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Abstract 

 

The construction and civil engineering sector accounts for a fifth of Sweden's 
climate impact, while the need for construction in various forms continues 
to increase with the population. In addition to statutory requirements the 
extent in which sustainable construction is applied in construction projects is 
generally in the hand of the developers, due to this fact this work aims to 
investigate goals for sustainable construction at the developers in order to 
be able to produce proposals for construction contractors on initiatives that 
make them in pace with the developers and thus can meet and fulfil these 
requirements (in a perfect way). The work has been carried out in the form 
of a case study with ByggTema in Örebro where their five largest clients has 
been interviewed for the purpose of mapping their goals regarding 
sustainable construction, a separate data collection has also been carried out 
in order to discover any future requirements that are not covered by the 
interviews. In the last step of the method, suggestions for actions have been 
developed that correspond to what has arisen in the previous steps of the 
method. The results show, among other things, that the central parts for 
construction contractors are to keep themselves updated on new 
requirements and technologies and create routines for knowledge 
acquisition but also to be knowledgeable on energy within building 
construction in general. How to build energy efficient, which alternatives 
exist for self-produced electricity and more. Other parts to develop are 
knowledge about ecosystem services and to build larger buildings with wood. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



2 
 

Sammanfattning 

 

Bygg och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan 
samtidigt som behovet för byggnationer i olika former fortsätter att öka med 
befolkningsmängden. Detta arbete har som syfte att ta fram ett förslag med 
genomtänkta verktyg som en byggentreprenör kan tillämpa gällande hållbart 
byggande för att hålla samma takt som beställarna och därmed kan möta och 
uppfylla deras krav på ett fullkomligt sätt. Arbetet har utförts i form av en 
fallstudie med ByggTema i Örebro där fem av deras största beställare har 
intervjuats i syfte att kartlägga deras mål och krav gällande hållbart 
byggande, en separat datainsamling har även utförts i avsikt att upptäcka 
eventuella kommande krav som inte täcks av intervjuerna. I sista steget av 
metoden har förslag på insatser tagits fram som svarar mot vad som 
uppkommit i de tidigare stegen av metoden. Resultatet visar bland annat att 
de centrala delarna för byggentreprenörer är att hålla sig uppdaterade 
avseende nya krav och tekniker samt skapa rutiner för kunskapsåterföring 
men också att vara inlästa på energi i stort. Hur man bygger energieffektivt, 
vilka alternativ som finns för egenproducerad el med mera. Andra delar är 
att utveckla kunskapen kring ekosystemtjänster och att bygga större 
byggnader med trästomme. 
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Förord 

 

Med denna rapport avslutar jag min utbildning till byggingenjör med 
inriktning på hållbart byggande. Det har varit tre otroligt intressanta och 
lärorika år. Jag har med de glasögon utbildningen försett mig med insett att 
det finns oerhört mycket arbete att göra med hållbart byggande i Sverige men 
också stor potential till att utveckla hållbara insatser samt vilja till hållbar 
utveckling inom branschen.  

 

Jag är glad och tacksam för att Mittuniversitet erbjuder praktik under sin 
utbildning vilket jag tycker att fler utbildningar borde ta efter då det både ger 
en god förståelse för branschen man ger sig in i samt en fot in som kan, som 
i mitt fall, leda till en anställning. Tack till Jonas för utmärkt och engagerad 
handledning. 

 

Jag vill också rikta ett stort tack till min arbetsgivare som förutom varit 
otroligt bra arbetsgivare har gett mig stöd i arbetet med denna rapport och 
min utbildning i stort. Tack Ulf som har bollat idéer, försett mig med 
kontakter, gett feedback men också matat mig med självförtroende. 

 
 

// Corinne  
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Termer och förkortningar 

 

Företags sociala ansvarstagande/ corporate social responsibility (CSR) - en 
värdegrund där företag aktivt och frivilligt deltar i att utveckla och till det 
positiva påverka samhället sett till ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
perspektiv. 

 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s mellanstatliga panel 
för klimatförändring 

 

Kyotoprotokollet - Syftet med Kyotoprotokollet var att ta fram ett bindande 
avtal om utsläppsminskningar med specifika utsläppsmål, planer hur dessa 
mål ska uppnås samt individuella länders åtagandeperioder  

 

Netto-noll utsläpp av växthusgaser - utsläppen av växthusgaser från 
verksamheter i Sverige ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen 
år 1990 

 

Parisavtalet - handlar i huvudsak om att minska utsläppen av växthusgaser, 
samt att stödja de som drabbats av effekterna av klimatförändringarnas 
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1 Introduktion 

 

Bygg och anläggningssektorn står idag för en femtedel av Sveriges 
klimatpåverkan samtidigt växer populationen. Som utvecklingen ser ut 
kommer Sverige att ha 11 miljoner invånare år 2025. Detta innebär att det 
kommer att finnas behov av fler bostäder, mer utvecklad infrastruktur samt 
fler offentliga lokaler. Riksdagen har även beslutat att till år 2045 ska Sverige 
ha netto-noll utsläpp av växthusgaser (Sveriges Byggindustrier, u.å.; 
Naturvårdsverket, 2019). 

 

1.1 Styrning 
 
För att nå målen om netto noll utsläpp krävs en del styrning. Under denna 
rubriker följer en kort introduktion till hur styrningen för hållbart utveckling 
i Sverige. 

 

Till följd av att medvetenheten om miljöproblemen ökat, grundade FN 1988 
en klimatpanel (IPCC) som hade uppdraget att driva klimatfrågan på global 
nivå. I och med detta inleddes de globala miljöförhandlingarna (IPCC, u.å.). 
IPCC har sedan dess släppt utvärderingsrapporter i vilka resultat från 
miljöforskare har samlats. Dessa rapporter har utgjort den vetenskapliga 
grunden till både Kyotoprotokollet och Parisavtalet (IPCC, u.å.; 
Naturvårdsverket, 2018; Bokalders & Block, 2014).  

 

En av den Svenska regeringens lagar för att främja hållbar utveckling är 
Miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999 (Miljöbalk 1998:808). 
Miljöbalken är en sammanslagning av tidigare gällande lagar inom miljörätt 
med en anpassning av syftet mot hållbarhetsperspektivet (Bokalders & Block, 
2014).  

 

Plan och bygglag (PBL) är ett av de verktyg som byggbranschen styrs av 
gällande hållbart byggande och som reglerar översiktsplaner samt 
detaljplaner, där bland annat Miljöbalken är inkluderad som en del. Vilket 
kort innebär att man inte får bygga vad som helst var som helst (Mattsson & 
Hagander, 2016). 

