion kan projektera för mer klimatneutrala byggnader så att målen i
regeringens branschspecifika färdplan uppfylls. Uppsatsen fokuserar endast på
klimatfrågor och inte övriga miljöfrågor eller problem. Vidare beskriver
uppsatsen hur projekteringen kan ske för att uppnå regeringens klimatmål och
avgränsar sig därför till att endast behandla det arbete som kan hänvisas till
projekteringsskedet.

Under arbetets gång har ytterligare avgränsningar varit nödvändiga att vidta
vilka bland annat innebär att uppsatsen endast beskriver de fyra främsta
åtgärderna till hur projekteringsskedet kan bidra till en minskad
klimatbelastning. Avgränsningarna beskriver även att rekommendationslistan
endast kan användas vid nyproduktion av byggnader. Uppsatsen behandlar de
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fyra främsta miljöcertifieringssystemen i Sverige, men avgränsar sig från
ytterligare certifieringssystem. Denna begränsning gjordes dels för att underlätta
för läsaren, dels för att uppsatsen inte skulle bli för omfattande.

2.3 Fallstudieorganisation
Arbetet är utfört på WSP Sundsvall vilket är ett av de största konsultbolagen i
staden. Uppsatsen riktar in sig till två avdelningar inom organisationen, vilka är
Byggprojektering samt Environmental. Genom avdelningarna har handläggare
tilldelats vilka har tillhandahållit både kontaktpersoner, information och stöd vid
frågor. WSP har idag ett klimatfokus men önskar i framtiden kunna utveckla
fokusområdet så att ännu bättre klimatvärden uppnås.
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3 Teori

3.1 Växthuseffekten och regeringens färdplan
Växthuseffekten är ett begrepp som har fått stor uppmärksamhet den senaste
tiden. Begreppet beskriver värmestrålningens rörelsemönster och dess påverkan
på jorden. Växthuseffekten behövs för att livet på jorden ska kunna existera.
Utan detta fenomen skulle temperaturen vara ungefär 30 grader kallare än idag
och både klimatet och miljön hade sett annorlunda ut. Växthuseffekten finns
både i naturlig form och i en förstärkt form. Den förstärkta växthuseffekten är,
olikt den naturliga växthuseffekten, i viss utsträckning farlig för mänskligheten.
[1]

3.1.1 Den naturliga växthuseffekten
De flesta av solens inkommande strålar passerar atmosfären. Då solstrålningen
passerat atmosfären värmer den jordytan vilket i sin tur skickar ut värmestrålning
tillbaka mot atmosfären. En stor andel av värmestrålningen stannar i atmosfären
på grund av de växthusgaser som finns naturligt. En viss andel av
värmestrålningen som hindrades passage ut till rymden kommer att sändas
tillbaka till jordytan. Då värmestrålningen når jordytan kommer den vidare
sändas tillbaka mot atmosfären igen. Detta rörelsemönster upprepas till
atmosfären inte längre klarar av att hindra en passage till rymden. Detta gör att
jordytan har en lagom och jämn temperatur jämfört med planeter utan atmosfär.
Med en enkel förklaring kan man säga att växthusgaserna tillsammans bildar ett
täcke som omsluter jorden. Tjockleken på täcket innebär att en lagom mängd
värmestrålning stannar kvar inom atmosfären. (Se figur 1) [1]

Den naturliga växthuseffekten har funnits ända sedan uppkomsten av
växthusgaser. De viktigaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid. Den
naturliga växthuseffekten har däremot varierat beroende på variationer i
klimatsystemets befintliga drivkrafter. Exempel på drivkrafter som påverkar
klimatet är temperaturen, som är kopplad till vattnets kretslopp samt
koldioxidhalten som är kopplad till kolets kretslopp. [13]
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Figur 1. Bilden visar hur värmestrålningen rör sig mellan jorden och atmosfären.

3.1.2 Förstärkt växthuseffekt
Den förstärkta växthuseffekten är däremot ett annat fenomen. Detta fenomen
gynnar inte jorden då temperaturen stiger vilket kan orsaka stora
klimatförändringar. Temperaturökningen kallas för global uppvärmning och
existerar främst på grund av människans behov av fossila bränslen,
skogsavverkning samt jordbruket. Då människan släpper ut växthusgaser ändras
atmosfärens sammansättning vilket bidrar till att klimatsystemet störs. För att ge
en enkel beskrivning kan man säga att det täcke som atmosfärens växthusgaser
naturligt utgör blir tjockare. På grund av att täcket blivit tjockare hindras en
större andel av värmestrålningen att försvinna ut i rymden och återgår då till
jordytan igen. Då en lägre andel värmestrålning lämnar atmosfären ökar
medeltemperaturen på jorden. [1]

De vanligaste växthusgaserna som är antropogent 1  påverkade är koldioxid,
metan, dikväveoxid samt ozon. Utsläpp av koldioxid till atmosfären ökar då
förbränning av fossila bränslen ökar. Till fossila bränslen räknas kol, olja och
naturgas. Koldioxid som når atmosfären blir kvar där under en lång tid och sedan
1800-talet har en stor ökning av gasen skett. Utsläpp av metangas sker istället då
organiskt material bryts ner i en syrefri process. Exempel på när detta sker är i
våtmarker (exempelvis risfält och torvmossor). [13]

1 Antropogent betyder att det är av människan skapat.
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En ökning av dikväveoxid sker istället då syret i luften reagerar med kväve vid
höga temperaturer. Exempel på när detta sker är vid förbränningsprocesser
(såsom biltrafik, energiproduktion, sjöfart samt arbetsmaskiner) och reaktionen
ger även upphov till ozonbildning om de kombineras med organiska föreningar.
Utsläpp av ozon ökar också på grund av samhällets utsläpp av ämnen som har
en hög halt klor eller brom, exempelvis freoner. [13] [14]

3.1.3 Parisavtalet och arbetet till en fossilfri konkurrenskraft
Som en följd av den förstärkta växthuseffekten enades världen 2015 om ett
klimatavtal vilket inkluderar de flesta av världens länder och ska börja råda
senast 2020. Avtalet beskriver att den globala temperaturökningen inte får
överstiga 2 grader, men ska helst stanna vid 1,5 grad. Alla de inblandade
länderna ska ta fram planer för hur de ska minska utsläppet av växthusgaser på
nationell nivå. Planen ska innehålla ett mätbart mål i form av en siffra som
beskriver hur mycket landet ska minska dess utsläpp av växthusgaser. Detta mål
ska var femte år uppdateras och varje förnyelse ska innebära ett mer ambitiöst
mål. Varje land ska också vart femte år redovisa hur de följer de uppsatta målen/
det uppsatta målet. Sveriges nuvarande mål säger att landet ska minska sin
klimatpåverkan med 20 procent innan år 2020 jämfört med klimatutsläppen 1990.
För att följa de bestämmelser som anslogs under Parisavtalet bestämde riksdagen
att Sverige ska vara ett klimatneutralt samhälle år 2045. Regeringsinitiativet
Fossilfritt Sverige har vidare tagit fram en branschspecifik färdplan vilket
beskriver att bygg- och anläggningsbranschen ska arbeta för att nå en fossilfri
verksamhet senast 2045. [1] [4] [5] [6] [7]

3.2 Byggbranschens klimatpåverkan
Det finns tidigare studier som visar att produktionen av en byggnad endast utgör
15 procent av byggnadens totala utsläpp av växthusgaser, medan 85 procent av
utsläppet kan hänvisas till driften av byggnaden. Det finns andra studier som
beskriver att energieffektiviteten har ökat så mycket att andelen för driften endast
uppnår 50 procent, det vill säga lika stor andel som produktionen.
Energieffektiviseringen för uppvärmning av lokaler och bostäder har bidragit till
en minskning av klimatpåverkan med 86 procent mellan åren 1990 och 2015. I
takt med den minskade klimatpåverkan i driftsfasen ökar materialanvändningen
och transporter i produktionsfasen. [15] [3]

3.2.1 Tillverkning av byggmaterial
Vid tillverkning av byggmaterial släpps det ut mycket koldioxidekvivalenter.
Detta utsläpp kallas för bunden koldioxid. Ett materials bundna koldioxid
förväxlas ibland med ett materials koldioxidavtryck under användningsskedet.
Detta koldioxidavtryck beskriver istället materialets utsläpp av
koldioxidekvivalenter under materialets livstid då materialet är i bruk.
Exempelvis är produkter och material för tillverkning av en bil exempel på
bunden koldioxid, medan bränsle för att kunna köra bilen är exempel på
koldioxidavtryck under användningsskedet. Både bunden koldioxid och ett



11

materials koldioxidavtryck under användarskedet bör beaktas för att få
materialets totala klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Indikationer visar
att byggbranschen årligen släpper ut cirka 10 miljoner ton koldioxidekvivalenter
varav 4 miljoner ton kan hänvisas till husprojekt. Utsläpp av växthusgaser som
kan hänvisas till husprojekt svarar för omkring 7 procent av Sveriges totala
rapporterade utsläpp av växthusgaser. Omkring 80 procent av dessa utsläpp sker
vid tillverkningen av byggmaterial. För utvärdering av det totala avtrycket ett
material gör på klimatet, under dess livstid sammanställs avtrycken i en LCA-
analys (Livscykelanalys) eller i EPD: er (Environmental Product Declarations)
vilka behandlar både den bundna koldioxiden och koldioxidutsläpp under
användningsskedet. [15] [16] [17] [18]

3.2.1.1 Förnyelsebara material
Att använda förnyelsebara material är ett sätt att minska klimatpåverkan
eftersom dessa material generellt har ett mindre utsläpp av växthusgaser.
Förnyelsebara material kan vara exempelvis trä, lin, lera och hampa. Vid
tillverkningen av förnyelsebara material åtgår en liten mängd energi gentemot
tillverkning av material som inte är förnyelsebara vilket innebär att den bundna
koldioxiden för dessa material är mindre. Förnyelsebara byggmaterial går
dessutom alltid att återvinna eftersom materialen kommer direkt från naturen.
[19] [20]

