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Abstract

Abstract
The construction and real estate industry represents a significant part of Sweden's total
impact on the environment and mainly affects the following national environmental
objectives: reduced climate impact, a good built environment and a non-toxic
environment. By establishing internal rules, companies within the industry can reduce
their environmental impact. SMT (AB Sandvik Materials Technology), a part of the
industrial group Sandvik AB, has set a target that during 2014 develop a guiding
document with special consider to the environmental impact during construction of
office buildings, that they establish at the Swedish regional capital Sandviken, for both
internal and external tenants. This study therefore aims to clarify which environmental
aspects that the construction and real estate sector mainly are responsible for, and
therefore should be part of a guiding document for a company for establishing office
buildings, and to present arguments regarding the use of such a document. The study is
based on literature studies and personal contact with other companies, in the form of email conversations and a telephone interview. The results of the study have revealed
that companies have guiding documents describing their overall environmental work,
but there are currently no documented standardized procedures for establishing
buildings from the ecological sustainability perspective. A guiding document should
originate from the Brundtland Commission's definition of sustainable development that
states: "Sustainable development is development that meets the needs of the present
without compromising the ability of future generations to meet their own needs".
Sustainable development include three dimensions; ecological, economic and social
sustainability, which depend on and influence each other. All together, the study
showed that the primary environmental aspects that a guiding document for a company
at least should take in consideration, based on the ecological sustainability, are: energy
consumption, waste production, greenhouse gas emissions and nitrogen oxide
emissions. Suggestions for companies regarding the practical work with these
environmental aspects are to focus on BREEAM and to use available product databases
such as BASTA, SundaHus and Byggvarubedömningen as complementary tools.
Arguments for the use of such a document is that an active environmental program can
be used for marketing purposes, potentially provides reduced business costs, reach
more customers through new business areas and create and maintain an attractive
position due to the growing environmental awareness in the community.
Keywords: Sustainable development, Environmental certification, BREEAM,
Construction industry’s environmental impact, Guiding document
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Sammanfattning

Sammanfattning
Bygg- och fastighetsbranschen står för en betydande del av Sveriges totala negativa
klimatpåverkan och påverkar främst de nationella miljökvalitetsmålen begränsad
miljöpåverkan, god bebyggd miljö samt giftfri miljö. Genom att upprätta interna regler
har företag inom branschen möjlighet att minska sin miljöpåverkan. SMT (AB Sandvik
Materials Technology), en del av industrikoncernen Sandvik AB, har på den svenska
huvudorten i Sandviken satt upp ett mål att under 2014 ta fram ett styrdokument med
hänsyn till miljöpåverkan under uppförandet av kontorsbyggnader för både interna och
externa hyresgäster. Denna studie syftar därför till att klarlägga vilka
miljöpåverkansaspekter från bygg- och fastighetssektorn som bör ingå i ett
styrdokument för företag vid projektering och produktion av kontorsfastigheter, samt
presentera argument gällande användandet av ett sådant styrdokument. Studien
baseras på litteraturundersökningar och personlig kontakt med andra företag, i form av
e-postkonversationer och en telefonintervju. Resultaten av studien har visat på att
företag har styrdokument som beskriver deras övergripande miljöarbete, men att det
idag saknas dokumenterade standardiserade arbetssätt för projektering och produktion
av fastigheter utifrån ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv. Ett styrdokument bör utgå
från Brundtlandskommissionens definition på hållbar utveckling, ”En hållbar utveckling
är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Hållbar utveckling omfattar
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa dimensioner påverkar och är
beroende av varandra. Sammantaget visade studien att de primära miljöaspekter som
ett styrdokument för företag minst ska ta hänsyn till, med utgångspunkt i den ekologiska
hållbarheten, är energianvändning, avfallsgenerering, växthusgasutsläpp samt
kväveoxidutsläpp. Som förslag på hur företag praktiskt kan arbeta med dessa
miljöpåverkansaspekter är att de inriktar sig mot BREEAM och att de använder
tillgängliga produktdatabaser, såsom BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen som
kompletterande verktyg. Argument för användandet av ett styrdokument är att ett
aktivt miljöarbete kan utnyttjas i marknadsföringssyfte, ger potentiellt minskade
företagskostnader, kan nå fler kundgrupper via nya affärsområden samt skapa och
bibehålla en attraktiv position i och med en ökande miljömedvetenhet i samhället.
Nyckelord: Hållbar utveckling, Miljöcertifiering, BREEAM, Byggbranschens
miljöpåverkan, Styrdokument
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Terminologi

Terminologi
ABT06

Allmänna bestämmelser för totalentreprenader
avseende byggnads-, anläggnings- och
installationsarbeten [1].

BBR

Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd [2].

BRE

Building Research Establishment [3]. Oberoende
och opartisk forskningsbaserad rådgivnings-,
testnings- och utbildningsorganisation för hållbara produkter,
byggnader, samhällen och företag [4].

Brundtlandskommissionen

Allmän benämning på Världskommissionen för miljö och
utveckling som utarbetade Brundtlandsrapporten 1987 [5].

Code of Conduct

Uppförandekod [6]. Ett frivilligt åtagande för att bedriva arbete
utifrån etiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.

De nationella
miljökvalitetsmålen

16 miljökvalitetsmål som beskriver tillståndet i svensk miljö som
miljöarbetet ska leda till [7].

Koldioxidneutral

Balansering av koldioxidutsläpp genom åtgärder som binder
motsvarande mängd koldioxid som släpps ut [8, sid iii].

Miljöräkenskaper

Informationssystem som använder statistik för att beskriva
samband mellan ekonomi och miljö [9].

SGBC

Sweden Green Building Council. Verkar för att utveckla och
påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen med hjälp av
gemensamma certifieringssystem, med fokus på svenska behov
och värderingar [10].
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Förord
Denna studie har utförts vid Mittuniversitetet Östersund på uppdrag av AB Sandvik
Materials Technology, SMT, en del av koncernen Sandvik AB.
Vi vill rikta ett tack till vår externa handledare Lars Svanerud, Real Estate Manager vid
SMT, som gett upphov till uppdraget, bistått med information om Sandvik AB och SMT:s
önskemål samt granskat studiens innehåll under arbetes gång. Vi vill även tacka vår
interna handledare Jonas Jonasson, universitetsadjunkt vid Mittuniversitetet Östersund,
som har varit ett stöd i rapportskrivandet genom granskning av såväl innehållet som
utformningen.
Slutligen vill vi även tacka varandra för ett givande samarbete under såväl studiens
genomförande som under hela vår utbildning till byggingenjörer inom hållbart
byggande.
Östersund, juni 2014
Jaqueline Ewertzh & Alicia Grönlund
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Introduktion
I dagens samhälle minskar jordens resurser [11] samtidigt som utsläppen av kemikalier
[12, sid 153] och den globala uppvärmningen ökar [13]. I takt med detta utvecklas
miljömedvetenheten i samhället [14] och flertalet branscher arbetar för att minska sin
negativa miljöpåverkan. Inom bygg- och fastighetsbranschen äger företag idag såväl
lokaler för egen verksamhet som för uthyrning till andra aktörer. För att tillgodose
behoven avseende expansion eller ändrade förhållanden sker produktion av nya
lokaler och ombyggnation av redan befintliga utrymmen. Som ett steg mot ett
miljövänligare samhälle skulle företag som äger eller uppför byggnader exempelvis
kunna upprätta interna regler för hela eller delar av sin verksamhet, där arbetet för
den ekologiska hållbarheten är i fokus.