 

Boverket är en förvaltningsmyndighet som ligger under riksdagen och 
arbetar i frågor som rör samhällsplanering, byggande och boende. Boverket 
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ställer energi krav och ansvarar bland annat för tillsyn över 
energideklarationer samt tillämpningen av PBL (Boverket, 2017). Boverkets 
byggregler (BBR) innehåller regler om tekniska egenskapskrav i PBL. Uppfylls 
inte kraven i PBL och BBR i ett projekt kan det beslutas att byggnaden inte får 
tas i bruk samt att sanktionsavgifter kan utfärdas (Boverket, 2018). 

 

Utöver statliga myndigheter finns även kommunala myndigheter vilka är de 
som har ansvar för att presentera översiktsplaner och detaljplaner (Boverket, 
2018: Boverket, 2015).  Översiktsplanen måste finnas för varje kommun men 
är inte tvingande utan ska verka vägledande för beslut om hur kommunens 
mark- och vattenområden ska användas samt hur byggda miljöer ska brukas, 
utvecklas och bevaras (Boverket, 2018). Detaljplaner måste inte finnas men 
för de områden där de finns så är de bindande, det kan gälla reglering av 
uppförande av byggnader eller bevara områden av särskilt intresse. I 
detaljplaner tar man hänsyn till PBL samt Miljöbalken (Boverket, 2015).   

 

Dessa lagar och regler innehåller de absoluta lägsta nivåer gällande hållbar 
utveckling och byggande som byggbranschen har att förhålla sig till. Sedan 
finns det även frivilliga mål sammansatta av branschorganisationer med 
ytterligare krav. 

 

1994 bildades Byggsektorns Kretsloppsråd som var ett nätverk av 
representanter från bygg och fastighetssektorn vilka hade som syfte att 
samordna branschens växande miljöintresse. Kretsloppsrådet övergick 2009 
till att bli den ideella föreningen Sweden Green Building Council (SGBC). SGBC 
verkar för att:  

 tillhandahålla, utveckla och marknadsföra miljöcertifieringssystem 
 utföra certifieringar, kurser och seminarium 
 vara tung opinionsbildare och på så sätt bidra till att lagstiftning 

främjar hållbart byggande (Bokalders & Block, 2014). 

 

Certifiering av miljöledningssystem är ett sätt som visar på att hela 
organisationen systematiskt jobbar för hållbart byggande. Att vara certifierad 
enligt t ex. ISO är en kvalitetsstämpel för företaget i stort och kan även vara 
ett obligatorium för att få ta an ett visst projekt om så beställaren förordar 
detta (Bokalders & Block, 2014).  
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1.2 Offentliga och privata beställare 
 

Byggherre eller som de också kallas ”beställare” är den som för egen räkning 
låter utföra projektering-, byggnads-, rivnings- eller markarbeten. En 
beställare ska se till att varje åtgärd inom tidigare nämnda områden som 
denne utför eller låter utföra genomförs enligt de krav som ställs i lagar eller 
genom föreskrifter (Mattsson & Hagander, 2016). 

 

Till offentliga beställare hör de organisationer som drivs med allmänna medel 
såsom kommunala, regionala och nationella. Den offentliga beställarens 
inköp omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU) vilken reglerar 
detaljerat hur myndigheter får upphandla bland annat entreprenader och 
tjänster med inköpsvärden som överstiger en viss gräns, vilken nu är 505 000 
kr (Lag (2016:1145) om offentlig upphandling).  

 

Ofta har till exempel kommuner en roll som fastighetsägare, de äger gator 
och förvaltar mark, även byggnader och anläggningar som skolor, bibliotek 
och idrottsplatser. Många kommuner låter bolagisera delar av sin 
verksamhet såsom exempelvis kommunala bostadsbolag. Bolagen 
bestämmer över sin verksamhet men kommunen ska styra och kontrollera 
dem.  

 

Kommunala bolag är sedan 2015 förbjudna att ställa särkrav, med andra ord 
får de inte längre ställa krav som går utöver de krav som anges i BBR. Detta 
är ett beslut har grundats med motiveringen att särkrav motverkar ett 
effektivt och rationellt byggande (PBL 8 kap. 4 a §), ett argument som är 
omtvistat.  

 

Den privata beställarens köp omfattas generellt inte av LOU och 
verksamheten styrs under egen regi, vilket innebär att de själva kan välja 
riktning på verksamheten och investeringar mer fritt. De kan välja att satsa 
stort på hållbar utveckling men kan också välja att försöka ta ut så mycket 
ekonomiska vinster som möjligt. Utöver särkraven gäller PBL för alla företag 
(Boverket, 2018).  
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1.3 Problemformulering 
 

Förutom regler och olika miljöcertifieringssystem kan företag sätta upp egna 
mål inom hållbart byggande. Många företag väljer att bli pappersfria och 
digitalisera så mycket som möjligt. Man väljer hur interna transporter ska 
hanteras, ställer krav på leverantörer, sorterar avfall, deltar i 
samhällsutvecklande projekt och utbilda personal med mera.  

 

Hållbar utveckling och byggande är ett helhetsengagemang för alla 
inblandade. Inom byggbranschen ligger de största belastningarna sett till 
hållbart byggande i produkten, med andra ord byggnationen och hur denna 
uppförs samt med vad. Som byggentreprenör är det viktigt att vara 
uppdaterad och utbildad inom teoretiska kunskaper och färdigheter för att 
på ett kompetent sätt uppfylla både de krav som finns men även för att vara 
medveten om vad som just nu räknas som de mest hållbara 
teknikerna/produkterna med mera. 

   

En byggentreprenör utför det jobb som denne har skrivit avtal om med en 
beställare, om entreprenören väljer att gå utanför avtalet utan 
överenskommelse med beställaren kan byggentreprenören stå utan 
ersättning. Det innebär att byggentreprenörer är beroende av att beställaren 
är villig att betala för, eller ta den extra tiden som eventuellt kan krävas för 
att genomföra ett hållbart byggprojekt. Utan vilja från beställaren blir det 
därmed inget hållbart byggande (Bokalders & Block, 2014).  

 

Det finns gott om studier gällande specifika verktyg för hållbart byggande 
samt jämförelse mellan olika verktyg och statistik över hur många 
miljöcertifierade byggnader som uppförs men hitintills saknas en inventering 
över engagemang hos beställare eller kartläggning över vilka insatser som 
verkar vara prioriterade inom hållbart byggande (Augustsson & Nyström, 
2017; Ström, 2014; Strinsjö & Mårtensson, 2016). 

      

Problematiken ligger i att det kostar både pengar men främst tid, att 
investera i hållbar utveckling. För att nå riksdagens mål om netto-noll utsläpp 
av växthusgaser till 2045 börjar tiden bli knapp. Det är därför viktigt för en 
byggentreprenör att välja “rätt” satsningar, alltså dem som det finns 
efterfrågan på och en uttalad vilja hos beställare att använda sig av.  
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1.4 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att ta fram ett förslag med genomtänkta verktyg 
som en byggentreprenör kan tillämpa för att på ett kompetent sätt tillgodose 
beställarens mål för hållbart byggande samt få en god insikt i, samt förståelse 
för, mål och krav de har att uppfylla de kommande 5-10 åren.   
 