3.2.2 Avfall
Byggsektorn tillsammans med anläggningssektorn står för omkring en tredjedel
av Sveriges årliga avfall och närmare en fjärdedel av allt farligt avfall som
uppkommer årligen i Sverige. Största delen av bygg- och rivningsavfallet består
av jordmassor, blandat bygg- och rivningsavfall, muddermassor, metallavfall
samt träavfall. Ungefär nio procent av den totala mängden avfall från bygg- och
rivningsarbeten kan klassas som farligt avfall vilket till stor del utgörs av
förorenade jordmassor och mineraliskt avfall. En stor del av jordmassorna som
går till avfall bör kunna återanvändas eller återvinnas, men går ändå till deponi.
[3]

Idag rivs funktionella byggnader ofta, vilka i många fall har stått i mindre än 50
år. Det är inte ovanligt att en byggnad redan i projekteringsskedet planeras att
rivas inom 50 år för att marken därefter ska nyttjas av en annan verksamhet eller
till annat syfte. Att riva en byggnad för att en annan verksamhet ska nyttja
marken är inte ovanligt. Efter rivningen byggs en ny byggnad upp vilket den nya
verksamheten ska nyttja. Rivandet av byggnader ger mycket avfall och kan ses
som ett ohållbart sätt att tillhandahålla resurser. Vid rivning körs mycket material
till deponi eller återvinning, bland annat på grund av otillräcklig information
kring inbyggt material. Otillräcklig dokumentation kring inbyggt material
försvårar återanvändning av material eftersom information kring vilket material
det är samt materialhantering inte finns. Av denna anledning körs funktionella
byggdelar och byggnadsmaterial till deponi och återvinning istället för att
återbrukas. [11]
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3.2.3 Flexibla byggnader
En flexibel byggnad är en byggnad som utförs så att det nutida behovet och
samhällets framtida behov kan nyttjas. Genom att projektera för framtiden blir
resursutnyttjandet mer effektivt och byggnaden mer långsiktigt hållbar och på så
vis även mer klimatneutral. Flexibla byggnader gör det möjligt att ändra
verksamhet eller önskemål i en befintlig byggnad istället för att riva byggnaden
för att uppföra en ny byggnad och anpassa den till den tänkta verksamheten eller
önskemålet. Exempel på hur man kan projektera för framtiden är att använda en
större dimension i takåsar, vilka exempelvis klarar av att bära upp solceller i
framtiden. Ett annat exempel är att markisolera ett kallgarage så att garaget i
framtiden kan nyttjas som exempelvis en verkstad. Dessa ändringar är relativt
förmånliga och enkla att vidta vid uppförandet av byggnaden. Att i ett senare
skede göra ändringar kan däremot vara mycket kostsamma och komplexa. [11]

3.2.4 Byggnadens egenskaper
Genom att placera en byggnad där tillgång till kollektiv trafik, arbete, affär, skola
och annan samhällsservice finns, kan klimatet besparas. Om en byggnad har en
närhet till allt som behövs i en vardag kan onödiga utsläpp i form av koldioxid
från fordon undvikas. Även genom att placera byggnaden där det finns befintliga
vägar, kommunikationer, lämplig höjdsättning samt genomgripande utredning
vad gäller växtlighet och mark kan klimatbesparingar uppnås. Om hänsyn
dessutom tas till befintligt elnät, fjärrvärmenät, el samt vatten- och avlopp görs
ytterligare besparingar på klimatet. [12] [21]

Projektörer har möjlighet att redan i projekteringsskedet anpassa en byggnad
efter olika miljöcertifieringssystem. En anpassning av byggnaden skulle
innebära en byggnad vars klimatpåverkan är låg och är på så vis ett steg närmare
regeringens mål om klimatneutralitet. För att nå upp till kraven i
miljöcertifieringssystemen som uppsatsen behandlar krävs bland annat ett
klimatskal som inte släpper ut för mycket varm luft men som samtidigt skapar
ett behagligt inomhusklimat. [12] [21]

I projekteringsskedet projekterar man för ett energieffektivt klimatskal eftersom
klimatskalet har en direkt inverkan på byggnadens uppvärmningsbehov. Att
projektera för ett energieffektivt klimatskal är många gånger mycket
kostnadseffektivt gentemot den kostnad ett klimatskal vars energieffektivitet är
låg genererar. [12] [21]

3.2.5 Transport
Klimatpåverkan som kan hänvisas till transporter står för omkring 30 procent av
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Transportsektorn med dess
byggtransporter använder stora mängder fossila bränslen vilket utgör ett stort hot
för klimatet. Omkring en fjärdedel av Sveriges totala transporterade vikt kan
hänvisas till eller från byggarbetsplatser och majoriteten av transporterna sker
med lastbil. Transporter använder sig till största delen av fossila bränslen och för
att det ska vara möjligt att nå klimatneutralitet måste användningen av fossila
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bränslen fasas ut. Fordon som drivs av biodrivmedel eller el släpper ut mindre
växthusgaser och kan därför ses som det mer klimatneutrala alternativet. I
byggtransport inkluderas transport av material och produkter till
byggarbetsplatsen, transporter av maskiner, kranar med mera. I byggtransport
inkluderas även aktiviteter som kan hänvisas till materialförlust under själva
transporten, exempelvis på grund av skador. [22] [23] [12]

Studier gällande samordning av byggtransporter har utförts, vilka visas kan ha
stor betydelse. Samordningen går till på det viset att alla inkommande leveranser
behandlas i en distributionscentral vilka lastar för effektivare transporter eller
lagras för att levereras i rätt tid, den så kallade Just in time-metoden. Att leverera
med Just in time-metoden kan innebära att mindre material går till spillo på
grund av bristande lagerhållning. En minskning av antalet leveranser kan ske
genom att optimera de leveranser som körs. Genom att planera inköp noga så att
de leveranser som körs till byggarbetsplatsen är maximerade kan antalet
leveranser minska vilket kan leda till mindre utsläpp av växthusgaser.
[12] [25] [26]

Att succesivt minska transporter till och från arbetsplatser samt inom
arbetsplatsen är något som eftersträvas. Genom att använda sig av
logistikstyrning samt samtransporter kan en reducering av transporter ske. Om
transporterna som körs dessutom använder fossilfria drivmedel vilka inte släpper
ut några onödiga växthusgaser uppnås ytterligare besparingar på klimatet.
Exempel på sådana drivmedel är RME, vilket är en diesel gjord på raps och är
tillverkad i Sverige, etanol och HVO som i sin tur är tillverkad av
livsmedelsavfall och skogsindustrins restprodukter. [3] [27]

Olika leveranssätt släpper ut olika mycket koldioxidekvivalenter. Flyget står för
omkring fyra till fem procent av Sveriges utsläpp av koldioxid. Vägtrafiken är
däremot det transportsätt som påverkar klimatet mest och omkring 80 procent av
den totala sträckan vi reser sker med vägtrafik. Tågtrafiken står för mindre än en
procent av transportsektorns utsläpp av koldioxidekvivalenter. Leveranser med
lastfartyg kan anses vara mycket energieffektivt eftersom relativt mycket last går
på ett fartyg och utsläppet av växthusgaser är litet i förhållande till den stora
mängden last ett fartyg kan lasta. [28]

3.2.6 El- och värmeproduktion
Utsläpp av växthusgaser kan också härledas till inhemsk el- och
värmeproduktion. Bostad- och servicesektorn står för omkring 40 procent av
Sveriges energianvändning och om hänsyn endast tas till byggnaders
tappvarmvatten, uppvärmning samt fastighetsenergi uppnås 30 procent av den
totala energianvändningen. Klimatpåverkan från uppvärmning har emellertid
minskat med ungefär 86 procent sedan 1990-talet men på grund av det stora
behovet och användandet krävs ytterligare reduceringar. För att uppnå ytterligare
reduceringar behöver fjärrvärmeföretagen byta ut de fossila bränslena i
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produktionen. För att uppvärmningen ska bli helt fossilfria krävs en
teknikutveckling. [3] [29]

På 1970-talet började oljeanvändningen fasas ut och användningen av
värmepumpar, fjärrvärme, el och biobränslen ökade vilket drastiskt minskade
klimatpåverkan från uppvärmning. För att nå en klimatneutral el- och
uppvärmningsanvändning krävs däremot förnybar energi. Förnybar energi har
en väldigt låg klimatpåverkan då ingen ny koldioxid tillförs i atmosfären vid
produktion. En annan fördel med denna form av produktionskälla är att
förnybara källor inte tar slut eftersom ny energi från solen och vår natur hela
tiden tillförs. Exempel på förnyelsebara energikällor:

· Vattenkraftverk:
Vattenkraftverk är en energikälla vars utsläpp av växthusgaser är väldigt
liten. Vattenkraftverken påverkar däremot växt- och djurlivet kring de
vattendrag där kraftverket placerats, bland annat genom att kraftverken
bidrar till att vattendragen bitvis torrläggs.

· Vindkraft:
Även vindkraft har ett mycket litet utsläpp av växthusgaser och kan
därför ses som ett mer klimatneutralt alternativ till el- och
värmeproduktion. Nackdelarna med energikällan är att kraftverken kan
upplevas som störande både för att de ger ifrån sig mycket oljud, men
även för att de stör landskapsbilden. Vindkraftverken är väldigt stora och
kan i vissa fall störa vissa djurarter vilket innebär en reducerad biologisk
mångfald.