1.1

Bakgrund till studien
Ett företag som har både egna lokaler samt interna och externa hyresgäster är Sandvik
AB [15]. Företaget är en högteknologisk global verkstadskoncern, som tillverkar
avancerade produkter och har en världsledande position i utvalda nischer, främst inom
stålproduktion. Bolaget har 47 000 anställda i 130 länder och under 2013 uppgick
omsättningen till kring 87 miljarder kronor. Sandvik AB:s huvudort i Sverige finns i
Sandviken. [16]
På företaget finns avdelningen AB Sandvik Materials Technology, SMT, dit bland annat
Real Estate (fastighetsavdelningen) hör. SMT vill stärka sin miljöprofil [15], varför de har
satt upp målet att under 2014 ta fram ett styrdokument som beskriver ett
standardiserat arbetssätt för hur de ska uppföra kontorsbyggnader, med hänsyn till
ekologisk hållbarhet. Styrdokumentet ska i ett senare skede kunna fyllas på med krav
utifrån andra perspektiv, exempelvis säkerhet, estetik, och arbetsmiljö, som då innebär
att även social och ekonomisk hållbarhet skulle inkluderas i större utsträckning än bara
perifert. [17]
Styrdokumentet ska utgå från verksamheten i Sandviken, men det bör vara tillämpbart
på andra svenska orter och modifierbart för att kunna användas i andra länder där
Sandvik AB är etablerade. SMT efterfrågar att styrdokumentet anpassas mot någon typ
av miljöcertifiering, som kan användas i marknadsföringssyfte och stärka Sandvik AB:s
varumärke. Vidare anges att SMT vill ha argument för att arbeta med ett aktivt
miljöarbete, som kan presenteras för såväl ledning som medarbetare. Till sist anges att
SMT vill tillhöra toppskiktet inom detta område, för att eftersträva den nuvarande
statusen som Sandvik AB har inom sina andra verksamhetsområden. [15]
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1.2

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka vilka miljöpåverkansaspekter som bygg- och
fastighetsbranschen ger upphov till och som därmed bör ingå i ett styrdokument för
projektering och produktion av kontorsbyggnader. Vidare ska även argument för denna
typ av aktivt miljöarbete hos företag, upprättandet av ett styrdokument, presenteras.
Materialet är tänkt att fungera som en grund i det fortsatta arbetet för SMT vid
framtagandet av ett styrdokument för projektering och produktion av kontorsbyggnader
ur miljöhänseende.

1.3

Forskningsfrågor
I denna studie ska två forskningsfrågor besvaras:



Vilka aspekter kan ingå i ett styrdokument för företag vid projektering och
produktion av kontorslokaler med avseende på miljöpåverkan?
Vilka argument kan presenteras gällande användandet av ett styrdokument för
företag vid projektering och produktion av kontorslokaler ur miljöhänseende?
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Metod
I kapitel 2.1 - 2.5 introduceras den metod som har använts i studien samt dess för- och
nackdelar.

2.1

Litteratursstudier, aktionsforskning och kartläggning
Det slutgiltiga målet för SMT är att ta fram ett styrdokument som ska användas för
projektering och produktion av kontorsbyggnader i deras verksamhet med avseende på
miljöpåverkan. Målet med denna studie, att ta fram en grund till det fortsatta arbetet,
har genomförts i form av en litteratursstudie, med aktionsforskningens metod som
grund, med stöd av kartläggning.
Aktionsforskning startar enligt Höst et al. [18, sid 39] med en inledande fas, där
situationen observeras för att identifiera ett område som ska förbättras. I denna
studie har förbättringsområdet presenterats av SMT, varför varken observation eller
identifiering har genomförts. Däremot har området utforskats djupare för att studien
skulle kunna presentera ett mer heltäckande resultat.
Nästa steg i aktionsforskningen är att ta fram ett lösningsförslag, vilket är resultatet av
denna studie. Steget har genomförts med hjälp av kartläggning, där syftet är att
beskriva en bred fråga [18, sid 30], varvid några utvalda företags miljöarbete inom
uppförandet av nya byggnader har utforskats. Detta har gjorts för att se om det finns
inspiration att hämta från redan framtagna styrdokument och också för att se om det
finns något som tyder på om företagen anser att miljöarbete är viktigt. I studien har då
inte de sista stegen i aktionsforskningen genomförts; att implementera
lösningsförslaget och utvärdera resultatet för att se om önskad effekt har nåtts
[18, sid 39]. Dessa steg blir istället moment som SMT själva genomför, då de inte ryms
inom tidsramen för denna studie.
Höst et al. [18, sid 59] beskriver att en studie kan bestå delvis eller helt av
litteratursstudier. En systematisk litteraturstudie möjliggör en samlad helhetsbedömning
av området efter analys, om ämnet inte tidigare finns sammanställt ur denna synvinkel.
Därför kan en litteratursstudie utgöra själva resultatet i sig. [18, sid 70]
I litteratursstudien i denna undersökning har bland annat publicerade rapporter och
artiklar lästs, varifrån information finns redovisad i ett teorikapitel, kapitel 3, och
sammanställd i ett resultatkapitel.

2.2

Kvalitativ datainsamling
Kartläggningen har genomförts med hjälp av en kvalitativ datainsamling, där en
undersökning har gjorts över om det finns styrdokument som framtagits för projektering
och produktion av byggnader ur miljösynpunkt hos företag. För att genomföra
undersökningen har skriftlig kontakt etablerats med utvalda företag [18, sid 32], där
svaren fåtts med vändande e-postmeddelande, eller genom telefonintervju. Såväl de
skriftliga intervjuerna som telefonintervjun har valt att hållas halvstrukturerade, med
5
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frågor utan svarsalternativ, och därmed skapat utrymme för fri tolkning. Detta har gjorts
för att öka flexibiliteten för kvalitativ och företagsspecifik respons.
Det som har undersökts i litteratursstudien är Sandvik AB:s nuvarande styrdokument
gällande ekologisk hållbarhet. Vidare har även betydande miljöpåverkansaspekter från
bygg- och fastighetsbranschen, miljöcertifieringssystem för byggnader, produkter och
material inom branschen, miljöstyrning inom företag och motiv till miljöarbete samt
referensobjekt studerats. Förhoppningen med undersökningen av referensobjekten var
att kunna se om det finns framgångsfaktorer i dessa projekt som skulle kunna användas i
ett styrdokument, samt för att se hur dessa företag använder sig av ett aktivt
miljöarbete.

2.3

Urval
Vid undersökningen av befintliga styrdokument har ett slumpmässigt urval gjorts av
företag med hänsyn till följande kriterier:




Att företaget har verksamhet i Sverige och minst ett ytterligare land
Att företaget äger eller uppför fastigheter, men att deras huvudsyfte inte är
byggproduktion
Att företaget omsätter över 20 miljarder sek per år

Dessa urvalsparametrar har satts för att studiens resultat ska vara tillämpbart i Sandvik
AB:s organisation.
Av alla kontaktade företag var det flera som inte besvarade kontakten. Vidare gick det
inte att avgöra vilka företag som äger eller uppför fastigheter på förhand och detta
ledde att ytterligare några företag föll bort efter en första kontakt. Av de 20 företag som
kontaktades, återstod det efter detta slumpmässiga urval fyra företag vars
styrdokument undersöktes. Resultatet av den undersökningen presenteras i kapitel 4.
Till undersökningen av bedömnings- och certifieringssystem för produkter och material
inom bygg- och fastighetsbranschen valdes de vanligast förekommande
miljöbedömningssystemen i Sverige.
Gällande miljöcertifiering av byggnader har ett urval gjorts med hänseende till de två
certifieringssystem som tar hänsyn till flest aspekter av de som används i Sverige. Det
begränsade antalet undersökta system grundar sig i Sandvik AB:s önskemål om att ligga i
framkant.

2.4

Validitet, reliabilitet och representativitet
Under arbetets gång har loggbok förts för att säkerställa att studien hållits trovärdig
och att den har ett väldokumenterat genomförande [18, sid 117].
För att ytterligare validera resultaten [18, sid 118] samt för att säkerställa god
reliabilitet [19, sid 41-42] har rapporten tredjepartgranskats av en intern handledare
samt två yrkesverksamma, den ena inom byggbranschen och den andra inom miljö-,
6
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hälsa-, och säkerhetsområdet. Vidare har även rapporten granskats av en studentkollega
och åsikter utifrån dennes opponering har beaktats.
I litteraturstudien har artiklar och rapporter sökts via vetenskapliga databaser, som
Mittuniversitetet hänvisar till vid rapportskrivning. Även sökmotorn Google har använts,
då med ett mer källkritiskt förhållningssätt. Myndigheters publikationer inom området
har ansetts vara tillförlitligt underlag och har använts i studien vid utformning av
teorikapitlet.
Exempel på sökord som använts är: BREEAM, Sustainable development, Standard,
Policy, Hållbarhet, Hållbar utveckling, Byggbranschens miljöpåverkan.
Utifrån studien kan påverkansfaktorer som finns inom bygg- och fastighetssektorn
gällande miljö anses vara representativt. Däremot bedöms representativiteten inte vara
lika stor för innehållet i företags enskilda styrdokument avseende minskad
miljöpåverkan vid uppförandet av byggnader, på grund av den låga svarsfrekvensen.