 

1.5 Forskningsfråga 
 

 Hur ska en byggentreprenör planera sina satsningar gällande hållbart 
byggande de kommande 5-10 åren? Vilka kommande krav finns från 
styrande organ?  

 Vilka mål har beställarna och vilka krav kommer de ställa till 
byggentreprenörerna?  

 Går det att se skillnader på mål mellan privata och offentliga 
beställare? 

 

1.6 Avgränsningar 
 

Med hänsyn till kursens tidplan kommer det i arbetet att vara fokus på krav 
och mål som går genom/kommer från beställare och sedan utmynnar i 
förväntningar på byggentreprenörer. 

Arbetet kommer även att avgränsa sig genom att utgå från en enstaka 
byggentreprenör och därmed de beställare denne har att förhålla sig till. 

 

 

2 Teori 

2.1 Miljöproblem 
 

Miljöpåverkan har gått hand i hand med den mänskliga teknologiska 
utvecklingen men först 1962 började gemene person bli medveten om 
miljöproblemen i och med att Rachel Carson släppte sin bok “tyst vår”. “Tyst 
vår” belyser faktumet att antalet fåglar minskat till följd av betning av utsäde 
med kvicksilver. 1972 publicerades även “Tillväxtens gränser”, en 
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uppmärksammad skrift av en samling forskare som ytterligare öppnade 
allmänhetens ögon för problematiken (Bokalders & Block, 2014).  

 

Effekterna av miljöproblemen är många såsom till exempel ökad risk för 
hudcancer och minskande skördar till följd av förtunning av ozonskiktet 
(Bokalders & Block, 2014) men ett av de problem som det talas mest om är 
effekterna av klimatpåverkan (World Economic Forum, 2018; KIT, 2015; 
Aktuell Hållbarhet, 2011 ).   

 

Klimatpåverkan leder till effekter som är stora och svåra att överblicka, 
problem som förutses att inträffa är att det på många ställen kommer det bli 
svårare att odla men på andra kommer det att bli lättare. Som följd av detta 
kommer matbrist att uppstå samt stora folkomflyttningar (Naturvårdsverket, 
2018).   

 

Översvämningar och torka är ett överhängande hot där nederbördsmängden 
kan öka i områden där mängden nederbörd redan är hög, medan den kan 
minska i områden med idag låg nederbördsmängd. Större delarna av Europa 
kommer med hög sannolikhet utsättas för problematisk sommartorka, så 
även södra Sverige. Nederbörden kommer även öka under höst och vinter 
(Naturvårdsverket, 2018).  

 

Att glaciärer smälter innebär inte enbart minskad landyta på grund av 
höjningen av havsnivån utan även sämre livsmedelsförsörjning som följd av 
minskad tillgång av färskvatten.  Även hundratals miljoner människor i Kina 
och på den indiska halvön är beroende av tillförseln av smältvatten från 
Himalayas glaciärer för dricksvatten och vatten till odlingar 
(Naturvårdsverket, 2018).  

 

Ekosystemen som vi känner dem idag är formade av vår miljö vilket innebär 
att relativt små klimatförändringar kommer att ha allvarliga konsekvenser för 
känsliga ekosystem som till exempel korallrev, nordliga skogar och tropiska 
skogar (Naturvårdsverket, 2018). Arktis är extremt känsligt och påverkan är 
redan tydlig där, genom att snötäcket och isen är mindre än på över 40 år 
(National Snow & Ice Data Center, 2019; Naturvårdsverket, 2018). Att isen 
minskar medför direkta konsekvenser för isbjörnar och sälar då det påverkar 
deras livsmiljö men även indirekta konsekvenser som att ytor med mörkare 
land och hav blottläggs vilket absorberar mer värme än de ljusa som i sin tur 
leder till än mer ökad temperatur (Världsnaturfonden, u.å.).  
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Effekterna av klimatpåverkan ensamt är enorma men utöver dessa 
tillkommer effekter av försurning av haven, kemisk förorening, förlust av 
biologisk mångfald med mera. Tillkommer gör även de problem som inte är 
direkt skadliga för människa och miljö men indirekt genom det ökade 
behovet av resurser som ökad befolkningsmängd och tillväxtsamhället för 
med sig, med fler (Bokalders & Block, 2014). 

 

2.2 Hållbart byggande 
 

För att förstå begreppet “hållbart byggande” behövs en förklaring av 
begreppet “hållbar utveckling”. 

Den exakta definitionen av vad hållbar utveckling är går isär då det täcker ett 
brett perspektiv. Begreppet kan kort beskrivas som en utveckling som 
tillfredsställer dagens behov utan att försämra livsbetingelserna för 
kommande generationer sett till tre dimensioner, den sociala, miljön och 
ekonomin (Globala målen, 2017; Bokalders & Block, 2014). 

 

Sett endast till byggindustrin så står den globalt för 17% av 
färskvattenförbrukningen, 25% av virkesåtgången, 33% av koldioxidutsläpp, 
30 - 40% av energianvändningen samt 40-50% av råvaruutnyttjandet. Genom 
insikten av detta samt förståelsen för miljöproblemen som förbrukningen av 
byggande för med sig, har krav och mål för hållbart byggande växt fram och 
blivit en stor del av den hållbara utvecklingen (Bokalders & Block, 2014). 

 

Med hänsyn till kommande generationers samhälle, att kunna leva, bo i 
byggnader och områden med god standard, utan att negativt påverka 
utvecklingen sett till miljö, sociala och ekonomiska perspektiv är hållbart 
byggande en viktig del (Ekström & Åslund, 2012).  

 

Några av de verktyg i hållbart byggande som finns att tillgå är (Boverket, 
2018): 

 Ekologiska aspekter. Livscykelanalyser (LCA) av byggnader, en analys 
av en byggnads klimatpåverkan sett från inkommande råvaror, 
behandling av dessa, transporter, kemikalier med mera. En 
livscykelanalys (LCA) kan vara enormt omfattande och ta hänsyn till t 
ex. vilket energislag som fabriker drivs på, om skogsbruket kring 
trämaterial är hållbart till vilka åtgärder som behövs vid återvinning 
av material samt CO2 utsläpp under brukande-fasen. En LCA är ett bra 
verktyg för att identifiera “riskfaktorer” (Boverket, 2018). Enligt PBL 
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finns vissa åtaganden gällande hur avfall ska hanteras för att till 
exempel miljöfarliga avfall och avfall som ska gå till 
återanvändning/återvinning ska hamna rätt. För projekt som kräver 
större rivningsåtgärder behövs, rivningslov, bygglov eller anmälan till 
byggnämnden samt kontrollplan, kontrollansvarig samt tekniskt 
samråd med kommunen (Boverket, 2014). 