· Biobränslen:
Detta är också ett alternativ till energikälla vars klimatpåverkan är liten.
Däremot kan produktionen av biobränslen innebära att skogsbruket blir
högre då avverkningstakten blir mer frekvent. Detta innebär att skogen
omvandlas till plantager med monokultur. Detta innebär i sin tur en
reducerad biologisk mångfald. Produktion av biobränsle kan dessutom
ske i en mer frekvent takt än vad naturen klarar av att återproducera.

· Solenergi:
Solenergi är precis som de andra nämnda energikällorna en förnyelsebar
energikälla vars utsläpp av växthusgaser är väldigt liten. Däremot krävs
både mycket energi och material vid tillverkningen av dessa. Solenergin
produceras dessutom väldigt ojämnt vilket ger en något osäker
energifördelning. [30]
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Fossilfria alternativ är däremot variabla energikällor och exempelvis så
genererar vindkraften endast el vid vindar medan solkraften endast genererar el
då solen lyser. Energilagring kan användas i kombination med de fossilfria
alternativen för att stabilisera energiförbrukningen. Även styrning av efterfrågan
kan stabilisera energiförbrukningen. Styrning av efterfrågan kan ske genom
prissättning av energin, smarta apparater, fastighet och infrastruktur. [30]

3.3 Bärande konstruktioner
De olika bärande konstruktionssystemen som är vanliga att bygga med är
betong-, stål- och trästomme. Vid stora projekt är det främst betong- eller
stålstomme som används. Trästomme är inte lika vanligt vid större byggnationer
eftersom det nästan alltid krävs betydligt kraftigare dimensioner för att uppnå
samma bärighet som de andra stomsystemen. Detta bidrar till att trästommen tar
upp mer plats i byggnaden vilket måste tas i beaktande vid projekteringsskedet.
En byggnad som är uppbyggd av en trästomme kan därför behöva konstrueras
högre än en byggnad med betong- eller stålstomme för att uppnå rätt takhöjd.
Det finns däremot många fördelar med trästomme, framförallt ur
klimatsynpunkt. Tillverkning av trä utvinns generellt med en liten energiinsats
samtidigt som trä är en förnybar resurs. Skogen binder dessutom koldioxid vid
fotosyntesen vilket anses som mycket positivt både för klimatet och för
människor. [3] [10] [31] [32] [33]

3.3.1 Betong- och stålstomme
En betongstomme är som namnet avslöjar, uppbyggd av betong. Betongen i sin
tur består delvis av cement. I både bygg- och anläggningsprojekt används cement
i betong vilket vid tillverkningen står för en stor andel av ett projekts totala
klimatpåverkan. Även tillverkningen av stål står för en betydande andel av
branschens klimatpåverkan. Stål- och betongstomme utgör tillsammans mellan
40 och 80 procent av byggskedets totala klimatpåverkan vid bostadsbyggande.
Däremot visar studier att betongens klimatpåverkan kan minskas med omkring
40–70 procent med befintlig teknik. Denna minskning skulle kunna nås genom
val av betongrecept samt utformning av stommen. Det finns studier kring projekt
med en optimerad betongstomme vilka har uppnått ungefär samma
klimatpåverkan som en trästomme. En optimerad betongstomme innebär en
betong vars klimatpåverkan är mindre än vanlig betong, exempelvis med mindre
andel klinker i cementen och lägre andel cement i betongen. Den befintliga
tekniken är inte tillräcklig för att materielgrupperna ska kunna uppnå nära noll
klimatpåverkan utan det krävs ny och mer utvecklad teknik. Den nya tekniken
skulle bidra med en mindre klimatpåverkan, men den skulle även leda till ökade
produktionskostnader. Studier på CCS- teknik (Carbon Capture and Storage)
görs vilket går ut på att koldioxid separeras och lagras istället för att släppas ut i
atmosfären. Studier görs även på hur man kan ersätta kol mot vätgas vid
produktion av stål, så kallad direktreduktion. [3]
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3.3.2 Trästomme
En trästomme släpper ut ungefär hälften så lite växthusgaser som betong- och
stålstomme om beställaren inte gör några aktiva val. Trä lagrar dessutom kol
under hela dess livstid. Tidigare studier visar att trä lagrar mer kol under dess
livstid än vad som släpps ut i produktionsfasen. Trästommar används idag främst
till byggnader med en eller två våningar, men det används också i en liten skala
till flerbostadshus. Omkring 10 procent av Sveriges alla nyproduktioner av
flerbostadshus konstrueras med trästomme. Det finns många fördelar med
trästomme, exempelvis är det inte bara bra för klimatet utan även för kvaliteten,
effektiviteten, för dem som bygger, för variation i arkitekturen samt för dem som
bor i husen. Materialet är lätt men beständigt och passar därför bra till
industrialisering. Med hjälp av prefabricerade moduler kan en byggnad byggas
upp mycket snabbt. [3] [34]

3.4 BIM-system
BIM-system står för byggnadsinformationsmodeller och är en process för att ge
information gällande 3D-modeller. BIM-modellerna möjliggör effektivare
projektering, visualisering, simulering och samarbete och medför en större
tydlighet för alla aktörer inom ett projekt och dess livscykel. Modellerna kan ge
information gällande inbyggt material, utformning, mått och dimensioner.
Tanken med BIM är att modellen ska uppdateras så att den följer det verkliga
projektet och på så vis finns alltid rätt information om projektet. [29]

3.5 Miljöcertifieringssystem
3.5.1 LEED

LEED är det internationellt största miljöcertifieringssystemet och är utvecklat av
en icke vinstdrivande förening. Bedömningssystemet innefattar sju områden
vilka behandlar i vilken utsträckning byggnaden påverkar närmiljön,
vattenanvändning, energianvändning, materialval och resurser, inomhusmiljö,
innovation i projektet samt regionala poäng. De olika områdena har olika stor
betydelse för den totala poängen då vikten av dess inverkan är olika stor. Den
totala poängen sammanställs och byggnaden blir tilldelad en specifik nivå. De
olika nivåerna är Platinum, Gold, Silver samt Certified där Platinum är den
främsta nivån och Certified den nivån med lägst krav. [6]

3.5.2 BREEAM
BREEAM- SE 2017 1.1 är ett certifieringssystem enligt svenska regler och
standarder där nyproducerade byggnader bedöms enligt höga krav inom olika
områden. Exempel på bedömningsområden är vattenhushållning,
energianvändning, inomhusklimat samt avfallshantering. Utöver dessa områden
bedöms även byggnadens placering utifrån bland annat tillgängligheten till
allmänna kommunikationsmedel, projektledningen, byggmaterial samt de
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föroreningar den nyproducerade byggnaden kan orsaka. Byggnaden kan tilldelas
extrapoäng om de tekniska lösningarna är av hög kvalitet. [7]

Varje område har en inverkan på den totala summan och påverkar därför
slutresultatet. Slutresultatet sammanställs i sex olika nivåer. De olika nivåerna
visas nedan med den främsta nivån längst upp:

· Outstanding
· Excellent
· Very good
· Good
· Pass
· Unclassified [7]

3.5.3 Miljöbyggnad
Miljöbyggnad 3.0 Nyproduktion är ett miljöcertifieringssystem som används vid
uppförande av nya byggnader. Syftet med certifieringssystemet är att förbättra
miljön som vi lever, leker och arbetar i. Miljöbyggnad som
miljöcertifieringssystem har sexton olika indikatorer som tillsammans behandlar
områdena innemiljö, energiåtgång samt material, vilka bedöms vid en
granskning. Certifieringssystemet använder sig av tre olika nivåer för att
uttrycka hur bra en byggnad kan anses vara utifrån de sexton olika indikatorerna.
De tre olika nivåerna är Brons, Silver samt Guld, där Guld är den främsta nivån.
Miljöcertifiering av en byggnad går till genom en granskning av tredje part, men
själva certifieringen ges ut av systemägarna, Sweden Green Building Council.
Efter att en certifiering getts ut granskas byggnaden vartannat år för att bedöma
om byggnaden kan bibehålla den utsedda nivån. [8]

Energiåtgången syftar till byggnadens energianvändning. Kontroller görs för att
studera så att det inte kommer in för mycket eller för lite värme. Kontroller
gällande el- och värmens energikälla är från miljösäkra alternativ. Innemiljön
syftar istället till att säkerställa en bra luftkvalitet genom en väl fungerande
ventilation. Mängden radon och kväveoxid granskas så att de är under tillåtna
värden. Fokus läggs också på insläppet av dagsljus. Fönster och andra glaspartier
kan släppa ut värme under vintertid samtidigt som solen kan värma upp rummet
för mycket under varma sommardagar, vilket måste kontrolleras. Andra
kontroller görs också, exempelvis kontroller gällande fuktsäkerhet samt hur stor
risken är för legionella2. För att klara kraven i Miljöbyggnad 3.0 Nyproduktion
ska byggmaterialen dokumenteras på ett korrekt sätt och de värsta kända
kemikalierna ska undvikas. [8]

2 Legionella är en bakterie som lever i vattnet och är farliga att andas in. Bakterien kan orsaka sjukdomar som
pontiacfeber och ligionärssjuka. 3
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3.5.4 NollCO2
NollCO2 används som ett tillägg då en byggnad blivit certifierad med BREEAM,
LEED, Svanen eller Miljöbyggnad. Att certifieras med NollCO2 innebär att
byggnaden inte orsakar några netto växthusgasutsläpp. En byggnad som är Noll
CO2-certifierad kan anses vara en klimatneutral byggnad och följer på så vis
regeringens mål om netto noll utsläpp av växthusgaser. [9]