2.5

Användandet av metoden
Eftersom en stor del av denna studie består av litteratursammanställning och att det
finns ett så pass tydligt mål från företaget, medför detta att olika bitar av det som
bedömts som relevanta metoder har kombinerats till ett lämpligt genomförande.
Nackdelen med det är att ingen metod följs från början till slut och detta har medfört att
arbetssättet möjligen inte varit lika vetenskapligt förankrad som om vi hade applicerat
en enda metod rakt igenom hela studien. Fördelen med att använda en kombination av
metoder är att studien kunnat genomföras med ett bredare angreppssätt och ger
utrymme för flexibilitet.
Som det nämndes tidigare har det inte gått att dra branschgenerella slutsatser avseende
företags styrdokument på grund av att svarsfrekvensen från kontaktade företag har varit
låg.
Fördelen med kvalitativa undersökningsmetoder är att det finns utrymme för
intervjuobjektens egen tolkning av frågorna, vilket vårt val av utformning på intervjun
(halvstrukturerad, se Bilaga A) bidragit till, liksom utelämnandet av svarsalternativ vid
e-postkontakt.
Frågorna i e-postmeddelandena (Se Bilaga B) som sänts ut hade med fördel kunnat
utformas som ett frågeformulär, men fortfarande utan svarsalternativ. Dock har de
företagsindividuella frågorna formulerats utifrån redan insamlad data.
I och med att arbetet, som tidigare nämnts, i stor utsträckning har genomförts som en
litteraturstudie men med grund i aktionsforskning och med hjälp av kartläggning, har
det medfört svårigheter i att särskilja teori och resultat. Helhetsbedömningen efter
litteratursstudien har gett ett bidrag, likväl som intervjuer, till resultatkapitlet.
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Om studien exempelvis hade innehållit fler intervjuer istället för en stor litteratursstudie
hade en analys av empiriskt i förhållande till teoretiskt material kunnat bidra till att mer
generella slutsatser avseende företags styrdokument utifrån studien kunnat dras. Om
det hade genomförts hade studien sannolikt fått ett större bidrag till resultatet, däremot
hade det inte påverkat möjligheten att besvara forskningsfrågorna.
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3

Teori
I kapitel 3.1 - 3.7 redovisas teori kopplad till resultatet som presenteras i kapitel 4.
Inledningsvis presenteras de utgångspunkter som finns hos företaget Sandvik AB idag.
Vidare introduceras begreppen hållbar utveckling och hållbarhet, för att sedan fortsätta
med bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan. Därefter beskrivs
miljöcertifieringssystem för produkter, material och byggnader, motiv till miljöarbete
samt miljöstyrning och avslutningsvis behandlas två referensobjekt.

3.1

Sandvik AB:s miljö-, hälso-, och säkerhetspolicy
Som en integrerad del i Sandvik AB:s totala verksamhet ingår frågor om miljö, hälsa och
säkerhet och företaget arbetar för att ständigt förbättras med hjälp av målstyrning.
Sandvik AB anser att de uppnår störst effekt genom att arbeta förebyggande. [20]
Sandvik AB arbetar för en långsiktig hållbar utveckling inom deras verksamhet. Därmed
eftersträvar de energi- och naturresurseffektivitet och arbetar för att ha system för både
återvinning och återanvändning av material. De vill förhindra uppkomsten av
föroreningar, arbetsmiljöskador och -sjukdomar. [20]
Sandvik AB vill uppfylla eller överträffa aktuella miljö- och arbetsmiljölagar eller andra
krav. Gemensamma och effektfulla krav gällande miljö, hälsa och säkerhet samt
standarder bör etableras på en internationell nivå. [20]

3.2

Hållbar utveckling
I kapitel 3.2.1 redovisas definitioner för hållbar utveckling och förhållandet mellan
dimensionerna inom begreppet.

3.2.1

Definitioner
“Hållbar utveckling” som begrepp fick en internationell spridning 1987, i och med
Brundtlandskommissionens lansering av det i rapporten “Vår gemensamma framtid”.
[20] Kommissionen definierade i rapporten hållbar utveckling på följande vis: “En hållbar
utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det hävdades i
rapporten att ekonomisk tillväxt och hållbar social utveckling inte går att uppnå om det
sker en ödeläggning av naturen och en överexploatering av naturresurserna. [20]
Termen “hållbarhet” används ofta i dagligt tal för “hållbar utveckling”. Det finns tre
dimensioner inom den hållbara utvecklingen; ekologisk, ekonomisk och social
hållbarhet. [20]
“Att lära för hållbar utveckling” är en utredning som SOU, Statens Offentliga
Utredningar, har genomfört. I denna utredning diskuteras det bland annat kring vad
hållbar utveckling är. Även här används Brundtlandskommissionens definition och
begreppet beskrivs ha sin utgångspunkt i en helhetsbild över människans och samhällets
behov, förutsättningar samt problem. De ekonomiska, sociala och ekologiska
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förhållandena och dess processer är integrerade i varandra, och är därmed
såväl varandras förutsättningar som stöd. [22, sid 33]
SCB definierar hållbar utveckling på följande vis ”Hållbar utveckling innehåller aspekter
inom såväl miljöområdet som den sociala som ekonomiska utvecklingen” [23]. I
“Environment Science and Policy for Sustainable Development” har det publicerats en
artikel kring vad hållbar utveckling är, ”What is sustainable development?”. Där dras
slutsatsen att det inte finns något exakt svar på vad hållbar utveckling är, men att
grunden finns i Brundtlandskommissionens definition. Begreppet ger upphov till en
ständigt pågående process och dialog som ligger till grund för en positiv vision för den
internationella utvecklingen, vilken kräver hårt arbete, kompromisser samt en vilja till
förändringar. [24, sid 13]
3.2.2

Förhållandet mellan hållbarhetsdimensionerna
Det vanligare sättet att beskriva förhållandena mellan de tre dimensionerna inom
hållbar utveckling är i form av ett Venndiagram, se till vänster i Figur 1. Där överlappar
dimensionerna varandra och stödjer och samspelar med varandra. Det andra
förhållandet är i form av en hierarki, där grundstenen är den ekologiska hållbarheten,
som ses som en förutsättning för den sociala och den ekonomiska hållbarheten (se till
höger i Figur 1). [25]

Figur 1: Hållbarhetsförhållanden [25].

3.3

Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan
I kapitel 3.3.1 - 3.3.4 beskrivs en studie om miljöpåverkan inom bygg- och
fastighetssektorn som Boverket genomfört, arbetet med energideklarationer samt
uppgifter från energimyndigheten gällande energiförbrukning i Sverige och till sist
miljöpåverkan ur ett globalt perspektiv.

3.3.1

Boverkets studie: Miljöpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn i Sverige
Boverket har genomfört studie där det har funnits tre huvudsyften; identifiera vilka
nationella miljökvalitetsmål som berör bygg- och fastighetssektorn, ta fram en metod för
att utreda varifrån sektorns miljöpåverkan kommer samt beskriva sektorns
miljöpåverkan kvantitativt utifrån metoden som tagits fram [26, sid 7].
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I studien har två typer av analyser kombinerats, livscykelanalys och input-output-analys
(IOA), till en miljöexpanderad IOA. Livscykeln inkluderar utvinning, produktion,
användning samt hantering av avfall. IOA är en nationalekonomisk metod som kopplar
insatser från olika branscher till framställandet av exempelvis en produkt [26, sid 12],
med hjälp av SCB:s miljöräkenskaper. [26, sid 13]
Studien tar hänsyn till såväl direkt och indirekt miljöpåverkan som sker inom byggoch fastighetssektorn, gällande både energianvändning och emissioner. [26, sid 17]
Åtta effektkategorier har undersökts; växthuseffekten, försurning, eutrofiering,
humantoxicitet, akvatisk ekotoxicitet i sötvatten, akvatisk ekotoxicitet i marin miljö,
terrester ekotoxicitet samt bildning av marknära ozon. Med hjälp av flera
viktningsmetoder har dessa sedan vägts mot varandra. [26, sid 23]
Studien visar att bygg- och fastighetssektorn i det svenska samhället står för 28 % av
energianvändningen, 27 % av det genererade avfallet, 20 % av utsläppen av
växthusgaserna samt 12 % av kväveoxidutsläppen, av landets totala miljöpåverkan. Det
är främst tre miljökvalitetsmål som berör förvaltning och byggande; begränsad
klimatpåverkan, god bebyggd miljö samt giftfri miljö. [27]
3.3.2

Energideklaration
Nya byggnader ska energideklareras och sedan 1 januari 2014 får de vid en deklaration
en energiklass beroende på hur mycket energi som förbrukas [28].
Energideklarationen ska upprättas av en oberoende expert senast två år efter
ibruktagandet av byggnaden. Om byggnaden säljs innan detta ska en energideklaration
upprättas vid försäljning, alternativt om byggnaden upplåts med nyttjanderätt. [28]
Det finns dock undantag för kravet om energideklaration, exempelvis om byggnaden ska
upplåtas med utnyttjanderätt mellan företag inom samma koncern [29].
Boverket uppger att en energideklaration kan ses som ett kvitto på att byggnaden
uppfyller de krav som planerades för av byggherren [28].