 
 Sociala aspekter. För att bostäder och lokaler ska vara tillgängliga 

finns regler för hur byggnader ska utformas med hänsyn till bredd av 
passager, dörrar, mått i badrum med mera. Dessa regler återfinns i 
Boverkets byggregler (Boverket, 2015).  För att värna om människors 
hälsa och välmående finns regler inom lokal- och bostadsutformning 
för vatten, avlopp, dagsljusinsläpp, ventilation, radon samt buller 
(Boverket, 2016). Grönområden inom bebyggda miljöer renar luft, tar 
hand om dagvatten samt ger hälsa och rekreation, därför är det en 
viktig och förmånlig del av samhällsplanering att ta tillvara samt 
integrera natur i städer och förorter (Boverket, 2019). 

 
 Ekonomiska aspekter. Loggboken ska användas till förvaltning vid 

eventuell sanering, ändring eller rivning för att spåra byggprodukter. 
Dels med syfte att effektivare ta vara på material som kan 
återanvändas/återvinnas. Boverket har föreslagit att det ska bli krav 
på loggböcker för byggnader med en bruttoarea över 1000 m2 

(Boverket, 2018). Mindre bostäder (<35 m2) har inte lika hårda krav 
på utformningen, dels för att förenkla och snabba på byggprocessen 
då det är brist på dessa i många orter i landet men också för att skapa 
bostäder med lägre kostnader (Boverket, 2019). Det finns krav 
gällande en byggnads energiförbrukning i Boverkets byggregler som 
omfattar hur mycket energi som får användas, hur välisolerad en 
byggnad ska vara samt hur mycket el som får användas till 
uppvärmning och varmvatten. Dessa krav gäller nybyggnation eller 
ombyggnation (Boverket, 2017). Genom att serietillverka byggnader 
kan tid och pengar sparas på många sätt, både i projekteringsfas men 
också vid beställning av tjänster och material. Även vid kontrollen 
skulle en förenklad process kunna användas och detta kan bli 
verklighet då Boverket lämnat in förslag till regeringen om “En mer 
förutsägbar process - förenklad kontroll av serietillverkade hus” 
(Boverket, 2017). 

 

I och med att befolkningsmängden ökar och så även behoven detta för med 
sig, behöver krav och ansvaret för hållbart byggande skärpas (Sveriges 
Byggindustrier, u.å). 
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3 Undersökningsmetod 

 

Metoden för datainsamling och analys kommer att delas upp i tre delar för 
att svara på forskningsfrågorna. 

 

I första delen kommer en intervju utföras med utvalda beställare. Intervjuer 
valdes som metod för datainsamling då det är passande för öppna frågor där 
även följdfrågor eller ytterligare förklaringar kan behövas för att få ett 
tillräckligt svar på de frågeställningar som finns. Denna del har som syfte att 
svara på frågorna - hur en entreprenör ska planera sina satsningar gällande 
hållbart byggande de kommande 5-10 åren? - Vilka kommande krav 
beställare förbereder sig på? - Vilka krav och mål har beställarna internt och 
hur kommer dessa att påverka byggentreprenörer? - Går det att se skillnader 
på mål mellan privata och offentliga beställare?  

 

För att fånga upp krav som beställarna i rapporten eventuellt inte än tagit 
ställning till, kommer även en litteraturstudie utföras i andra delen gällande 
vilka regler som kommer att bli aktuella för beställare och därigenom påverka 
byggentreprenörer inom samma tidsspann.  

 

Sista delen av metoden blir att analysera resultaten i de två tidigare delarna 
för att lösningar såsom utbildningar, verktyg eller liknande vilka 
byggentreprenörer kan tillämpa för att på ett fullkomligt sätt uppfylla 
beställarens krav och mål.  

 

3.1 Fallstudie med ByggTema i Örebro 
 

Undersökningen kommer att utföras som en fallstudie där ByggTema i 
Örebro är objektet för studien. ByggTema är Örebros största privatägda 
byggentreprenör. De har idag hundratalet anställda. De vann 2018 Örebro 
kommuns näringslivs pris med motiveringen “Med personalen i fokus i 
innovativ app, en klar tanke för konjunktursvängningar och tillväxt, sticker 
företaget ut. Därtill finns ett gott ledarskap, goda värderingar och ett stort 
socialt hänsynstagande. Att aktivt utveckla Örebro, ge tillbaka till staden där 
man verkar och vill stanna är en viktig drivkraft för bolaget!” (Byggtema, 
2018).  

ByggTema i Örebro har som mål att omsätta 1 miljard år 2027 men med tanke 
på hur prognoserna ser ut kommer detta mål uppfyllas långt innan. 
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ByggTema i Örebro är därmed med tanke på sin storlek, vilja och tillväxtkurva 
ett passande företag för detta arbete då de är stora nog att sätta nya normer 
för hållbart byggande i Örebro. 

 
 

 

3.2 Utvalda beställare 
 

Åtta av ByggTemas största beställare tillfrågades att delta i undersökningen, 
av dem valde fem stycken att delta. Tillsammans står dessa för förvaltningen 
för över 50% av Örebros hyresbostad- och lokalbestånd samt hälften av 
Sveriges universitets lokaler. Tre stycken är offentliga och två är privata. 

 
 Akademiska Hus 

Akademiska Hus bygger, utvecklar och förvaltar miljöer för utbildning, 
forskning och innovation. I deras fastigheter studerar, forskar och arbetar 
runt 300 000 personer. 

 

 Castellum 

Castellum investerar och utvecklar i kommersiella lokaler de äger 4,2 
miljoner kvadratmeter kontors- och logistikyta fördelat över 631 fastigheter. 

  
 Futurum 

Futurum är ett helägt kommunalt bolag som äger och utvecklar förskolor, 
skolor och brandstationer med mera i Örebro kommun. Futurum Fastigheter 
äger cirka 357 000 kvadratmeter och förvaltar ca 446 byggnader. 

 

 Örebro Bostäder AB 

(ÖBO) är ett kommunalt bolag som har som uppdrag att förse örebroarna 
med bra bostäder såsom radhus, villor, flerbostadshus och lokaler i Örebro 
samt mindre orter runtom i kommunen. ÖBO äger och förvaltar 22 501 
lägenheter (23 235 bostäder inkl dotterbolagen) och 1 002 lokaler (1 210 
lokaler inkl dotterbolagen).  

 
 Region Örebro län Fastigheter 

Region Örebro län Fastigheter är en del av Regionservice och ansvarar för 
förvaltning, byggnation och drift av Region Örebro läns fastigheter vilka 
omfattar ca 500 000 kvadratmeter. Region Örebro län Fastigheter genomför 
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verksamhets- och teknikanpassning av befintliga lokaler och skapar nya 
lokaler/byggnader.  
 
 
 
 

3.3 Intervjuformulär 
 

Intervju om mål för hållbart byggande 

Företag: 

Namn/befattning: 

 
1. Vilka kommande krav gällande hållbart byggande förbereder ni er 

på? 

 
a) Hur kommer ni att arbeta med dessa krav inom er 

verksamhet? 