3.6 WSP:s syn på klimatfrågan
WSP ser på klimatfrågan som ett problem som behöver tas itu med. Företaget
vill hela tiden minska dess klimatpåverkan men ser vissa svårigheter med det.
Den största svårigheten med att minska klimatpåverkan är att beställaren av ett
projekt prioriterar ekonomiska vinster framför klimatmässiga. Om beställaren
inte prioriterar klimatfrågan blir det svårt för företaget att uppnå förbättrade
resultat. En annan svårighet som företaget ser är att beställaren ställer höga
tidskrav. Ytterligare svårigheter som företaget stöter på handlar om problem med
nya innovationer. Nya innovationer kan många gånger vara bra, men de kan även
vara svåra att arbeta med då kännedomen är liten. Däremot finns det ambitioner
inom företaget för att nya innovationer ska tas i bruk. Exempelvis undersöker
företaget hur en användning av tekniken ”Rammed Earth” skulle stå sig.
Tekniken innebär att bygga byggnader med jord, så kallade jordhus. [10] [32]
[33] [35] (Se Bilaga 1–3)

Enligt WSP är de mest betydande åtgärderna att projektera för användning av ett
stomsystem vars påverkan på klimatet är liten, att använda
energieffektiviseringar av klimatskalet, använda ett uppvärmningssystem vars
klimatpåverkan är liten samt att projektera för byggnader som får stå under en
lång tidsperiod. [10] [32] [33] [35] (Se Bilaga 1–3)

WSP har arbetet fram en klimatstrategi vilket beskriver företagets ansvar
gällande klimatet. Strategin behandlar olika interna och externa råd och mål
vilka leder till en väsentlig reducering av klimatbelastningen. Exempel på ett
internt mål företaget satt upp är att när nuvarande avtal omförhandlas ska
företagets kontor drivas av 100 procent förnyelsebar energi. Företaget har som
vision att hjälpa dess kunder så att en halvering av klimatbelastningen sker innan
år 2030. De har även som mål att de som företag ska vara klimatneutrala innan
år 2040. Klimatstrategin innehåller även konkreta åtgärder att åta samt hur en
uppföljning av klimatarbetet ska ske Tanken är att en uppföljning ska ske
kontinuerligt för att på så vis vara medveten om hur arbetet för en minskad
klimatbelastning utvecklas. Beroende på hur arbetet utvecklas sätter företaget
upp nya mål vilka de sedan strävar efter. [35]
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3.7 Framtiden
Bygg- och anläggningsbranschen har tillsammans potential att så gott som
halvera dess klimatpåverkan till år 2030 med befintlig teknik. För att nå ett netto
noll eller lägre utsläpp krävs däremot kommersialiserande av innovationer samt
nya tekniklösningar. För att nå netto noll utsläpp av växthusgaser krävs även att
alla aktörer inom byggbranschen inser dess klimatpåverkan och sätter upp
gemensamma målbilder vilka visar ett helhetsperspektiv. Målsättningar och
åtgärder behöver beskrivas och ansvarsfördelning behandlas för att nå en
klimatneutral verksamhet. [3]

3.7.1 Färdplan för fossilfri konkurrenskraft
Regeringens färdplan beskriver vilka mål branschen ska sträva efter för att nå
upp till en fossilfri konkurrenskraft innan 2045. WSP, som är ett av företagen
som skrivit under regeringens färdplan, strävar således att nå upp till dessa.
Målen beskrivs nedan:

· 2020–2022: De aktörer som skrivit under färdplanen ska ha klarlagt sina
klimatutsläpp och satt upp interna mål gällande klimatet.

· 2025: Klimatutsläppen ska ha minskat drastiskt.
· 2030: Klimatutsläppen ska ha minskat med 50 procent.
· 2040: Klimatutsläppen ska ha minskat med 75 procent.
· 2045: Netto noll utsläpp av växthusgaser och en klimatneutral

konkurrenskraft. [3]
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4 Undersökningsmetod
Arbetet inleddes med informationsinsamling via primära och sekundära källor
samt kvalitativa metoder. De primära källorna som använts innefattar
Internetkällor vilka ger förstahandsinformation kring ämnet medan de sekundära
källorna refererar till tidigare studier. För att vara säker på att både de primära
och de sekundära källorna var pålitliga och höll hög kvalitet gjordes en
källgranskning. Slutsatsen att källorna både var pålitliga och av hög kvalitet
kunde tas då utgivarna ställt sig neutrala till ämnet. Den kvalitativa metoden som
använts var dels intervjuer med handledare, dels intervjuer med projektledare för
redan genomförda projekt. Intervjuerna med handledare genomfördes på WSP:s
kontor eller via Skypesamtal. Intervjuerna med projektledare för redan
genomförda projekt genomfördes via telefonsamtal och de muntliga svaren
skrevs ner för hand eller på en dator under intervjuns gång. Genom att skriva
svaren för hand kunde även förklarande bilder antecknas, däremot är denna
metod något tidskrävande och en inspelning av intervjun kunde ha fungerat
bättre. För att förbereda projektledare på frågorna skickades ett frågedokument
ut i förhand. Genom att förbereda projektledaren på frågorna kunde intervjun
flyta på utan avbrott på grund av exempelvis informationsinsamling. Dessutom
kunde den intervjuade även känna sig mer bekväm i situationen då han eller hon
fått ta del av frågedokumentet i förväg, vilket främjade en bra intervju.

För att bestämma vilka avgränsningar som var aktuella för arbetet användes en
kvalitativ metod. Metoden gick ut på att i grupp diskusskutera fram vilka
avgränsningar som ansågs lämpliga för ämnet. Vidare fortsatte arbetet med
ytterligare informationsinsamling så att de fyra områden vilka har störst potential
till klimatförbättringar kunde väljas ut. Utifrån dessa fyra områden har en
rekommendationslista byggts upp vilka förklarar hur arbetet för klimatet kan
ske.

4.1 Intervjumetod
För att kunna genomföra en lyckad intervju påbörjades informationsinsamling
kring olika intervjumetoder. Efter att ha jämfört fördelar och nackdelar med de
olika metoderna kunde en intervjumetod väljas ut. Intervjumetoden förklarade
att det kan vara gynnsamt att förbereda den som ska bli intervjuad genom att
skicka ut de frågor som kommer att ställas under intervjun i förväg. I
intervjumetoden skriver forskaren ett frågeformulär vilket behandlar de frågor
som ska ställas under intervjun. Forskaren skickade sedan formuläret till den
som skulle bli intervjuad. På så vis hinner den intervjuande samla in fakta och
formulera svar. Tanken med intervjun var att ställa öppna frågor i början för att
få den intervjuade att känna sig bekväm och bygga upp en bra relation. Vidare
ställdes mer djupa och svårare frågor och slutligen avslutades intervjun med
neutrala frågor samt en fråga till den intervjuade om denne ville berätta något
mer om ämnet. Detta frågeformulär behandlar däremot inte de följdfrågor som
uppstår under en intervju vilket kan ses som en negativ aspekt på
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intervjumetoden. De två intervjuerna genomfördes via telefonsamtal och svaren
antecknades dels på papper, dels med hjälp av en dator. Efter varje enskild
intervju analyserades svaren som sammanställdes i ett sammanfattat faktablad.
Vidare jämfördes de olika faktabladen med varandra för att kunna finna vilka
åtgärder projekten använt sig av för att uppnå bra klimatvärden. (Se Bilaga 1–5)
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5 Resultat
Denna uppsats behandlar de fyra största och viktigaste åtgärderna
byggbranschen kan åta för att minska klimatpåverkan och på så vis närma sig
målen i regeringens färdplan. Åtgärderna är identifierade utifrån insamlad fakta
genom telefonintervjuer och litteraturstudier. Åtgärderna som beskrivs kan
hänvisas till projekteringsskedet vilket är det skede där de mest betydande valen
för klimatet görs. Åtgärderna sammanställs i en rekommendationslista vilket ska
vara enkel att använda och även vara tillämpbar i alla WSP:s nybyggnadsprojekt.

5.1.1 Val av stomsystem och byggnadsmaterial
Resultatet av denna studie visar att den främsta åtgärden att åta för klimatet är
att välja material med liten klimatpåverkan. Tillverkningen av byggmaterial står
för en stor andel av byggbranschens totala utsläpp av växthusgaser och det är
därför viktigt att identifiera vilka material som kan anses vara bättre ur
klimatsynpunkt. Då stomsystemet utgör en stor del av byggnaden är det extra
viktigt att den här delen av byggnaden är av ett material vars klimatpåverkan är
liten. (Se Bilaga 4–5)

5.1.1.1 Förnyelsebart material
Förnyelsebara råvaror bör i första hand användas, exempelvis bör en trästomme
användas istället för betongstomme, för att minska utsläppen av växthusgaser.
Resultatet visar däremot även att både betong- och stålstomme har potential att
nå betydliga klimatvinster  om ny och mer avancerad teknik utvecklas.
Exempelvis görs studier på så kallad CCS-teknik för att tillverkningsprocessen
av betong ska bli mer klimatneutralt samtidigt som studier görs gällande om man
kan ersätta kol mot vätgas vid tillverkningen av stål. Om de nämnda teknikerna
börjar användas i en större utsträckning kan materialen konkurrera med
trästommen, men i dagsläget används teknikerna endast i en mycket liten
utsträckning. Varken betong eller stål är förnyelsebara material och kommer av
den anledningen aldrig uppnå samma klimatvärden som trä. (Se Bilaga 4–5)

Material med liten klimatpåverkan bör inte bara användas till det bärande
stomsystemet utan i desto större utsträckning sådana material används ju bättre
klimatvärden kommer byggnaden att uppnå. (Se Bilaga 4–5)