3.3.3

Energimyndighetens uppgifter
Enligt Energimyndigheten står kontors-, affärs-, och offentliga lokaler för runt 26 % av
Sveriges totala energianvändning för varmvatten och uppvärmning. Totalt står bygg- och
fastighetsbranschen för ungefär en tredjedel av energianvändningen i Sverige. [30]

3.3.4

Miljöpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn globalt
Enligt Andreas Gyllenhammar, teknisk doktor i Miljöanalys, är de främsta
påverkansfaktorerna gällande ekologisk hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen
globalt [30]:




energiförbrukning (40 – 50 % av den totala förbrukningen)
generat avfall till deponi (30 – 50 % av den totala mängden)
icke-naturliga koldioxidutsläpp (40 % av de totala utsläppen)
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3.4

Miljöbedömning av produkter och material
De vanligaste webbaserade miljöbedömnings- och certifieringssystemen för produkter
och material inom bygg- och fastighetsbranschen i Sverige är BASTA, SundaHus och
Byggvarubedömningen [32], vilka presenteras i följande kapitel 3.4.1 – 3.4.4.

3.4.1

BASTA
BASTA uppger sig vara ett oberoende miljöcertifieringssystem för bygg- och
anläggningsprodukter i form av en produktdatabas, där det bakomliggande syftet är att
fasa ut farliga ämnen ur branschen och på så vis bidra till det nationella
miljökvalitetsmålet i Sverige “Giftfri miljö”. EU:s lagstiftning REACH är grunden i de krav
som BASTA ställer gällande kemiskt innehåll. Produktdatabasen är öppen för alla och
den är framtagen av Svenska Miljöinstitutet (IVL) och Sveriges Byggindustrier
tillsammans med det gemensamma, icke-vinstdrivande bolaget BASTA. [33]
I databasen finns ett BETA-register som innehåller de produkter som uppfyller
grundkraven, medan BASTA-registret innehåller de produkter som uppfyller högre
ställda krav. [33]
BASTA bygger på att leverantörerna registrerar sina produkter som uppfyller
egenskapskriterierna som ställs i systemet. BASTA ställer utöver produktkriterierna krav
på förmågan hos leverantören att kunna styrka att produkten uppfyller dessa kriterier.
Om leverantören inte kan styrka detta och/eller om produkten inte klarar de ställda
kriterierna, kan produkten inte registreras i systemet. [34]

3.4.2

SundaHus
SundaHus är ett miljö- och hälsobedömningssystem av varor inom bygg- och
fastighetsbranschen. Systemet används av bland annat privata, kommunala samt statliga
fastighetsbolag, entreprenörer och konsulter. SundaHus kräver registrering för åtkomst.
[35]
Bedömningen är en praktisk tillämpning av Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier, där
tillgänglig produktdokumentation, i form av exempelvis byggvarudeklarationer och
säkerhetsdatablad, samlas in och läggs in i databasen. Nyckelinformation plockas ut från
dokumentationen och läggs fram i databasen. Utifrån denna information bedöms
produktens hälso- och miljöfarlighet med hjälp av bedömningskriterier. En sammanvägd
helhetsbedömning görs och produkten får ett betyg utifrån en 5-gradig skala. [36]

3.4.3

Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen gör bedömningar av och tillhandahåller information om
miljöbedömda varor för att bidra till att produktutvecklingen går mot en giftfri och
god bebyggd miljö och därmed främja de nationella miljökvalitetsmålen. Flertalet
fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram systemet och kunna
utvärdera en produkts innehåll. [37, sid 3] För att använda systemet krävs en
licens. [37, sid 4]
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Miljöbedömningen görs utifrån kriterier gällande både produktens livscykelpåverkan och
de ingående ämnenas egenskaper. Sju områden bedöms; innehållsdeklaration, ingående
material och råvaror, tillverkning av varan, bruksskedet, innemiljö, transporter och
emballage samt avfall och rivning. Utifrån dessa görs sedan en viktning och ett
slutomdöme fås, där det finns tre olika bedömningar; Rekommenderas, Accepteras och
Undviks. En vara kan bedömas när det finns ett behov hos en av Byggvarubedömningens
licenstagare eller om producenten själv aktivt efterfrågar en bedömning [37, sid 5].
3.4.4

Samarbete BASTA och Byggvarubedömningen
BASTA och Byggvarubedömningen upprättar tillsammans kriterier för att bedöma
byggvarors kemiska egenskaper. Detta medför att en produkt som är registrerad i
BASTA också uppfyller kraven i Byggvarubedömningen. [37, sid 6]

3.5

Miljöcertifiering av byggnader
Inom byggbranschen finns miljöcertifieringar som används för att bedöma hur hållbar en
byggnad är ur miljöhänseende. Det finns flera olika certifieringssystem runtom i världen.
Det som främst skiljer dem åt är vilka och antalet aspekter som beaktas och vilka
förhållanden dessa har utvecklats för. Efter att en bedömning har utförts tilldelas
byggnaden ett certifikat som visar miljöprestandan. [38]
De två av certifieringssystemen som tar hänsyn till flest aspekter av de system som
används i Sverige är BREEAM och Miljöbyggnad [38], vilka presenteras i kommande
kapitel 3.5.1 – 3.5.2.

3.5.1

BREEAM
Det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen för byggnader är BREEAM, BRE
Environmental Assessment Method. Systemet är brittiskt och har utvecklats av BRE,
tidigare ett statligt institut, men idag en sammanslutning av aktörer inom branschen.
[38]
Sweden Green Building Council, en ideell förening som ägs av medlemmar som är
verksamma inom bygg- och fastighetsbranschen [39], har utvecklat en version av
BREEAM som är anpassad för marknaden i Sverige [38]. Denna version utgår från både
europeisk och svensk lagstiftning, samt svenska arbetssätt och metoder [40].
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De aspekter som BREEAM tar hänsyn och de indikatorer som bedöms presenteras här i
Tabell 1 [41]:
Styrning
 Miljöpåverkan under produktion
 Brukarguide
 Prestandaprovning

Föroreningar
 Köldmedia
 Kvävedioxid
 Ljud- och ljusföroreningar

Inomhusmiljö
 Dagsljus
 Akustik
 Luftkvalitet
 Vattenkvalitet
 Termisk komfort
 Belysning
Energieffektivitet
 Energimätning
 Energieffektiva system
 Koldioxidutsläpp

Material
 Livscykelanalys
 Återvunna material
 Ansvarsfull tillverkning av
material
 Robusta material

Transporter
 Närhet till kollektivtrafik och
service
 Alternativa transporter
 Trafikinformation
Vatten
 Vattenkonsumtion
 Läckagedetektering

Avfall
 Avfallshantering under
produktion
 Källsortering

Markanvändning och ekologi
 Återanvända exploaterad mark
 Skydda och om möjligt öka
ekologiska värden på platsen
 Sanera förorenad mark

Innovation
 Kan ges för alla aspekter

Tabell 1: Sammanfattning av BREEAM-aspekter med dess indikatorer [41]

Det finns fem nivåer inom certifieringen; Pass, Good, Very Good, Excellent och
Outstanding [40]. BREEAM uppdateras regelbundet för att anpassas efter ny forskning
och teknik och på så vis är BREEAM representativt för aktuell branschpraxis [42, sid 2].
Bedömningen kan ske för både nyproducerade och befintliga byggnader. [43, sid 14]
Certifiering av nyproducerade byggnader med hjälp av dessa bedömningskriterier är
tillämpbart för kontor, industri och handel [43, sid 18-23]. Det finns manualer för att
arbeta med BREEAM, vilka innehåller formella bedömningskriterier, som används av
certifierade assessorer vid betygssättning. För övriga ska manualerna endast
användas som referenser. [43, sid 8]
Sammantaget berör BREEAM alla tre av hållbarhetsaspekterna ekologi [43, sid 211],
ekonomi [43, sid 42] och social hållbarhet [43, sid 265].
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3.5.1.1