 
2. Är ni med/följer i något externt program/plan för hållbart 

byggande? Som t ex. “Färdplan 2045” där en plan satts samman 
för att nå målet netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2045.  

 
a) vad innebär detta program/plan? 

 
 

3. Vilka mål har ni i själva gällande hållbart byggande inom de 
kommande 5-10 åren (eller mer om sådana planer finns)? 
 
 

a) Vilka åtgärder kommer ni att implementera för att nå 
dessa mål? 

 
b) Vilka krav kommer att ställas på byggentreprenörer som 

följd av dessa mål?  
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3.4 Motivering till intervjufrågor 
 

Syftet med frågorna är att försöka få en helhetsbild av beställarens egen 
uppfattning av krav och mål gällande hållbart byggande som denne har har 
förhålla sig till. Frågorna är uppdelade i krav, mål från program samt egna 
målsättningar med följdfrågor för att minska risken för att intervjupersonen 
kanske missar att nämna något om vi pratar en “längre” stund om t ex. enbart 
krav.  Tanken är att svaren tillsammans med insamlingen om kommande krav 
ska ge underlag till sista delen av metoden, att ta fram förslag på 
verktyg/utbildningar eller liknande som ByggTema kan tillämpa för att på ett 
kompetent sätt tillgodose beställarens mål för hållbart byggande samt få en 
god insikt i, samt förståelse för, mål och kraven de har att uppfylla de 
kommande 5-10 åren.   

 

 

4 Resultat 

 

Här följer en sammanställning av intervjuresultat, egen insamling av 
kommande krav samt förslag på åtgärder/verktyg som matchar vad som 
tagits upp under intervjuer. Resultaten från intervjuerna redovisas utan att 
referera till exakt vad representanten för respektive företag har svarat då det 
inte läggs någon vikt i vilket företag som har svarat vad eftersom att alla 
företagen är lika mycket aktuella och det därmed är det sammanslagna 
resultatet som är intressant.  

 

4.1 Intervjuresultat 
 

På fråga 1. och 1.a) har beställarna svarat:  

 
  fyra av fem jobbar aktivt för att nå målet netto-noll utsläpp av 

växthusgaser innan år 2045 alla har dessutom som mål att nå dit 
innan år 2030 

 
 en beställare har börjat undersöka miljöbyggnads nästa certifiering 

efter 3.0 

 
 två av beställarna har satt upp mål om att börja bygga med 

trästommar 
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 en bevakar förslaget om redovisning av växthusgaser från stommen 
vid nyproduktion 

 

För att nå målen om netto-noll utsläpp av växthusgaser ser samtliga 
beställare över alternativen förnyelsebar energi, där solceller nämns flest 
gånger. En beställare har börjat titta på lösningar för hur de ska klara att lagra 
energi från solceller och beskriver att de har börjat se över 
vätgasalternativet. Utföra energibesparande åtgärder, ställa krav på inköp 
och leveranser och vara uppdaterade på nya tekniker är andra exempel på 
hur beställarna ska uppnå dessa mål. 

 

På fråga 2. och 2. a) har beställarna svarat: 

 
 tre av fem svarat att de jobbar efter FNs “Global compact” initiativ för 

företag vilket bygger på 10 stycken företagsprinciper gällande 
mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.  

Mänskliga rättigheter 
o Princip 1 - respektera och stödja de skydd för internationella 

mänskliga rättigheter som finns inom den sfär de kan påverka  
o Princip 2 - försäkra sig om att det egna företaget inte är 

delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter 

Arbetsvillkor 
o Princip 3 - upprätta föreningsfrihet och ett faktiskt 

erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar 
o Princip 4 - avskaffa alla former av tvångsarbete 
o Princip 5 - avskaffa barnarbete 
o Princip 6 - avskaffa diskriminering vid anställning och 

yrkesutövning. 

Miljö 
o Princip 7 - stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker 
o Princip 8 - ta initiativ för att främja större miljömässigt 

ansvarstagande 
o Princip 9 - uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig 

teknik. 

Korruption 
o Princip 10 - Företag bör motarbeta alla former av korruption, 

inklusive utpressning och bestickning. 

 
 en följer Agenda 2030 som innehåller 17 stycken globala mål för 

hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet 
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och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett 
varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. 

 
 en följer Energilyftet som går ut på att till år 2019 ska alla offentliga 

byggnader vara lågenergibyggnader samt till 2021 ska alla nya 
byggnader även vara det. Nivåerna för energihushållning i Boverkets 
byggregler (BBR) kommer att skärpas vilket påverkar både 
nybyggnation och renovering.  

 
 en följer allmännyttans klimatinitiativ vilken är en organisation som 

ger stöd och service till kommunala bostadsbolag genom rådgivning, 
konsultstöd, utbildningar, nätverk och information. Syftet är att 
hjälpa bostadsbolagen att vara konkurrenskraftiga men samtidigt 
bidra till hållbar utveckling 

 

På fråga 3., 3. a) och 3. b) har beställarna svarat: 

 
 alla företag har svarat att de arbetar mer aktivt för att minska 

mängden inköpt energi genom energimedvetna val men även genom 
att framställa egen energi, inbördes finns olika mål för detta såsom 
att halvera mängden inköpt energi till att man har satt som mål att 
producera en viss mängd energi.  

 
 som en del av att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser har flera satt 

krav på den energi som köps in. En har påpekat besvikelse på den 
“gröna el” som Eon levererar då denna fortfarande innehåller 10% 
icke förnyelsebar energi. En beställare har kringgått detta genom att 
ha en överenskommelse med Eon där dem automatiskt ska stänga 
ner uppvärmningen till deras fastigheter under tiden förbrukningen 
blir så pass hög att icke förnyelsebar energi behöver tillsättas för att 
klara av försörjningen.    

 
 två har Miljöbyggnad Guld som mål för alla nybyggnationer och ROT 

projekt. Guld är en mycket hög nivå för de mest ambitiösa projekten 
inom hållbar utveckling som ofta har en uttalad miljöprofil. Kraven är 
höga, till exempel får radonhalten inte vara högre än en fjärdedel av 
vad som är lagstadgat. Det är även högre mål gällande den sociala 
dimensioner då de som bor och verkar i fastigheten även ska trivas så 
pass väl att de även anser att byggnaden uppnår guldnivå. Detta 
innebär att de som bor och/eller verkar i byggnaden tillfrågas efter 
två år om hur de upplever innemiljön. En har miljöbyggnad silver som 
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ambition men med anpassningar efter kommunens ramverk för 
gröna obligationer. 

 
 två har satt som mål att gynna och öka ekosystemtjänster genom sina 

byggen vilket innebär att man använder sig av de fördelar naturen har 
för samhällen och byggnader till exempel genom naturlig 
dagvattenhantering, rening av luft samt för rekreation och 
välmående.  

 
 en beställare beskriver hur företaget vill vara med och bidra socialt, 

att de kommer bidra till att utveckla samt införa certifieringar för 
mjuka parametrar och att dem utfärdar incitament till företag som tar 
in arbetskraft från ungdomar och långtidsarbetslösa på deras projekt.  