5.1.1.2 Återanvändning av byggmaterial
Återanvändning av byggmaterial bör eftersträvas eftersom detta ger en mycket
liten påverkan på klimatet. Det mesta materialet går att återanvända om man är
varsam vid nedmontering. Exempelvis kan både gipsskivor återbrukas om man
använder skruv istället för lim vid montage och glaspartier om nedmonteringen
sker varsamt. Genom att återanvända byggmaterial kan både klimat- och
miljömässig lönsamhet uppnås, men även en ekonomisk lönsamhet. Genom att
dokumentera alla inbyggda byggmaterial i en byggnad kan det bli lättare att
förstå vilka material som går att återanvändas. (Se Bilaga 4–5)
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5.1.1.3 Optimera byggmaterialet
Ännu en åtgärd för att minska utsläppet av växthusgaser är att optimera
byggmaterialet så att en slimmad konstruktion byggs. Genom att optimera
byggmaterialet krävs mindre resurser och på så vis sparas utsläpp vid
tillverkning av nytt byggmaterial. En optimering av byggmaterialet sker i
projekteringsskedet och det är därför viktigt att klimatfrågan lyfts i ett tidigt
skede. Genom att använda optimerade byggmaterial kan dels utsläpp av
växthusgaser minska, dels en ekonomisk vinning ske. (Se Bilaga 4–5)

5.1.2 Projektera för flexibla byggnader samt rivning

5.1.2.1 Flexibla byggnader och rivning
Denna studie visar att en åtgärd på klimatfrågan är att projektera för flexibla
byggnader samt rivning av byggnaden. Genom att uppföra flexibla byggnader
kan rivning av en befintlig byggnad undvikas vilket anses vara mer resurssnålt
och då även ett steg mot klimatneutralitet. Genom denna metod kan mängden
avfall påverkas och då även mängden utsläpp av växthusgaser till atmosfären.
En flexibel byggnad ska utformas så att en möjlig verksamhetsändring ska kunna
göras i framtiden.  För att lyckas med flexibla byggnader krävs det ett arbete med
att förutse förändringar i kommande lokalbehov. Detta arbete kan både vara
komplext och tidskrävande men ett väl utfört arbete kan både spara tid och
resurser i slutändan. Det gäller också att skapa en balans mellan tillgången av
lokaler och efterfrågan av dessa. Detta arbete står däremot utanför projektörens
ansvarsområde, men som projektör kan man ändå lägga fram förslag på flexibla
lösningar. (Se Bilaga 4–5)

För att lyckas med en bra projektering krävs ett livscykeltänk. I ett tidigt skede
ska projektering av hur en framtida rivning kan gå till göras. En rivning kan vara
av olika storlek. Exempelvis kan tunga bärande konstruktioner behöva rivas eller
endast lätta byggdelar. Oavsett storlek på rivningen ska tydliga direktiv gällande
hur rivningen ska gå till göras. Genom att ge tydliga direktiv kan rivningen både
gå betydligt mycket fortare och material kan sparas genom en god
materialkännedom. En väl genomförd projektering med en rivningsplan skulle
leda till mindre materialsvinn vilket i sin tur leder till mindre utsläpp av
växthusgaser som påverkar klimatet. I projekteringsskedet ska information kring
vad de inbyggda materialen innehåller redovisas. Detta underlättar
rivningsprocessen och möjlighet till en mer optimerad avfallshantering kan
göras samtidigt som möjligheten till återanvändning av materialen blir större.
(Se Bilaga 4–5)

5.1.2.2 Dokumentation av byggmaterial
Det är viktigt att en kontinuerlig dokumentation sker gällande vilka material som
byggs in i en byggnad. Dokumentationen kan senare användas vid om- eller
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tillbyggnad, renovering eller rivning av byggnaden. Att känna till byggnadens
material underlättar arbeten vid om- och tillbyggnad då alla material är kända
vilket underlättar materialhanteringen. Dokumentationen kan även fungera som
underlag vid återvinning av byggnaden eller delar av den. En bättre återvinning
kan uppnås samtidigt som möjligheten för återanvändning av byggmaterial ökar.
Detta anses vara ett klimatsmart arbetssätt då man kan spara på både resurser
och energi vid tillverkning av nya byggmaterial. (Se Bilaga 4–5)

5.1.3 Effektivisera och planera transporter
En projektörs direkta inverkan på transport och val av transportmedel är ofta
begränsad. Då transportsektorn står för en sådan stor andel av Sveriges totala
utsläpp av koldioxid behöver byggsektorn ändå ta hänsyn till transporten för att
kunna nå en klimatneutral sektor. Att transporter släpper ut stora mängder
koldioxid har länge varit känt. Arbetet med att klimatanpassa transporter har de
senaste åren gjort stora framsteg. Drivmedel vilka är icke fossila har trätt fram
och har dessutom blivit mer förmånlig än de tidigare varit. Val av transportmedel
är dessvärre svårt att påverka i projekteringsskedet. Projektörens påverkan på
transporten kan snarare hänvisas till val av byggnadsmaterial, antal leveranser
och att beskriva för beställaren eller leverantören vilka mervärden ett alternativ
vars klimatpåverkan är liten kan ge. (Se Bilaga 4–5)

Försök att samordna transporter har utförts i de större städerna vilket hjälper till
att sänka utsläppet av koldioxid från transporter till och från byggarbetsplatser
och en samordning bör därför eftersträvas. Både fossilfria drivmedel och en
samordning av transporter kan ses som åtgärder på hur man kan sänka
transportens höga utsläpp av växthusgaser och är en nödvändighet för att
byggbranschen ska nå en fossilfri konkurrenskraft till år 2045. (Se Bilaga 4–5)

Den största åtgärden som kan åtas i projekteringsskedet är att planera inköp för
att optimera leveranser, denna påverkan är däremot större vid en
totalentreprenad än en utförandeentreprenad. Genom att projektera optimerade
konstruktioner krävs mindre byggmaterial och på så vid även färre leveranser
och av denna anledning bör optimerade konstruktioner eftersträvas. Detta kräver
däremot att tillräcklig information kring förutsättningar för projektet finns samt
att utförandet av själva byggnationen sker varsamt så att inte användbart material
behöver kasseras. En annan åtgärd är att göra inköp av lokalproducerade
produkter för att minska transportsträckan och på så vis även utsläppet av
växthusgaser till atmosfären. En tredje lösning för att uppnå bättre klimatvärden
är att i sådan stor utsträckning som möjligt välja produkter vilka har
transporterats med lastfartyg. Lastfartyg är ett mer klimatvänligt alternativ
gentemot exempelvis lastbil eller budbil då mindre växthusgaser släpps ut till
atmosfären genom detta transportsätt. (Se Bilaga 4–5)

Vid totalentreprenader har projektörer en större påverkan på val av leverantörer
än vid utförandeentreprenader. Vid totalentreprenörer har även projektörerna en
större påverkan på val av material och arbetsmetoder. Detta innebär att denna
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entreprenadform ger större möjlighet att vid projekteringsskedet påverka
byggnadens klimatpåverkan. (Se Bilaga 4–5)

5.1.4 Projektera en hållbar byggnad
Definitionen av vad en hållbar byggnad innebär finns inte idag och kan ibland
saknas för att alla aktörer ska ha möjlighet att sträva efter samma principer.
Denna studie visar att det är i projekteringsskedet ett ställningstagande gällande
i vilken grad byggnaden ska vara hållbar måste göras. Det är exempelvis i
projekteringsskedet påverkan kring om byggnaden ska miljöcertifieras eller inte
görs. Även vid projekteringen av en hållbar byggnad är möjligheten att påverka
klimatpåverkan större vis totalentreprenad än utförandeentreprenad. (Se Bilaga
1–2)

5.1.4.1 Placering av byggnaden
Placering av byggnaden kan vara svår att påverka som projektör. Då en byggnad
under dess livstid kan ge så pass stor klimatpåverkan är det ändå viktigt att
försöka styra placeringen till en plats där klimatvinster kan göras. Exempelvis
kan klimatvinster göras om man placerar byggnaden där befintliga vägar finns,
eftersom nya vägar då inte krävs. Desto mindre byggnadsarbete som krävs ju
bättre klimatvärden kommer den slutgiltiga byggnaden att få. Det är därför
viktigt att som projektör lägga fram vilka mervärden det finns med att flytta den
planerade byggnaden till en plats där klimatbesparingar kan göras. (Se Bilaga 4–
5)

5.1.4.2 Projektera för ett klimatskal vars klimatpåverkan är liten
Genom att projektera ett energieffektivt klimatskal kan besparingar på klimatet
göras. Ett energieffektivt klimatskal släpper ut minimalt med värme vilket leder
till att uppvärmningen av huset inte behövs i samma utsträckning. Ett väl
projekterat klimatskal innebär även att energibesparingar kan göras då
byggnaden ska ta tillvara på den värme som de boende i byggnaden genererar.
Exempel på hur projektering för energieffektiva klimatskal kan göras är att
använda lämplig tjocklek på isolering samtidigt som otätheter ska minimeras.
Att använda fönster och dörrar med låga U-värden är ett annat exempel på hur
man projekterar för ett energieffektivt klimatskal. Utöver detta är det viktigt att
köldbryggor undviks och att byggnaden utnyttjar den värme som de boende
genererar eller som byggnaden själv genererar. (Se Bilaga 4–5)

5.1.4.3 El- och värmeproduktion
Användningen av fossila bränslen bör avvecklas för att branschen ska minska
utsläppen av växthusgaser till atmosfären. Att använda el- och värmeproduktion
som produceras utav förnybar energi ses som ett klimatvänligt sätt att driva en
byggnad och bör av den anledningen användas. Fjärrvärmen bör baseras på
återvunnen energi, exempelvis genom restvärme från industrier, verksamheter
och byggnader, energiåtervinning från avfall samt restprodukter från
skogsbruket. För att effektivisera fjärrvärme kan samproduktion mellan el och
värme (kraftvärme) användas för att öka energieffektiviteten. En lösning är
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också att använda solceller för uppvärmning av en byggnad. Solel produceras av
solens strålar och det krävs därför ingen energi för att producera elen. Även
uppvärmning som drivs av vindkraft ses som ett alternativ där en liten
klimatpåverkan krävs vid produktionen. För att uppnå fossilfri el- och
värmeproduktion krävs det däremot att byggherrar satsar på smart styrning för
att minska effekttoppar samt energilagring. Vattenkraftverken bör nyttjas i större
grad samtidigt som biobränslen används som energikälla. För att
uppvärmningssektorn ska nå en fossilfri marknad behöver däremot de fossila
bränslena fasas ut i elproduktionen. (Se Bilaga 4–5)