Drivkrafter till att användning av BREEAM
De främsta faktorerna som presenteras som drivande för att använda BREEAM
som certifieringssystem är att [42, sid 2]:








visa på hållbara referenser för planerande till myndigheter, kunder och
investerare
minska driftkostnader
förbättra effektivitet hos anställda
öka ändamålsanpassningen för uthyrning, vilket potentiellt kan medföra högre
inkomster för hyra
göra byggnader mer attraktiva för möjliga kunder och hyresgäster
ligga i framkant jämfört gällande lagstiftning
sätta upp mål för förbättringar

3.5.1.2

Nivågränser BREEAM
Vilken nivå som uppnås inom BREEAM beror på hur många poäng byggnaden erhåller av
det totala möjliga antalet poäng. För att nå den lägsta nivån, Pass, krävs ≥ 30 % av
totalpoängen. Vidare krävs ≥ 45 % för Good, ≥ 55 % för Very Good, ≥ 70 % för Excellent
samt ≥ 85 % för Outstanding. Inom varje område som undersöks finns ett visst antal
indikatorer, varav en del är obligatoriska. Ju högre betyg, desto fler obligatoriska
indikatorer. Utöver dessa finns valbara indikatorer att uppfylla för att få fler poäng. [41]

3.5.1.3

Fyller BREEAM sitt syfte?
Scientific Research har publicerat en undersökning om hur väl BREEAM mäter
hållbarhet. Resultatet av undersökningen har presenterats i form av en vetenskaplig
artikel. [42] Syftet med undersökningen var att analysera och skapa klarhet kring om
BREEAM är en korrekt metod för att bedöma en byggnads prestanda med hänseende
till miljöpåverkan och hållbarhet generellt [42, sid 3].
I artikeln framgår att inom byggindustrin används begreppen hållbarhet, hållbar
utveckling samt hållbart byggande synonymt. Termerna innefattar ekologisk,
ekonomisk och social hållbarhet. [42, sid 1-2] Av undersökningen framgår att begreppet
“hållbarhet utveckling” föredras framför “hållbarhet”, som uppfattas som ett ord utan
egentlig betydelse [42, sid 4].
Resultaten i undersökningen visade på att BREEAM är ett användbart och nödvändigt
verktyg i dagens miljömedvetna samhälle. BREEAM upplevs fungera väl gällande
miljöprestandan hos byggnader, men däremot inte för hela konceptet hållbar utveckling.
Enligt artikeln handlar hållbar utveckling om att skydda såväl den ekonomiska och
sociala hållbarheten, som den ekologiska. [42, sid 7] En av de intervjuade framhöll att
det dock var viktigt att komma ihåg att BREEAM från början utvecklats för att bedöma
den ekologiska hållbarheten [42, sid 4].
En del små förbättringsmöjligheter identifierades i undersökningen, men de intervjuade
upplevde att BREEAM är en bra metod med hänsyn till kategorier, viktningar,
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poängsättning och obligatoriska poäng. Metoden fortsätter att utvecklas
kontinuerligt för att förbättras och ligga steget före gällande regelverk. [42, sid 7]
Artikeln uppger att undersökningen dock inte kan användas som generalisering, i och
det ett lågt deltagarantal, men medför användbara och värdefulla åsikter [42, sid 7].
3.5.2

Miljöbyggnad
Ett certifieringssystem som är utvecklat för svenska förhållanden är Miljöbyggnad. Det är
baserat på svenska bygg- och myndighetsregler samt byggpraxis. [41] Systemet är det
med flest registrerade och certifierade byggnader i Sverige [38].
Systemet är tillämpbart på såväl nya byggnader som befintliga, oberoende av storlek. De
aspekter som Miljöbyggnad tar hänsyn och de indikatorer som bedöms redovisas här i
Tabell 2 [41]:






Energi
Energianvändning
Värmeeffektbehov
Solvärmelast
Energislag

Material
 Dokumentation
av byggvaror
 Utfasning av
farliga ämnen






Inomhusmiljö
Ljudmiljö
 Radonhalt
Dagsljus
 Termiskt klimat
Legionella
 Kvävedioxid
Ventilation
 Fukt

Tabell 2: Sammanfattning av Miljöbyggnads aspekter och indikatorer [41]

Det finns fyra olika nivåer i certifieringssystemet; Klassad, Brons, Silver och Guld.
Manualen är i första hand anpassad för bostäder, kontor, skolor, hotell, dagis,
handelslokaler samt vårdbyggnader, men går även att anpassa till andra lokaltyper.
Klassningen som erhålls för nyproducerade byggnader är preliminär och resultatet ska
verifieras efter 2 år. [41]
Alla indikatorer ska inkluderas i bedömningen, men för att högsta helhetsbetyget (Guld)
ska nås krävs inte att alla indikatorer når betyget [41]. Det finns manualer som tillhör
certifieringssystemet, vilka innehåller instruktioner och regler för klassningsarbetet som
ligger till grund vid certifiering [43].
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3.6

Motiv till miljöarbete
I kommande kapitel 3.6.1 – 3.6.2 redovisas motiverande faktorer för att arbeta aktivt
med miljöarbetet inom företag, samt olika typer av strategier för hur miljöarbete kan
bedrivas. Vidare i kapitel 3.6.3 presenteras vägledande delar inom miljöstyrning av
byggprojekt.

3.6.1

Aktivt klimatarbete
Hagainitiativet är ett nätverk av företag som arbetar för att näringslivets klimatpåverkan
ska minskas [45]. Som skäl till varför ett aktivt klimatarbete hos företag gynnar dem
nämns att [46]:






kundernas efterfrågan på klimatarbete ökar
företagets kostnader minskas i och med exempelvis energieffektivisering
företagets varumärke stärks vilket bidrar till ökade konkurrensfördelar
företaget blir mer attraktivt för arbetssökande då alltfler väger in företagets
klimatansvar
nya affärsområden kan skapas och medföra nya kundgrupper

3.6.2

Miljömässig affärsutveckling
En allt viktigare drivkraft för miljöarbetet i företag är marknaden. Det blir vanligare att
det ställs miljökrav vid exempelvis upphandlingar. Ann-Beth Antonsson, Teknisk Doktor
vid Svenska Miljöinstitutet AB (IVL), anser att miljöledningssystem är ett begränsat
synsätt att se som svaret på marknadens krav. Hon menar på att det gäller att leva upp
till det som anses vara miljöanpassat för marknaden och samarbeta med aktörer som
formulerar framtidens krav. [47, sid 66]

3.6.2.1

Miljökrav som motiverande faktorer
Enligt Antonsson har motiven för miljöarbetet hos företag ändrats med tiden. I början på
1990-talet uppgavs i en undersökning att myndighetskrav var det viktigaste motivet för
att ha ett miljöarbete. Då var inte marknadens krav någon större motiverande faktor,
utan det var 1997-1998 som Svenska miljöbarometern visade på att kundkraven
uppfattades av företagen som den starkaste faktorn till miljöarbete. Denna förändring
som skedde kring sekelskiftet har fortsatt stärkas under 2000-talet. [47, sid 66]

3.6.2.2

Strategier för att hantera miljökrav
Tre strategier för företag kan urskiljas som reaktion på miljökrav. Den defensiva
strategin tillämpas i företag där miljökraven ses som besvär och där de vill undvika att
leva upp till dessa. Agerandet från företagen som tillämpar denna strategi utmärks i att
ofta tillsammans med andra agera för att till exempel motverka föreslagna lagar och
miljökraven. Förhoppningen hos företagen kan då ligga i att sänka nivån på kraven
som ställs eller att skjuta upp att kraven träder i kraft. [47, sid 67]
Om ett företag istället anpassar sig efter de krav som ställs, talas det om en reaktiv
strategi. De anpassningar som görs hålls inom ramen för den egna produktionen och
så lite förändringar som möjligt görs för att klara kraven. [47, sid 67]
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Den tredje strategitypen som kan urskiljas är den aktiva. Här arbetar företaget för att
söka efter nya lösningar, bland annat tillsammans med olika experter, nya leverantörer
eller kunder. Miljön ses som en viktig del i företagets affärsidé och används som en
drivkraft i verksamhetsutvecklingen. Denna strategityp kallas också för Miljödriven
affärsutveckling. [47, sid 67]
3.6.2.3

Möjliga effekter av miljöarbete
Det är inte i första hand de positiva effekterna för våra ekosystem som motiverar
företag till att arbeta med miljöfrågor. Primärt ses miljöarbete som en strategisk fråga
för företagens affärsverksamhet. Bland annat finns det från 2005 en handel med
utsläppsrätter för växthusgaser, vilket med en minskad miljöpåverkan från företagen
kan göra att onödiga utgifter undviks. [47, sid 68]
Risken för dålig publicitet är ett annat affärsmässigt skäl till att arbeta med miljöfrågor.
Vare sig ett företag medvetet eller omedvetet skadar miljön, alternativt att miljön kan
antas ta skada, så skadas även företaget. Varumärket kan därmed smutsas ned och
detta kan vara mycket kostsamt, om det är möjligt, att tvätta bort den negativa
stämpel som företaget får. [47, sid 69]

3.6.3

Miljöstyrning av byggprojekt
Enligt arkitekterna Varis Bokalders och Maria Block [48, sid 158] finns det vissa punkter
att peka på vid miljöanpassat byggande, som bör vara vägledande. Bland annat ska det
finnas en uttalad vilja om att bygga miljöanpassat, såväl från byggherre som från
entreprenörer och konsulter. Vidare måste det tidigt i byggprocessen tas hänsyn till
miljökrav som finns under både projektering, produktion och brukande för att det ska
finnas ett helhetskoncept för byggnadens livscykel. Även en god kvalitetsstyrning under
byggprocessen samt erfarenhetsåterföring i form av möten med projektörer,
entreprenörer och fastighetsskötare uppges vara vägledande moment i ett
miljöanpassat arbete.