 

Överlag beskrivs det att man ska vara tydligare i sina förfrågningar och 
beställningar gällande krav och mål för hållbarhet men även ska följa upp och 
utnyttja kunskapsöverföringen. Man tar sitt ansvar genom att själva utbilda 
och vägleda leverantörer och samhälle inom hållbarhet.  När det kommer till 
byggentreprenörerna vill samtliga beställare att denne ska vara insatt i 
företagets mål och krav gällande hållbart byggande. Man önskar även att 
byggentreprenören är uppdaterad inom området och bidrar med positiv 
utveckling av projekten och branschen. Byggentreprenörerna behöver inte 
vara experter på olika certifieringar eller förnyelsebar energi men man 
önskar att dem har en god förståelse samt respekterar valen. En fördel är 
även om byggentreprenören kan vara med och delta i diskussionen kring 
hållbara val. Byggentreprenörer ska använda SundaHus eller 
Byggvarudeklarationer och ha förståelse för processerna kring detta. I och 
med att beställarna inte har möjlighet att vara med under hela produktionen 
har byggentreprenörerna samt under entreprenörer i stort ett ansvar för att 
inte gå ifrån kraven för material och utförande, för det krävs kunskap och 
ansvarstagande.  

 

4.2 Kommande regler 
 

Krav på klimatdeklaration i byggsektorn tidigast 2021 - Klimatdeklarationen 
föreslås följa indelningen av en byggnads livscykel i livscykelskeden och 
moduler enligt den europeiska standarden EN 15978 Värdering av 
byggnaders miljöprestanda. Boverket föreslår att det initialt blir obligatoriskt 
att redovisa byggskedet och modulerna A1-A5 (råvaruförsörjning i 
produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, 
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transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i 
byggproduktionsskedet. 

De byggnadsdelars klimatpåverkan som föreslås bli obligatoriska att redovisa 
är bärande konstruktionsdelar, (inklusive garage och källare), klimatskärm 
och innerväggar. 
Uppgifterna sparas i energideklarationsregistret på Boverket. För att få den 
förväntade effekten av förslaget är en fungerande tillsyn nödvändig. 
Boverket föreslår att ansvaret för tillsyn ges till Boverket (Boverket, 2018). 

Energilyftet - Byggnader ska vara allt mer energieffektiva och det ställer krav 
på byggbranschens kompetens inom lågenergibyggande. Senast 2021 ska 
alla nya byggnader vara “nära-nollenergibyggnader”.   Nivåerna för 
energihushållning i BBR kommer att skärpas vilket påverkar både 
nybyggnation och renovering. Därför är det viktigt att kunskapen om 
lågenergibyggande ökar så snabbt som möjligt. Boverket föreslår att den 
svenska definitionen av “nära-nollenergibyggnader” ska syfta till att 
energiprestandan för en byggnad i till exempel klimatzon III får uppgå högst 
till 55 kWh/m2, år för flerbostadshus, 65 kWh/m2, år för flerbostadshus då 
lägenheterna är högst 35 m2, 50 kWh/m2, år för lokaler och 80 kWh/m2, år 
för småhus (Boverket, 2018; Energi & klimatrådgivningen, 2016). 
 

4.3 Verktyg för byggentreprenörer 
 

Alla beställare nämnde inte energilyftet men då det är detta ett kommande 
krav, är en utbildning inom området aktuellt. Det finns en kostnadsfri 
webbutbildning där man motiverar fördelarna med utbildningen för en 
byggprojektledare som följande “För Byggprojektledare krävs en förståelse 
för energifrågan och projektdeltagarnas roll och kunnande i byggprocessen 
för att bidra till ett lyckat energiprojekt. Energilyftet visar hur helhetssyn 
skapas i byggprocessen för lågenergibyggnader” (Boverket, 2016). 

 

De flesta beställarna pratade om förnyelsebar energi och specifikt om 
solenergi, en byggentreprenör är inte den som beslutar kring detta och sällan 
den som monterar. Men för att kunna delta i diskussioner och för att ha en 
förståelse för hur det funkar kan man gå en utbildning även om detta, gärna 
från en oberoende part. På Svenska solelmässan kan man ta del av både 
information och innovation inom solenergi man får även möjlighet att bygga 
relationer, dela erfarenheter och knyta nya kontakter.  
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Som en del av de svenska miljömålen förväntas värdet av ekosystemtjänster 
vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och beslut i samhället (Statens offentliga utredningar, 2013).  

Aktuell hållbarhet håller kurser i “Ekosystemtjänster att värdera och 
integrera i planering och beslut” där målen med kursen är: kunskap och 
förtrogenhet med olika slags verktyg/metoder för 
ekosystemtjänstbedömning, få en förmåga att granska hur den egna 
verksamheten idag tillämpar ekosystemtjänster samt en grund att stå på för 
att se möjligheter att nå längre med eget hållbarhetsarbete. 

 

Alla beställaren kräver att byggentreprenörer har koll på och tar hänsyn till 
mål och krav både för projektet men också från beställarens miljöpolicy och 
att dessa finns med under hela projektet. Ofta hålls ett startmöte där 
beställarens förmedlar dessa mål till representanter för entreprenörerna. 
Men för att upprätthålla detta och se till att budskapen når längst ut i alla 
grenar bör byggentreprenören även ha med detta som en punkt i protokollet 
i sina produktionsmöten och gärna prata aktivt om och vara uppmärksam 
kring detta under ronder på byggarbetsplatsen.  

 

För att inte uppfinna hjulet fler gånger och spendera tid på att skapa samma 
kunskap som redan har vunnits på andra håll inom företaget kan rutiner för 
uppföljningar och kunskapsåterföring gällande hållbart byggande nyttjas.  

 

För att spara tid gällande att hålla sig uppdaterad på både krav som kommer 
gällande hållbart byggande samt nya tekniker med mera finns 
prenumerationstjänster som till exempel Natlikan där man kan få 
uppdateringar om ändrade/nya lagkrav som arbetsmiljöverkets 
författningssamlingar samt även vägledning inom dem samma.  

  

5 Diskussion 

 

Först och främst vill jag lyfta upp diskussionen kring miljöproblem där jag är 
medveten om att det finns olika läger. Det finns till exempel dem som tror på 
klimatförändringar och människans påverkan på dessa sedan finns det dem 
som argumenterar att det är fullt normala naturliga fenomen som har skett 
tidigare. Hur det än är med detta och för att inte läsare ska fastna i sina egna 
åsikter om detta så vill jag förtydliga att hållbar utveckling är en inställning 
som har uppkommit från medvetenhet om miljöproblem men som syftar till 
att göra de bästa valen utifrån vad vi har för kunskaper idag för att tillgodose 
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nutida behov utan att negativt påverka framtida generationers 
förutsättningar sett till två till dimensioner förutom miljön, nämligen även 
den sociala och ekonomiska.  