Att minska byggnaders behov av uppvärmning genom energieffektiva
klimatskal kan ses som en förmånlig lösning. Genom denna lösning minskas
behovet av energi till uppvärmningen vilket resulterar i en mindre mängd
växthusgaser till atmosfären. (Se Bilaga 4–5)

5.1.4.4 Byggnadens utformning
Byggnadens utformning och placering har dels en stor inverkan på byggnadens
inomhusklimat dels på klimatpåverkan. Även påverkan på utformningen av
byggnaden kan vara begränsad för en projektör. Vid en totalentreprenad är
däremot påverkan mycket större än vid en utförandeentreprenad. De främsta
faktorerna som påverkar utsläppet av växthusgaser är geografisk orientering
samt utformning av byggnader (exempelvis form, volym, tak med mera). Att
ändra inomhusklimatet i efterhand med speciella åtgärder kan vara både
kostsamt och ge utsläpp av extra växthusgaser, vilka är onödiga då de kan
undvikas om en väl genomförd projektering görs. (Se Bilaga 4–5)

Att solinfall och ventilation påverkar inomhusklimatet är inte svårt att förstå. Att
samma faktorer kan minska utsläpp av växthusgaser är inte lika självklart.
Orienteringen av en byggnad har en stor inverkan på både solinfallet och
ventilationen vilka i sin tur har en stor inverkan på både inomhusklimatet och
klimatpåverkan. Byggnaden bör placeras i enlighet med de mest dominerande
vindarna i området för att främja ventilationen. Genom att främja ventilationen
krävs en mindre energiåtgång för att ventilera byggnaden vilket anses bra ur
klimatsynpunkt. Placeringen av byggnaden bör även ta hänsyn till om man vill
ha ett solinfall eller stänga ute solen för en viss del av byggnaden eller enstaka
rum. Att placera glaspartier i det väderstreck där solen skiner som starkast kan
spara på uppvärmningen av en byggnad vilket både ger ekonomiska och
klimatmässiga besparingar. Att således placera exempelvis sovrum i ett
väderstreck med lite solinfall kan besparing av en eventuell energiåtgång till
nedkylning göras. (Se Bilaga 4–5)

Att placera små fönster mot norr och stora glaspartier mot söder ger
förutsättningar för att vintersolen ska kunna värma upp byggnaden. Om
sommarsolen anses vara för stark kan olika solskydd användas, exempelvis träd,
taköverhäng eller markiser. För att minska värmeförlusterna under
vinterhalvåret är en lösning att utformningen av byggnaden är relativt kompakt.
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Genom denna utformning minimeras dessutom exponering för sol under
sommarhalvåret och ger förutsättningar för att minska byggnadens totala
energibehov. (Se Bilaga 4–5)

För att solen inte ska värma upp byggnaden för mycket under sommarhalvåret
är det viktigt att ha tillräcklig skuggning, främst på förmiddagen och tidig
eftermiddag. Ett effektivt sätt att maximera solens tillgångar är att använda
justerbar skuggning. Genom justerbar skuggning kan solen stängas ute under
sommarhalvåret medan möjlighet till solinstrålning under vinterhalvåret ges.
Exempel på justerbar skuggning är olika lövträd. Lövträden bär löv på sommaren
och hindrar därför solinstrålning medan trädet till vintern tappar löven och
solinstrålning blir då möjlig. (Se Bilaga 4–5)

5.1.4.5 Användning BIM- modeller
Genom användning av BIM-modeller underlättas arbetet och projektet hålls hela
tiden uppdaterad. BIM gör det även lättare för projektgruppen att uppnå projekt-
och affärsmål. Genom att använda detta system kan tidsbesparingar göras
eftersom bland annat dokumentation av inbyggt material inte behöver göras.
Genom en god materialkännedom ökar chanserna för återanvändning av
byggmaterial. Dessutom kan alla aktörer inom projektet se modellen i dess
uppdaterade format och även göra ändringar i denna. BIM-underlättar på så vis
arbetets gång för alla inblandade parter.

BIM-modeller kan även behandla hur en framtida verksamhetsförändring eller
rivning ska ske och genom en god materialkännedom kan en effektiv
avfallshantering uppnås. Genom att detta är känt kan besparingar på klimatet
uppnås.

5.1.5 Samhällets möjligheter och svårigheter för att uppnå klimatneutralitet

5.1.5.1 Samhällets möjligheter

5.1.5.1.1 Utveckla ny teknik
Genom att utveckla ny eller förfina befintlig teknik gällande tillverkning av
byggmaterial kan stora klimatbesparingar göras. I dagsläget finns det mycket
teknik som är under utveckling vilka skulle innebära ett minskat utsläpp av
växthusgaser. Både betongindustrin och stålindustrin står idag för en stor andel
av byggmaterialets totala utsläpp av växthusgaser och ny teknik krävs för att
användning av dessa material ska vara försvarbart. Ny teknik gällande
samordning av leveranser behövs också för att minska klimatpåverkan från
transporter. Exempelvis skulle ny teknik i form av en internetsida där
information gällande leveranser finns, underlätta samordningen av leveranser.
Internetsidan skulle även kunna fungera som en bytes- eller säljsida där material
som inte används kan skänkas och eller säljas till företag som behöver materialet
istället för att materialet ska kasseras. (Se bilaga 1–5)
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Även ny byggnadsteknik kan vara en lösning på klimatfrågan. Exempelvis
jobbar WSP med att utveckla ”Rammed Earth”- tekniken vilket är en
byggnadsteknik för att minska klimat- och miljöpåverkan. Genom att utveckla
denna teknik så att en användning av denna blir möjlig skulle klimatpåverkan
minska avsevärt. Kunskap gällande optimering av byggnadsmaterial kan också
ses som en lösning på klimatfrågan.  (Se bilaga 3)

5.1.5.1.2 Kunskap
Ny kunskap gällande ny teknik krävs för att byggbranschen ska uppnå
klimatvärden enligt regeringens färdplan. I dagsläget finns det potential till bra
och effektiv teknik, men tekniken är inte tillräckligt utvecklad för att användas i
stor utsträckning. Ny kunskap gällande arbete med innovativa lösningar krävs
också för att uppnå bättre klimatvärden. I dagsläget finns exempelvis material
vilka är klimatneutrala men som inte används på grund av att tillräcklig kunskap
kring hantering av materialet inte finns. (Se bilaga 1–5)

Genom en god kännedom gällande klimatpåverkan från varje enskilt val av
byggmaterial som görs under projekteringsskedet kan ett ställningstagande för
klimatet bli mer uppenbart. För att varje projektör ska få en god kännedom
gällande detta behövs däremot klimatbedömningsmodeller vilka beskriver varje
materials utsläpp av växthusgaser.  En klimatbedömningsmodell bör ge ett
tydligt svar på vilka byggmaterial som bör användas utifrån ett klimatperspektiv.
Detta underlättar arbetet mot en klimatneutral bygg- och anläggningsbransch.

5.1.5.2 Samhällets utmaningar

5.1.5.2.1 Alla aktörer
Denna studie visar att alla aktörer måste arbeta för klimatneutralitet för att
byggbranschen ska nå en fossilfri konkurrenskraft innan 2045. Utmaningen
ligger i att få alla aktörer att förstå dess påverkan samt få de att förstå hur de ska
arbeta för att minska denna. Genom att myndigheter ändrar byggbranschens krav
och därav ställer höga klimatkrav kan aktörerna inom branschen lättare ställa om
för klimatneutralitet. Eftersom kraven gäller såväl leverantörer som beställare
och företagare underlättar det initiativtagandet då alla aktörer måste följa de nya
kraven. (Se bilaga 1–5)

5.1.6 Hur skulle samhället påverkas vid användning av framtagna åtgärderna?
Genom att åta de beskrivna åtgärderna skulle ett bättre globalt och lokalt klimat
infinnas. Ett bättre klimat skulle innebära att vi undviker klimatkatastrofer såsom
avsmältning av glaciärisar. Ett bättre klimat innebär även en renare luft vilket
minskar sjukdomar orsakade av partiklar i luften. Samhället skulle använda sig
av klimatsmarta lösningar med nyproducerade hus vars energiåtgång är låg.
Genom att projektera och konstruera byggnader med låg energiåtgång gör
samhället på lång sikt en ekonomisk vinning vilket energikrävande hus inte ger.
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De nya klimatneutrala byggnaderna kräver däremot nya standarder och koncept
vilka inte finns i en stor utsträckning idag. Koncepten ska följa de nya
myndighetskraven vilka pekar mot klimatneutralitet. Myndighetskraven ska
följas av alla aktörer inom byggbranschen och på så vis ska klimatet förbättras.
Nya krav kräver en omställningstid vilket gör att byggbranschens byggtider kan
komma att bli längre. Omställningstiden kan variera beroende på företag och i
vilken utsträckning företagen får projekt. Efter omställningstiden kommer
projekt att gå fortare eftersom företagen samlar på sig kunskap och erfarenhet.
(Se bilaga 1–5)

5.1.7 Användning av miljöcertifieringssystem
Genom att använda och följa de krav som miljöcertifieringssystemen behandlar
kan en minskad klimatbelastning uppnås beroende på vilket certifieringssystem
som väljs. Om byggnaden utöver en miljöcertifiering även tilldelas en
certifiering enligt NollCO2 säkerställs en klimatneutral byggnad. Miljöbyggnad,
LEED och BREEAM är tre utav de vanligaste miljöcertifieringssystemen i
Sverige. LEED och BREEAM ställer krav på klimatpåverkan och är användbara
för att minska utsläppet av växthusgaser till atmosfären. Miljöbyggnad är under
utvecklingsfasen och den nya versionen som släpps kommer att behandla
klimatkrav men certifieringssystemet behandlar idag inga specifika klimatfrågor.
NollCO2 är ett tillägg som en miljöcertifierad byggnad kan tilldelas om
byggnaden anses vara klimatneutral. Med hänvisning till detta kan det vara
nödvändigt att använda och följa kraven i dessa system för att byggbranschen
ska kunna nå klimatneutralitet.