3.7

Referensobjekt
I kapitel 3.7.1 – 3.7.2 redovisas två referensobjekt som speciellt har tagit hänsyn till att
minska negativ miljöpåverkan. Det ena är en kontorsfastighet i Sverige och det andra är
en byggnad för återförsäljning av bilar i Frankrike.

3.7.1

Kabona
Byggföretaget RO-Gruppen har tillsammans med teknikföretaget Kabona byggt ett
gemensamt huvudkontor som enligt ett pressmeddelande är Sveriges mest
energieffektiva kontorsfastighet. Byggnaden är 3000 m2 och kräver 19 kWh/m2/år, vilket
motsvarar en tredjedel av den energi som Boverket anger som energinorm.
Framgångsfaktorerna anges huvudsakligen vara [49]:
●

En effektiv byggprocess där platsorganisationen arrangerade veckovisa möten
tillsammans med montörer och beställare för att snabbt kunna besluta i
avgörande vägskäl.
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●

●

Klimatsmarta byggmaterial i byggnaden. En stomme av sandwichelement
bestående av betong och Rockwool har använts till de första två planen, vilket
medför att dagsvärmen lagras i väggarna. Till det översta planet har en
lättregelstomme av stål använts. Fönster och dörrar har 36 % lägre u-värde
jämfört med normalvärdet. Energiförbrukningen under byggtiden hölls nere
genom att bergvärmepumpar användes för att värma upp och torka ut
byggnaden.
Ett effektivt styrsystem som reglerar inomhusklimatet dels med hjälp av
väderprognoser som uppdateras två gånger per dygn, och dels via
mätutrustning som registrerar aktuell koldioxidhalt, rumstemperatur och
luftfuktighet.

3.7.1.1

Ecopilot
Programvaran som används för att reglera inomhusklimatet i Kabona och RO-gruppens
huvudkontor heter Ecopilot. Ecopilot är ett system för att få kyl-, värme-, och
ventilationssystem, oavsett fabrikat och energileverantör, att samverka för att nå
minimal energiåtgång. [50] Ecopilot kopplas på befintliga installationer [51] och
minimerar därmed den ingenjörstid som det annars hade erfordrats för att manuellt
justera systemen [50]. Installationskostnaderna för styrsystemet medför en
återbetalningstid på i genomsnitt två år, och medelbesparingen i energikostnader är
25 % [50].

3.7.2

Toyota
Toyota ställer miljökrav på sina återförsäljare i Europa genom programmet “Sustainable
retailer”. Programmet är det första i sitt slag i fordonsbranschen och syftar till att minska
koldioxidutsläpp, energiförbrukning, vattenanvändning samt de löpande kostnaderna
för samtliga återförsäljare och därigenom få en totalt minskad miljöpåverkan. Planen
omfattar byggnaden såväl konstruktionsmässigt och byggnadstekniskt, genom att
exempelvis styra ventilation, som energiförbrukningsmässigt, genom att till exempel
återvinna regnvatten och installera solpaneler på taket. Tre pilotprojekt har studerats av
Toyota och resultatet är att programmet lett till besparingar jämfört med en
genomsnittlig återförsäljningsbyggnad. [52, sid 17]
Vidare anger Toyota att de har en lista över material som underentreprenörer
och leverantörer bör undvika [53, sid 29].

3.7.2.1

La Rochelle
Toyotas flaggskepp när det kommer till miljömedvetet byggande är en BREEAMcertifierad byggnad för återförsäljning i Frankrike, La Rochelle [54]. Anläggningen har
utförts med ambition att nå nivån “Excellent” i bedömningsskalan för
certifieringssystemet BREEAM [55].
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En del av byggnaden har försetts med grönt tak (se Figur 2), solfångare för värme och
solceller för elproduktion och är delvis uppfört med återvunnet material från befintliga
byggnader [54]. Tre gånger så mycket energi som byggnaden förbrukar produceras tack
vare av solpanelerna, vilket bidrar till anläggningens koldioxidneutralitet. Det gröna
taket medför ett rikare djur- och växtliv. [55]

Figur 2: Toyotas återförsäljningsbyggnad i La Rochelle [56]

Vägar inom anläggningen har belagts med Vegecol, som är en innovativ beläggning med
vegetabiliska bindemedel [54].
Biluppställningsplatser är täckta med tak av solcellspaneler, vilket förutom att
elproduktionen ökar även medför att uppsamling och återanvändning av regnvattnet
sker istället för att först falla på bilarna och sedan föra med sig oljeutsläpp och andra
föroreningar ner till grundvattnet [54]. Regnvattnet som samlas upp leds ner i en
150 000 liter stor underjordisk tank och förser byggnaden med 70 % av behovet av
vatten. Anläggningen kräver 67 % mindre vatten än en genomsnittlig byggnad av samma
storlek och sort. En orsak till detta är att 80 % av biltvättens vatten återanvänds. [55]
Växter på området är strategiskt placerade bland annat genom att ramar med
klätterväxter har satts ut där det behövs vindskydd eller skydd för solen. Växterna tjänar
även som koldioxiddämpare. [54]
Träet som används i konstruktionen kommer från ekologiska skogsbruk och är inköpt av
lokala företag som specialiserat sig på trästommar. Det är främst träslagen gran och lärk
som används vilket till stor del beror på de tekniska egenskaperna i materialet. [54]
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Isolering av golvet har skett med hjälp av kork och väggar och tak har isolerats med
hampa [54]. Byggnaden erfordrar mindre än 50 % energi jämfört med en liknande
standardbyggnad, delvis till följd av ventilationsanläggningen som till en del består av
nedgrävda rör i marken. På sommaren leds den varma luften ner i rören för att sedan
passera kylaggregat, innan luften förs in i bygganden. Detsamma sker på vintern då den
kalla utomhusluften först passerar rören och värms av den naturliga värmen som finns
lagrad i jorden, innan den värms ytterligare för att komma in i byggnaden. Detta medför
att det erfordras mindre energi att värma anläggningen på vintern, samt för att kyla den
på sommaren. [55]
Enligt en intervju med ägaren av anläggningen, Ronan Chabot, framgår att uppförandet
har varit mer komplicerat än för en “normal” byggnad för Toyotas återförsäljare, men
att det har fungerat bra tack vare engagerade konsulter inom specialiserade områden
för att kunna genomföra de bästa lösningarna. Vidare i intervjun anser Chabot att ett
steg som det här är nödvändigt för att minska Toyotas miljöpåverkan samt för att påvisa
att arbetet för miljön sker på riktigt och därmed inte bara är ett tidsenligt
ställningstagande. [55]
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Resultat
I kapitel 4.1 - 4.5 redovisas de resultat som fåtts från telefonintervjun,
e-postkonversationer samt litteraturstudierna.