 

Hållbart byggande är ett långt mycket större ansvar för byggentreprenörer 
än att endast svara mot beställare och regler, det omfattar även interna 
helhetssatsningar och företags sociala ansvarstagande. För att avgränsa 
arbetet låg fokus på hur byggentreprenörer ska ligga i takt med beställare 
men också för att denna del är en viktig del i processen för att på ett effektivt 
sätt nå resultat för den hållbara utvecklingen. 

 

Utifrån både av intervjuerna och egen datainsamling gällande kommande 
krav går det att förstå att det inte är helt lätt att hitta kommande krav. Det 
är synd då det känns viktigt att få tid på sig att ställa om eventuella rutiner 
och liknande. Under arbetet kontaktades Boverket i syfte att ta reda på om 
det fanns någon samling av kommande krav på deras hemsida eller om det 
var att “klicka runt” som gällde. De var medvetna om problemet och var på 
väg att göra omorganisationer på hemsidan. Idag kan man bara hitta vad som 
gäller, inte vad som ligger ute på förslag. Även om förslagen inte är helt klara 
att de ska bli av kan de ändå visa på ett mönster av vad som är på gång. 
Tjänsten Natlikan verkar vara ett bra verktyg för detta, för att få 
uppdateringar och den går att skräddarsy till vissa delar så att 
uppdateringarna matchar kraven de olika ledningssystemen för miljö ISO 
14001, arbetsmiljö ISO 45001 och livsmedel ISO 22000. 

 

Även om alla beställare inte specifikt uttryckt att de jobbar mot Riksdagens 
mål om netto-noll utsläpp av växthusgaser innan år 2045 så bidrar effekten 
av deras åtgärder till det målet. På det stora hela verkar beställarna vara 
igång med tänket för vad som krävs för att nå netto-noll utsläpp av 
växthusgaser innan år 2045. Men det är ändå relativt få åtgärder som berör 
klimatavtryck som uppkommer vid produktionstillfället. Jag har inte läst 
igenom alla miljöpolicys eller exempel på administrativa föreskriver gällande 
projekt i vilka detaljer rörande detta kan tas upp utan utgår då från intervjuer 
och eventuell information på hemsidor. Sedan tar ett flertal av beställarna 
själva upp detta, att de behöver förtydliga sina krav på byggentreprenörer. 
Det har däremot uttryckts många mål för byggnader under deras driftsfas, 
den tiden som byggnaden används genom krav på byggnadernas 
energieffektivitet och även mycket som berör rivning av byggnader och 
innehåll i material genom att ingående material ska registreras och 
kontrolleras i SundaHus och Byggvarudeklaration.  
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Min tolkning av de externa program som de beställare jag har intervjuat följer 
eller inspireras av är att dem berör företagets generella tänk och kanske inte 
är så specifika för just hållbart byggande även om dem ska märkas tydligt i 
även i byggprojekt. Många av målen kan tyckas självklara så som goda och 
rättvisa arbetsvillkor, vilket våra svenska yrkesarbetare på byggarbetsplatsen 
oftast har men det är också ett ansvar att det verkligen är så i hela kedjan 
från materialinköp och den råvaruutvinning och produktion det innebär.  

 

Sammanställningen av beställarnas egna mål tyder på ett stort fokus på 
energi, vilken energi som köps in, hur mycket som går åt samt 
egenproducerad. Att bli fossilfria är ett steg som kan ha stor påverkan då 
förbränningen av olja, kol, torv och naturgas är Sveriges största källor till 
utsläpp av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider (Naturvårdsverket, 2018). 
Även om industrin kring förnyelsebara energikällor fortfarande inte heller är 
fullkomlig då processerna för att tillverka till exempel solceller kräver mycket 
energi och råvaruutvinning så tänker jag att man åtminstone centrerar 
problemområdet och därmed kan lägga fokus på att optimera och utveckla 
detta. 

 

Man kan också se hur principerna i Global Compact och Agenda 2030 
återspeglas i de egna målen som princip 6 om att avskaffa diskriminering vid 
anställning och yrkesutövning där en beställare har beskrivit hur de lämnar 
incitament när entreprenörer ger anställning till ungdomar och 
långtidsarbetslösa vilka annars kan ha svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. 
Princip 9 där man ska uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig 
teknik är tydlig i där man har implementerat verktyg för utvärdering samt 
uppmuntrar användningen av ekosystemtjänster och i villighet att utbilda 
och sprida information om hållbarhetsarbete. 

 

En beställare tar upp en punkt som jag ansåg stod ut, beställaren jobbar med 
offentliga byggnader och de hade som mål att de vill minska klimatpåverkan, 
fossilberoende samt sårbarhet. Och sårbarheten är även något jag har sett 
dyka upp under faktainsamlingen till detta arbete med att till exempel att FN 
har gjort en utvärderingsrapport om behovet av anpassningar för 
klimatförändringarna (Naturvårdsverket, 2018). Och jag kan tycka att detta 
borde vara mer tankar kring, det kanske det är men att det är så pass 
självklart att det inte behöver tas upp. Men jag tänker att t ex. PBL och 
kommuner borde ta med detta i sina detaljplaner, “hur utsatta är vi i detta 
område och för vad”, gäller detaljplanen ett område där det finns risk för 
översvämning borde detta finnas med i planerna, hur åtgärder för både 
samhälle och byggnader ska se ut för att klara dessa påfrestningar. Även på 
nationell nivå, vilken förmåga har vi att försörja oss själva? Min bild av en 
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framtida dystopi är brist på mat och goda levnadsförhållanden sett till 
klimatet i stora områden. Kanske är det så pass illa att det blir konflikter 
gällande exporter till dessa områden vilket kommer leda till stora 
folkomflyttningar och det har vi ju redan sett hur det möts runt om i världen 
i och med tidigare flyktingkrisen.  

 

Gällande de insatser som har föreslagits för hur en byggentreprenör ska ligga 
i takt med beställare inom hållbart byggande de kommande 5-10 åren är det 
självklart svårt att sia definitivt om eftersom att utbud ständigt förändras. 
Utifrån intervjuer och egen datainsamling är de centrala delarna att det är 
värdefullt att vara allmänt påläst och uppdaterad. Utifrån det har jag dragit 
slutsatsen att man behöver strategier och verktyg, som prenumeration på 
Natlikan, för att vara uppdaterad men också för att samla in och sprida de 
kunskaper man erhållit. Mässor med föreläsningar och utbildningar är 
exempel på andra verktyg för att uppdatera samt erhålla kunskap. På något 
sätt behövs även ett engagemang för hållbarhetsfrågor skapas. Under 
intervjuerna berättade en beställare att de hade tävlingar mellan kontor om 
hur mycket energi man har lyckats att spara. Detta skulle kunna vara en ide 
för byggarbetsplatser också. Byggentreprenören kan inte styra helt över vilka 
material som får köpas in och liknanden då vissa delar är styrda från 
beställaren. Men man kan styra över transporter, avfall, återvinning och 
liknande. Man skulle även kunna börja mäta klimatavtryck för projekt på de 
delar man själv kan styra över.  