Att sträva efter en miljöcertifiering behöver inte vara svårt om tydliga direktiv
och krav från beställaren finns. Miljöcertifieringssystemen beskriver vilka krav
som finns och vilka värden en byggnad måste uppnå för att bli tilldelad en viss
certifiering. Systemen behandlar däremot inte hur ett arbete ska ske för att nå
upp till dessa värden. De framtagna rekommendationerna som beskrivs i denna
uppsats beskriver fyra arbetssätt vilka alla resulterar i en minskad
klimatpåverkan. För att nå ett netto noll utsläpp av växthusgaser krävs däremot
vidare studier vilket behandlar de områden som inte inkluderades i denna uppsats.
De framtagna rekommendationerna är arbetssätt i enlighet med
miljöcertifieringskraven. Genom dessa arbetssätt kan de krav och värden som
finns beskrivet i miljöcertifieringssystemen uppnås och branschen närmar sig en
klimatneutralitet.

Att miljöcertifiera en byggnad kan många gånger vara kostsamt då krav gällande
hög kvalité på material och arbetssätt ställs. Tilldelningen av miljöcertifieringen
är en engångssumma vilket skiljer sig åt från de olika systemen, men är många
gånger kostsamt. Genom att implementera miljöcertifieringssystem i olika
projekt kommer den färdiga byggnaden att släppa ut lite växthusgaser och
energiåtgången för att driva huset är liten. En låg energiåtgång resulterar i låga
ekonomiska kostnader vilket på sikt kan ge en ekonomisk vinning. Att använda
material vilka håller hög kvalitét resulterar i att underhållningsarbeten sker
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mindre frekvent. Att underhållningsarbeten sker mindre frekvent kan även detta
ge ekonomisk vinning. Implementeringen av miljöcertifieringssystemen ger
byggnader vars livslängd är lång och möjligheten till en verksamhetsförändring
är stor. BREEAM, LEED och Miljöbyggnad beskriver krav på inomhusklimatet
i byggnader vilket i sin tur resulterar i att antalet sjuka hus minskar. Att använda
sig av miljöcertifieringssystem ger inte bara bättre klimatvärden utan även en
friskare omkringliggande miljö.
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5.2 Rekommendationer

Val av stomsystem och byggmaterial:

Projektera för flexibla byggnader samt rivning:

Effektivisera och planera transport:

Projektera en hållbar byggnad:

Välj förnyelsebara material till stomsystemet- så som trästomme- istället för betong- och stålstomme
Använd material vilka ger ett litet avtryck på klimatet ur ett livscykelperspektiv

Återanvänd så mycket material som möjligt
Optimera byggmaterialet och konstruera slimmade byggnader

Sammanställ kommande lokalbehov
Utforma byggnaden så att en framtida verksamhetsförändring kan ske med enkelhet

Ge tydliga direktiv hur en framtida rivning kan ske
Dokumentera allt inbyggt material

Lägg fram vilka mervärden en leverantör kan få genom användning av fossilfria drivmedel
Planera inköp så att en optimering av leveranserna är möjlig

Använd i första hand lokala produkter för att sänka transportsträckan

Om möjligt, placera byggnaden där närhet till samhällsservice finns
Om möjligt, placera byggnaden där nödvändiga egenskaper är befintliga, såsom vatten- och avlopp

Sträva efter en certifiering enligt ett miljöcertifieringssystem
Projektera för ett klimatneutralt och energieffektivt klimatskal

Möjliggör uppvärmning av förnyelsebar energi, såsom solceller
Utforma byggnaden så att vind och solinfall utnyttjas på ett optimalt sätt

Använd justerbar skuggning för att maximera solens tillgångar
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6 Diskussion
Det finns tidigare utförda studier som visar att 85 procent av byggnadens totala
utsläpp under hela livscykeln kan hänvisas till driften av byggnaden medan
resterande 15 procent kan hänvisas till produktionen av byggnaden. Den här
studien visar däremot att produktionen av byggnaden står för en mycket större
andel, närmare sagt omkring 50 procent. Att produktionen släpper ut mer
växthusgaser än vad tidigare studier visar kan styrkas av andra nyligen
genomförda studier.

Resultatet av denna studie visar att byggbranschen kan minska sina utsläpp av
växthusgaser avsevärt om rätt prioriteringar görs. Studien visar också att
betydande åtgärder för klimatet kan hänvisas till projekteringsskedet. Det är
därför viktigt att just klimatfrågan är ett fokusområde i ett tidigt skede och att
frågan tas på allvar. För att nå önskade resultat måste alla aktörer inom branschen
sträva åt samma håll. Studien visar att i princip alla arbetsmoment har en
påverkan på det slutgiltiga klimatresultatet och av den anledningen är det viktigt
att alla aktörer förstår sin påverkan. För att alla aktörer ska förstå sin påverkan
på klimatet kan speciell information eller utbildning behövas. Resultatet av
denna studie visar även att ett väl utfört projekteringsarbete kan ge både
långsiktigt ekonomiska och tidsmässiga besparingar vilket gynnar företagen.
Studien visar också att ett klimatfokus kan ge samma besparingar.

En sammanställning av intervjuerna till denna studie visar att det i allmänhet är
vanligt att koppla klimatfokus till extra kostnader i byggprojekt eftersom
entreprenadkostnaden kan bli högre. Detta behöver inte stämma eftersom ett
klimatfokus innebär material med lång livstid, täta och noga utformade,
optimerade byggnader vilka är energieffektiva samt en tidseffektiv produktion
av byggnaden. Detta är exempel på hur en klimatneutral byggnad kan ge
ekonomiska besparingar. Däremot görs de största ekonomiska besparingarna
under byggnadens livstid och visar sig inte direkt i entreprenadkostnaden. Detta
kan vara den främsta anledningen till att ett klimatfokus ofta kopplas ihop med
extra utgifter. Tidsmässiga besparingar kan göras om ett väl utfört
projekteringsarbete är gjort. Vid ett väl utfört projekteringsarbete upptäcks
felaktigheter och åtgärder åtas redan innan byggstart. På detta vis sparar man
både tid och resurser genom att undvika plötsliga felaktigheter på
byggarbetsplatsen. Tidsmässiga besparingar kan även göras då tydliga ritningar
och andra handlingar tas fram vilket minskar antalet missförstånd och
otydligheter. Ett väl genomfört projekteringsarbete innebär även optimerade
inköp där materialspillet är minimalt, vilka ger stora ekonomiska besparingar.
Att ett klimatfokus kan ge dels ekonomiska, dels tidsmässiga besparingar styrks
i tidigare utförda studier och kan även styrkas i tidigare utförda projekt.
Projekteringsarbetet för klimatbyggnader är däremot längre än vid vanliga
projekt. Detta eftersom mer komplexa lösningar behövs och för att klimatbyggen
fortfarande är nytt för många projektörer. Detta gör så att den totala projekttiden
inte behöver vara kortare än vid vanliga projekt. Däremot kan den långa
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projekteringstiden även bero på att kunskapen kring klimatbyggnader inte är
speciellt utbredd. Om kunskapen var mer utbredd och utvecklad skulle
projekteringstiden kunna kortas. Om dessutom konceptbyggnader används kan
projekteringstiden kortas än mer.

Även fast både den ekonomiska och den tidsmässiga vinningen finns kan det
vara svårt att bryta det mönster som byggbranschen har haft många år. Den
bristande kunskapen kring branschens klimatpåverkan kan anses som en av
anledningarna till att arbetssätten inte ändras. Att den bristande kunskapen skulle
vara den främsta anledningen till omoderna arbetssätt kan jag däremot tycka
verka som en ursäkt för att uppnå en lägre entreprenadkostnad eftersom
klimatfrågan har varit aktuell under en sådan lång tid. Exempelvis kan man höra
om klimatfrågan på nyheterna flera gånger i veckan samtidigt som tidningar
skriver om problemet och radio informerar. Jag anser att det är oundvikligt att
inte veta att klimatet påverkas av vårt sätt att leva och arbeta. Jag tror att den en
anledning till att arbetssätten inte ändras beror på att det krävs förändringar vilka
ofta kan vara jobbiga att genomgå. Jag tror även att en anledning kan vara att det
ofta är den totala entreprenadkostnaden som står i fokus och inte kostnaden för
hela byggnadens livstid.

Många tidigare utförda studier syftar till att de främsta anledningarna till att
byggbranschen inte ställer om och blir mer klimatfokuserad beror på att det fattas
myndighetskrav samt att det är enkelt att använda de arbetssätt som tidigare
använts. Denna studie visar på att uteblivet klimatarbete kan hänvisas till samma
anledningar och kan därför ses som viktigt att myndighetskraven ändras.

Som resultatdelen beskriver är betongstomme ett mer robust material än en
trästomme vilket i många fall kan vara önskvärt. Resultatet visar däremot även
att betong har en mycket större klimatpåverkan vid tillverkningen av materialet.
Ny teknik skulle emellertid kunna sänka materialets utsläpp av växthusgaser vid
tillverkningen med upp till 80 procent. Då en betongstomme anses vara bättre
gällande brandbeständighet är det därför önskvärt att bygga många byggnader i
detta material. Om den nya tekniken innebär så stora minskningar av
växthusgaser som det förutspås, kan en betongstomme jämföras med en
trästomme. Även ny teknik gällande stålindustrin finns men är idag inte
tillräckligt utvecklad för att kunna användas.