4.1

Hållbar utveckling
I Tabell 3 finns en sammanställning av undersökta definitioner på hållbar utveckling.
Tydligt är att Brundtlandskommissionens definition är återkommande, samt att det talas
om tre dimensioner inom hållbar utveckling; ekologisk, ekonomisk och social utveckling.
Definition begreppet ”Hållbar utveckling”
Brundtlandskommissionens ”En hållbar utveckling är en utveckling som
rapport
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra
Vår gemensamma framtid
kommande generationers möjligheter att
tillfredsställa sina behov”
SOU:s utredning
Brundtlandskommissionens definition används. De
Att lära för hållbar
ekonomiska, sociala och ekologiska förhållandena är
utveckling
såväl varandras förutsättningar som stöd.
Artikel
Konkret definition på begreppet saknas, men
What is sustainable
utgångspunkten är Brundtlandskommissionens
development?
definition och arbetet beskrivs som en ständigt
pågående process.
SCB
Innehåller aspekter inom ekologisk, social och
ekonomisk utveckling.
Tabell 3: Sammanställning av definition på begreppet "Hållbar utveckling"

4.2

Bygg- och fastighetsbranschens miljöpåverkan
I Tabell 4 finns en översiktlig sammanställning över miljöpåverkansfaktorer utifrån
Boverkets, Energimyndighetens och Andreas Gyllenhammars uppgifter.
Boverket
(Sverige)
Miljöpåverkan
 Energianvändning



Genererat avfall
Växthusgasutsläpp



Kväveoxidutsläpp

Energimyndigheten
(Sverige)

28 %
27 %

33 %
-

20 %
12 %

-

Tabell 4: Miljöpåverkan från bygg- och fastighetsbranschen i Sverige

1

Endast icke-naturliga koldioxidutsläpp.
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Andreas
Gyllenhammar
(Världen)
40 – 50 %
30 – 50 %
40 %1
-
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4.3

Styrdokument hos andra företag
I kapitel 4.3.1 - 4.3.4 presenteras större företags styrdokument och/eller
tillvägagångssätt som har tillhandahållits och beskrivits efter förfrågan. De frågor som
ställts till företagen finns i Bilaga B. I kapitel 4.3.5 redovisas övriga åsikter inom ämnet
från telefonintervjun som genomförts. Avslutningsvis i kapitel 4.3.6 presenteras en
sammanställning över de större företagens dokumenterade miljöarbete.

4.3.1

McDonald’s
McDonald’s bygger sina restauranger utifrån en standard framtagen av McDonald’s
Europé som de kallar för “Green Building Guidelines”. Standarden anger minimikrav för
energibesparande åtgärder och enligt bygg- och etableringsavdelningen är ambitionerna
att överträffa dessa. [57]

4.3.2

Coop
Fastighetsavdelningen för Coop anger att de arbetar utifrån en hållbarhetspolicy när de
projekterar för nya fastigheter. Utifrån denna ska Miljöbyggnad nivå guld nås om inget
annat avtalats med beställaren. För att nå målen används guiden Miljöbyggnadsmanual
utgiven av SGBC. [58]

4.3.3

Ica
Ica är certifierade enligt ISO 14001 och har till följd av det en miljöpolicy som ligger till
grund för projektering och produktion av byggnader. Vidare används projektspecifika
ramhandlingar där krav på utförande ibland sätts högre än kraven angivna i BBR.
Ramhandlingen är utformad som ett förfrågningsunderlag enligt ABT06 där miljöpolicyn
tillsammans med hyresgästens krav på utformning och kommande förvaltningsbehov
styr innehållet. [59]

4.3.4

Ikeas samarbetesavtal med Peab AB
Peab Sverige AB har avtal med Ikea gällande Ikeas expansion i Norden och innefattar
uppförandet av nya Ikeavaruhus [60].
Enligt Peder Dahlöf, projektsupportchef för Peab Sverige AB, utförs byggnationerna av
Ikeas varuhus som totalentreprenader enligt ett ramavtal där främst juridiska frågor
regleras. Ikea har inte speciella krav på hur byggnaderna utformas, utan varje nytt
varuhus projekteras som ett nytt unikt projekt. Det finns en Ikea Sverige-standard som
reglerar det estetiska utseendet, vilket medför att samtliga Ikeavaruhus får ett liknande
utseende för kunden. Ikea har inte några speciella krav utöver de som regleras i BBR,
vilket Dahlöf anser som en intressant aspekt eftersom Ikea i övrigt är engagerade i
hållbarhetsfrågor. (Se Bilaga A)
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Det finns en form av Code of Conduct inom Ikea som heter IWAY-standard (Se Bilaga A)
där ett kapitel har övergripande information om hur den yttre miljön ska tas hänsyn till
med avseende på luftföroreningar, buller, föroreningar till mark och vatten,
energiförbrukning samt övrig miljöpåverkan. Det finns inga klara direktiv hur arbetet ska
bedrivas mer än att de lagar och regler som gäller i det aktuella området ska följas, och
att leverantörer som samarbetar med Ikea ska ha en plan för sitt miljöarbete med
mätbara mål inom rimliga tidsramar. [62]
4.3.5

Övriga åsikter från Peder Dahlöf
Peder Dahlöf, projektsupportchef Peab Sverige AB, anser att en standard inte får vara
utformad på ett sådant vis att den hämmar innovation och kreativitet i projekten. Han
bedömer att reglering på detaljnivå skulle medföra en sådan risk. Vidare anser Dahlöf att
erfarenhetsåterföring är något som branschen definitivt kan förbättra samt att god
planering av projekt medför besparing av såväl pengar i form av resurser och material.
(Se Bilaga A)

4.3.6

Sammanställning styrdokument hos andra företag
I Tabell 5 presenteras en översikt över resultaten som tillhandahållits via
e-postkonversationer samt telefonintervjun med de kontaktade företagen. Alla
företagen har någon typ av övergripande styrdokument för miljöarbete, men endast
McDonald’s och Coop har några ytterligare riktlinjer som gäller vid byggnation. Inget av
de undersökta företagen har något dokumenterat standardiserat arbetssätt att använda
vid uppförande av byggnader.
McDonald’s

Coop

Ica

Ikea

Styrdokument miljö - allmänt

X

X

X

X

Styrdokument miljö - vid byggnation

X

X

-

-

-

Egen

X

-

-

-

-

Miljöcertifiering

-

X

-

-

-

-

-

-

Standardiserat arbetssätt för
uppförande av byggnader

Tabell 5: Sammanställning styrdokument hos andra företag
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4.4

Miljöbedömning av produkter och material
I Tabell 6 finns en sammanställning av miljöbedömnings- och certifieringssystemen för
produkter och material inom bygg- och fastighetsbranschen i Sverige, som tas upp i
kapitel 3.4. Sammantaget visar tabellen att systemen tar hänsyn till olika aspekter, såväl
gällande åtkomst som inkluderade produkter, ansöknings- och betygssystem, samt
grunden till bedömningskriterier.

Allmän åtkomst
Produkter som accepteras och
rekommenderas
Produkter som bör undvikas
Antal betygssteg
Ansökan
- Från producent
- Efterfrågan inom branschen
- Ingen ansökan2
Bakomliggande bedömning

BASTA
X

SundaHus
-

Byggvarubedömningen
-

X

X

X

2

X
5

X
3

X
-

X
PRIOkriterier

X
X
-

REACH

Tabell 6: Sammanställning av miljöbedömningssystem för produkter

2

Certifieringssystemet bedömer själva produkter utan förfrågan.
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4.5

Miljöcertifiering av byggnader
I Tabell 7 redovisas skillnader mellan BREEAM och Miljöbyggnad. Det görs tydligt att
BREEAM tar hänsyn till tio aspekter mot Miljöbyggnads tre, att BREEAM är ett
internationellt anpassat system som tar viss hänsyn till ekonomisk och social hållbarhet
utöver den ekologiska, medan Miljöbyggnad är ett system baserat på svenska
förhållanden som endast tar hänsyn till ekologisk hållbarhet.
BREEAM

Miljöbyggnad

Aspekter
- Energi
- Material
- Innemiljö
- Vatten
- Förvaltning
- Infrastruktur och
kommunikation
- Ekologi och plats
- Föroreningar
- Process
- Innovation
Tillämpning
- Nybyggnation
- Befintliga byggnader
Internationellt system
Antal certifieringsnivåer
Hållbarhet
- Ekologisk
- Ekonomisk
- Social
Koppling till Boverkets
aspekter
- Energianvändning
- Avfallsgenerering
- Växthusgasutsläpp
- Kväveoxidutsläpp

X
X
X
X
X

X
X
X
-

X

-

X
X
X
X

-

X
X
X
5

X
X
4

X
X
X

X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

Tabell 7: Sammanställning av aspekter i miljöcertifieringssystemen BREEAM och Miljöbyggnad
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Diskussion
I kapitel 5.1 - 5.6 diskuteras studiens teori och resultat. Inledningsvis behandlas hållbar
utveckling, följt av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Därefter diskuteras
styrdokument hos andra företag, referensobjekt och miljöarbete inom organisationer,
och till sist miljöbedömningssystem för byggnader, produkter och material.