 

Stopp för kommunala särkrav är även det ett omdiskuterat ämne där 
Naturvårdsverket tillsammans med flera andra kommuner ställer sig emot 
och menar att det utgör ett hinder för hållbar utveckling samt att de 
eventuella besparingar som kan göras med dessa krav i vilket fall inte 
kommer att gynna konsumenterna i slutändan (Nyteknik, 2013). En 
undersökning visar att 57% av 42 kommuner väljer att bortse från stoppet 
(Svensson & Torbäck, 2016). Andra menar att kommunerna ska överlämna 
till byggherren att besluta om de tekniska lösningarna istället för att ställa 
särkrav (Dagens samhälle, 2016). Jag anser att det är synd att tvinga 
kommuner att satsa mindre på hållbart byggande men förstår problematiken 
med att man är orolig för vilka kostnader detta kommer att generera samt 
hur långa byggprocesser blir. Men jag anser också att man kanske behöver 
göra en analys av vilka byggregler som finns som stödjer hållbart byggande 
och hur dessa tillsammans svarar mot Regeringens mål för 2045. Räcker de 
krav kommunerna har fört att nå netto-noll utsläpp av växthusgaser innan år 
2045? Om inte, vad kan det finnas för andra alternativ, hårdare krav på 
hållbart byggande? Eller ska inte kommunerna behöva dra sitt stå till stacken 
och på vilket sätt behöver då övriga kompensera för detta, hur påverkar det 
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priserna för konsumenterna i slutändan? Listan kan göras lång med 
följdfrågor. 

 

Flera kommuner säger att de kommer fortsätta med särkrav fram tills de får 
ett domstolsbeslut som förbjuder dem (Nyteknik, 2013). Ponera att detta 
sker, och att kommunerna i egenskap som beställare då överlämnar det 
utökade ansvaret för hållbart byggande utöver de krav som finns i BBR och 
PBL till byggentreprenörer. I en sådan situation blir det upp till 
byggentreprenören att komma med förslag och sedan får beställaren 
godkänna eller avslå. Men beställaren kommer alltså inte kunna kravställa 
det eller ha med det som en parameter för upphandlingar utan måste 
tillämpa LOU. Det innebär alltså att kommuner blir utlämnade till 
byggentreprenörernas kunskap och vilja för hållbart byggande. 

 

Metoden i detta arbete har en kvalitativ utgångspunkt där resultat från 
intervjuer har kvantifieras för att se mönster vilket kan ge utrymme för 
feltolkningar det kan även uppstå missuppfattningar gällande 
frågeställningar vid intervjutillfället. Men min uppfattning under processen 
har ändå varit att beställarna har “talat samma språk” vilket har underlättat 
tolkningen och jag upplever att de har svarat på vad jag har undrat över. 

 

Resultatet kan upplevas som inte nationellt tillämpningsbart i och med att 
det är en fallstudie med utgångspunkt från ett Örebroföretag och deras 
största beställare men flera av företagen är stora på även nationell nivå och 
en begränsning behövde göras för att underlätta insamlingen. 

 

5.1 Slutsatser 
 

En byggentreprenör bör i allmänhet inför rutiner särskilda för just hållbart 
byggande för att hålla sig uppdaterad gällande krav men också nya tekniker, 
även rutiner för kunskapsåterföring är en viktig del. De tydligaste områdena 
som framkommit under intervjuerna är att utbilda sig inom är hur man 
bygger energieffektivt och om solceller. Man bör förbereda sig på att bygga 
större byggnader med trästomme och att nyttja ekosystemtjänster.  

 

Förutom de krav som anges i BBR och PBL ska senast 2021 alla nya byggnader 
vara “nära-nollenergibyggnader”, en definition som ligger under utredning 
men där Boverket föreslår att den svenska tillämpningen ska syfta till att 
energiprestandan för en byggnad i till exempel klimatzon III får uppgå högst 
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till 55 kWh/m2, år för flerbostadshus, 65 kWh/m2, år för flerbostadshus då 
lägenheterna är högst 35 m2, 50 kWh/m2, år för lokaler och 80 kWh/m2, år 
för småhus. Krav på klimatdeklarationer verkar även vara något som kommer 
att införas som tidigast 2021. Som förslaget ser ut nu föreslår Boverket att 
det till en början blir obligatoriskt att redovisa byggskede och då 
råvaruförsörjning, transport och tillverkning i produktskede, det skede då till 
exempel material tillverkas. Även att transport och bygg- och 
installationsprocessen i byggproduktionsskedet ska redovisas. De 
byggnadsdelar vars klimatpåverkan som föreslås bli obligatoriska att redovisa 
för är bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. 
 
 

De mål som flera beställare har gemensamt är att alla deras ROT och 
nybyggnadsprojekt ska certifieras med Miljöbyggnad Guld, minska mängden 
inköpt energi, bli fossilfria, öka mängden egenproducerad el, bygga giftfritt, 
netto-nollutsläpp av växthusgaser innan år 2045. Att verka efter Global 
Compact och Agenda 2030, bygga med fler trästommehus, öka 
användningen av ekosystemtjänster samt medverka till att öka biologisk 
mångfald. Utom att följa krav på projekt och vara insatta i miljöpolicys så 
önskar beställarna att byggentreprenörerna är insatta och kan delta i 
diskussioner och eventuellt kunna bidra med nytänkande och förbättrande. 
Man ställer krav på att material ska väljas utefter vad som är godkänt i 
SundaHus och Byggvarubedömningen samt registrera dessa i 
Byggvarudeklaration eller SundaHus materiallista. Beställare önskar att 
byggentreprenörer har ordning på projekten och är ansvarstagande.  

 

Gällande skillnader mellan privata och offentliga beställare skulle jag säga att 
detaljerna kan skilja sig även respektive sida men att båda sidorna har högt 
satta mål inom hållbarhetsarbetet och att skillnaderna är små sidorna 
mellan. 

 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 
 

Som jag diskuterat vore det intressant att få se en undersökning på om de 
krav kommunerna har att förhålla sig till håller för att nå netto-noll utsläpp 
av växthusgaser innan år 2045. Om det inte visar sig hålla vore det 
intressant att undersöka vad som krävs för att kompensera för detta samt 
vilka följder som kan uppkomma.  
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Ett annat förslag på fortsatt forskning är hur väl planeringen för mark och 
byggnader i Sverige håller mot de eventuella risker vi står inför på grund av 
klimatförändringar.  
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