Möjligheten att som projektör påverka utsläppet av växthusgaser är större vid
totalentreprenad än vid utförandeentreprenad. Detta beror på att både
projekteringen och utförandet görs av en och samma enhet och om denna enhet
satsar på klimatfrågan kommer denna fokus följa hela projektet. Av denna
anledning kan det därför vara förmånligt att som beställare efterfråga denna
entreprenadform om denne inte har tillräcklig kunskap om klimatfrågan.
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Samordningen av transporter når idag inte tillräckliga resultat. Ett alternativ till
hur samordningen skulle kunna förbättras är att starta ett intranät där information
kring leveranser finns. Exempelvis kan bolag A skriva ut information kring en
leverans från Stockholm till Falun. Om bolag B vidare ska beställa en produkt
som ska levereras samma sträcka kan en samordning av transporten ske. På detta
vis kan dels transportkostnader bli mer förmånliga och dels kan
koldioxidutsläppet minska. Om dessutom transporten drivs av ett fossilfritt
drivmedel innebär det ytterligare besparingar av klimatet. Via detta intranät
skulle dessutom försäljning av byggmaterial kunna ske så att återanvändning av
byggmaterial underlättas.

Kunskapen om byggbranschens klimatpåverkan har ökat och på grund av detta
har även behovet av klimatsmarta lösningar växt. Kunskap om klimatfrågan
finns att tillgå och samhället har aldrig någonsin varit så utvecklat som idag.
Byggbranschen har på så vis stor möjlighet att utvecklas till en klimatneutral
sektor. Samhället har insett att den effektivaste lösningen på klimatfrågan är att
konsumera mindre. Genom en reducerad konsumtion kan tillverkningen minska
vilket skulle ge stora klimatframgångar. Sverige har även insett att det finns
material och arbetsmetoder vilka är bättre för klimatet och miljön än andra och
väljer därför de som anses bäst ur klimatsynpunkt. De största
klimatframgångarna inom byggbranschen står däremot storföretagen för. Om de
stora byggföretagen tar initiativ till att börja med klimatsmarta lösningar
kommer de små företagen ta efter och branschen kan närma sig en fossilfri
konkurrenskraft. Däremot gäller det att alla aktörer inom branschen är med på
samma klimattänk för att uppnå bäst resultat.

För att uppnå en fossilfri konkurrenskraft i enlighet med regeringens färdplan
måste byggbranschen inse att alla aktörer inom branschen måste sträva efter
samma mål och vision. Genom att sträva efter samma mål och vision ställer
branschen krav på varandra vilket skulle innebära att klimatförstörelse inte
accepteras. För att alla aktörer ska ha en chans att lyckas med denna omställning
krävs det att de stora byggbolagen agerar först. Om de stora byggbolagen tar
initiativ till klimatfrågan kan de små bolagen ta efter och på så vis kan branschen
närma sig en fossilfri konkurrenskraft. Det svåra i initiativtagandet är att få
någon att börja. Företag är rädda att bli utan arbete på grund av de högt ställda
klimatkraven och det är därför lätt att ett klimatfokus uteblir. Att ta ett initiativ
kan verka som en lätt åtgärd, men på grund av de konsekvenser det kan ge är det
mycket komplext. En lösning på detta skulle kunna vara att det istället för
företagen är beställaren som tar initiativet och ställer krav på klimatneutrala
byggnader. Det kan krävas att beställaren ställer krav på klimatneutrala
byggnader och arbetssätt för att företagen ska agera därefter. Det kan däremot
vara svårt som beställare att ställa sådana krav eftersom efterfrågat material kan
vara outvecklat. Leverantören i sin tur utvecklar inte nya klimatneutrala material
eftersom beställaren inte efterfrågar materialet. Det blir en ond cirkel som måste
brytas för att en fossilfri konkurrenskraft ska kunna uppnås. De aktörer som
skrivit under färdplanen har tagit ett steg mot att bryta den onda cirkeln, men det
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gäller att alla aktörer inser dess påverkan för att en klimatneutral bransch ska
kunna uppnås.

En definition av vad en hållbar byggnad innebär skulle behövas för att alla
aktörer ska sträva efter samma mål. Att en hållbar byggnad är en byggnad vars
utsläpp av växthusgaser är litet kan däremot antas eftersom klimatfrågan är en
central roll i begreppet hållbar utveckling. Man kan även anta att en byggnad
som certifierats utifrån ett miljöcertifieringssystem är en hållbar byggnad och på
så vis även en mer klimatneutral byggnad. För at kunna ställa krav på alla aktörer
kan jag däremot tycka att en tydlig definition ska finnas först. Detta för att stryka
ut de frågetecken som finns gällande definitionen av en hållbar byggnad och för
att alla aktörer ska veta vad de ska sträva efter.
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7 Slutsats

Slutsatsen av denna studie visar att de främsta åtgärderna att åta för mindre
klimatpåverkan från byggbranschen är följande:

1. Val av stomssystem och byggmaterial
2. Projektera för flexibla byggnader och rivning
3. Planera och optimera transporter
4. Projektera en hållbar byggnad

En annan slutsats som kan dras är att alla aktörer måste arbeta för
klimatneutralitet för att byggbranschen ska nå en fossilfri konkurrenskraft innan
år 2045. Om inte alla aktörer är villig en uppoffring kommer inte målen i
regeringens färdplan att uppnås och den globala medeltemperaturen kan fortsätta
stiga. Studien påvisar att det krävs ett ”alla och ingen” tänk för att slippa en form
av rundgång där alla aktörer väntar på att någon annan ska ta första steget. För
att ge alla aktörer samma möjligheter för klimatneutralt byggande krävs det en
definition av vad en hållbar byggnad innebär. I denna definition bör hänsyn tas
till klimatfrågan- och även till målen i regeringens färdplan. Denna slutsats kan
dras eftersom det idag inte finns någon uttalad definition utan bara allmänna
antaganden vilka kan skilja sig från person till person. En slutsats som kan tas är
att en hållbar byggnad följer de olika klimatkrav som finns i befintliga
miljöcertifieringssystem. Av denna anledning kan de olika
miljöcertifieringssystemen användas för att uppnå bra klimatvärden.

En tredje slutsats som kan tas är att det krävs ändrade myndighetskrav vilka
beskriver vilka krav nybyggnationer måste nå upp till. Dessa krav ska nå upp till
målen som är beskrivna i regeringens färdplan. Detta skulle tvinga alla aktörer
att fokusera på klimatfrågan och på så vis skulle bättre klimatvärden uppnås.

Utifrån resultatet kan man läsa att en långsiktig ekonomi kan uppnås om man
bygger klimatneutralt. Detta eftersom en klimatneutral byggnad kräver mindre
insatser gällande energiåtgång och underhåll. En klimatneutral byggnad har även
en längre livslängd än en byggnad som har uppfört utan krav på klimatneutralitet.
Slutsatsen att klimatneutrala byggnader kostar mer är därför i många fall felaktig.

Val av stomsystem och byggmaterial är det beslut som har störst inverkan på
klimatet och det är därför viktigt att prioritera rätt redan i ett tidigt skede. För att
göra ett sådant litet avtryck på klimatet som möjligt bör inköp planeras efter:

1. Befintligt material vilket återanvänds
2. Byggmaterial vilka gör ett litet avtryck på klimatet, såsom förnyelsebara

råvaror
3. Optimera inköp för att undvika spill av byggnadsmaterial.
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Studien beskriver också att det finns möjlighet att med befintlig teknik minska
klimatpåverkan från tillverkningen av byggmaterial. Tekniken för att minska
klimatpåverkan från cementtillverkningen kallas CCS-teknik och kan reducera
utsläppet av växthusgaser med mellan 40- 80 procent. Betong är ett slankare
material än trä och används ofta i större byggen på grund av dess egenskaper.
Likaväl finns det teknik som ersätter kolet i stål mot vätgas vilket bidrar till en
reducering av utsläpp av växthusgaser.  Att utnyttja dessa tekniker för att minska
materialets klimatpåverkan kan därför anses som viktigt för att en fortsatt
användning ska vara försvarbar. Under tiden tekniken utvecklas bör istället
trästomme användas vilket inte har en lika stor inverkan på klimatet.
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8 Förslag till fortsatta studier
Exempel på intressant vidare forskning är forskning inom de områden som
påverkar klimatet med som inte togs upp i denna rapport. Forskning kring dessa
områden behövs för att kunna uppnå ett netto noll utsläpp av växthusgaser.
Forskningen skulle visa på fler åtgärder byggbranschen bör åta för att bli en
fossilfri konkurrenskraft.

Annan intressant forskning skulle vara fortsatta studier kring hur en eventuell
webbsida för samordning av transporter skulle kunna se ut. Till webbsidan skulle
alla aktörer inom byggsektorn kunna vara ansluten för att maximera dess effekt.
Denna webbsida skulle även kunna användas som en försäljningssida av
byggmaterial som inte kommer att användas. På det viset optimeras
resursanvändningen och ett mindre spill av byggmaterial skulle uppnås. Detta
kan ses som ett smidigt sätt att distribuera både transporter och byggmaterial.

Fortsatta studier kring effektivisering av el- och värmeproduktion är också
intressant. Forskning kring hur byggnader kan få en helt fossilfri uppvärmning
och elanvändning krävs för att byggnaden ska bli helt klimatneutral och därför
krävs studier kring detta.

Vidare ska det bli intressant att se om byggbranschen kommer att klara målen
om klimatneutralitet innan år 2045 och hur branschen står sig till de delmål
regeringen beskriver.
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