5.1

Hållbar utveckling
Litteraturstudien har visat på att det finns en uppfattning om att hållbar utveckling
grundar sig i Brundtlandskommissionens definition och omfattar tre dimensioner;
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet [20] där utvecklingen ses som en oändlig
process [24]. De tre dimensionerna är beroende av och påverkar varandra [25]. Detta
överensstämmer med den grundläggande synen på vad hållbar utveckling är som har
förvärvats av författarna under deras utbildning, liksom uppfattningen om att hållbarhet
är det mer vardagliga uttrycket för hållbar utveckling [20].
SMT har som målsättning att i ett senare skede kunna utveckla styrdokumentet som ska
tas fram under 2014 till att innehålla andra aspekter som inte bara berör ekologisk
hållbarhet, utan även social och ekonomisk [15]. Ett styrdokument kan därför utgå från
det sammantagna begreppet hållbar utveckling, men att arbetet inledningsvis sker
utifrån den ekologiska dimensionen som anges vara grunden i den hållbara
utvecklingen [25].

5.2

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan
Boverkets studie om miljöpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn visar att de
områden som sektorn främst påverkar är användning av energi, avfallsgenerering,
växthusgasutsläpp och kväveoxidutsläpp [27] vilket bör vara de primära aspekterna att
beröra i ett styrdokument med miljöhänseende. Energimyndighetens uppgifter om
energiförbrukning inom bygg- och fastighetssektorn stödjer Boverkets resultat kring att
branschens energiförbrukning utgör en stor del av samhällets totala energianvändning
[30]. Gyllenhammars uppgifter stödjer även att tre av Boverkets fyra främsta faktorer,
energianvändning, väthusgasutsläpp och avfallsgenerering, är stora delar av
byggbranschens totala miljöpåverkan globalt [31].
Som ett uppföljningsverktyg för att miljöpåverkansaspekten energianvändning utifrån
Boverkets studie ska arbetas med kontinuerligt kan exempelvis energideklarationer
genomföras flera gånger. Då Sandvik AB både har interna och externa hyresgäster [15]
finns det fall där de inte behöver energideklarera [29], detta kan dock införas som
egenkontroller i styrdokumentet och användas för att kunna sätta in eventuella
besparingsåtgärder om det upptäcks att energiförbrukningen omotiverat ökar för
långvariga hyreskontrakt.
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5.3

Styrdokument hos andra företag
Utifrån litteratursstudien är det tydligt att det finns aktivt miljöarbete på en
övergripande nivå hos samtliga företag som undersökts. Däremot är det endast hälften
av dessa företag som har specifika styrdokument för byggnation, men inget av dem har
dokumenterade standardiserade arbetssätt för hur byggnation ska ske, vare sig i
projektering eller under produktion.
Coops hållbarhetspolicy ställer krav på att nya byggnader ska nå nivå guld i
Miljöbyggnadscertifieringen [58], vilket åtminstone är ett konkret mål. Dock framgår det
att det är detta som arbetas mot om inget annat avtalas, vilket i praktiken kan betyda
att det kan uppföras byggnader som inte blir certifierade. Det anges inget standardiserat
arbetssätt för hur projektering och produktion av byggnader genomförs, utan de börjar
om helt från början i varje projekt, då Miljöbyggnadsmanualen enbart behandlar
instruktioner för själva klassningsarbetet [43].
Författarnas sammanfattande tolkning är att företag verkar anse att det är viktigt med
miljöarbete, vilket är en motiverande faktor till att SMT tar fram ett styrdokument med
hänsyn miljöaspekter att använda vid uppförande av kontorsbyggnader. Detta skulle
kunna vara något som de därmed kan ligga i framkant med och kan använda för att
marknadsföra sitt miljöarbete.

5.4

Referensobjekt och miljöarbete inom organisationer
Uppförandet av Kabonas huvudkontor kan ses som ett bra exempel på att aktivt
miljöarbete under projektet återbetalar sig i bruksskedet, såväl i form av minskade
driftkostnader som i marknadsföringssyfte. Detta projekt visar även på att det finns
lösningar för redan uppförda byggnader att bli mer energieffektiva med hjälp av nya
tekniska lösningar som exempelvis Ecopilot [50]. Däremot kan viss skepsis riktas mot att
företaget anger att de använder klimatsmarta material, och att betong och stål skulle
vara sådana. Författarnas samlade kunskaper från deras universitetsstudier visar på
motsatsen; att betong och stål är två av de större miljöbelastande materialen inom
bygg- och fastighetssektorn.
Toyotas franska återförsäljningsbyggnad kan ses som ett innovativt exempel på att
företag med miljöbelastande huvudproduktion även kan ta sitt ansvar inom hela
koncernen. Chabot uppger i intervjun [55] att projektet faktiskt har gått bra att
genomföra, trots att byggnaden inte är den typen som Toyota normalt sett uppför.
Detta kan ses som ett föredöme för Sandvik AB som i och med stålproduktionen som sin
huvudinriktning har en betydande miljöpåverkan, men ändå har önskan att förbättra
även de områden som inte ligger inom det primära affärsområdet [15].

5.5

Miljöcertifiering av byggnader
BREEAM har flera nivåer inom sin certifiering [40] än Miljöbyggnad [41], men båda
systemen medför möjligheten att börja på en lägre nivå för att sedan successivt kunna
utveckla ett styrdokument och anpassa det mot de högre betygen. Däremot är BREEAM
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mer heltäckande när det gäller miljöaspekter [38], vilket motiverar att Sandvik använder
sig av detta då de vill tillhöra toppskiktet [15]. Det är också det internationellt sett det
mest använda miljöcertifieringssystemet för byggnader [38], och eftersom Miljöbyggnad
endast är utvecklat för svenska förhållanden och tar hänsyn till färre aspekter än
BREEAM i sitt certifieringssystem [41], motiverar det ytterligare användningen av
BREEAM som underlag för ett standardiserat arbetssätt för Sandvik AB, till följd av
företagets internationella spridning.
BREEAM tar hänsyn till aspekterna energi, material och föroreningar [38], varför de mest
relevanta områdena enligt Boverkets rapport täcks av detta certifieringssystem.
Miljöbyggnad tar också upp dessa aspekter, men inga fler utöver dessa, medan BREEAM
tar hänsyn till sju ytterligare aspekter [41].
BREEAM uppdateras kontinuerligt i takt med ny forskning och nya tekniker [42, sid 2],
vilket inte framgår om detsamma gäller för Miljöbyggnad. Såväl BREEAM som
Miljöbyggnad är anpassningsbart för både certifiering av nyproducerade och befintliga
byggnader [40][41] vilket gör systemen applicerbara inom Sandvik AB:s organisation.
Sammanfattningsvis gällande certifieringsmöjligheter till följd av användandet av ett
styrdokument rekommenderar författarna att SMT inriktar sig mot BREEAM, vilket
nödvändigtvis inte behöver medföra en faktisk certifiering. Anledningen till det är att
eftersom BREEAM ligger i framkant jämfört andra certifieringssystem gällande hänsyn
till antalet miljöaspekter och forskning, och därför bör det vara systemet som SMT ska
inrikta sig mot om de verkligen vill använda miljöarbetet i marknadsföringssyfte.

5.6

Miljöbedömning av produkter och material
I ett styrdokument för SMT kan miljöcertifieringssystemen för produkter användas som
vägledande beslutsstöd. Utifrån BASTA, SundaHus och Byggvarubedömningen kan en
lista sammaställas över produkter som bör användas framför andra i produktionen. Även
en ”svart lista” med produkter och material som är helt förbjudna i produktion av nya
byggnader liknande den som Toyota har till sina leverantörer och underentreprenörer
[53, sid 29] kan hänvisas till i styrdokumentet. Detta tror vi bland annat även skulle
innebära en minskad projekteringstid.
Författarnas personliga erfarenheter är att BASTA och Byggvarubedömningen, är enklare
att använda än SundaHus, rent sökmässigt. Däremot innehåller BASTA endast produkter
som är godkända, och brukare av systemet kan inte veta om produkter som inte finns
med i BASTA inte är godkända eller helt enkelt för att producenten inte har ansökt om
att registrera produkten i systemet. I SundaHus finns dock även de produkter som fått
ett dåligt betyg med, vilket medför att det är enklare att jämföra två produkter i det
systemet. Systemen kan därför utnyttjas i en kombinerad variant för att få en
heltäckande bedömning, då SundaHus tar upp såväl bra som dåliga produkter medan
BASTA och Byggvarubedömningen har god grund i antagna nationella miljömål [37, sid 3]
och EU:s lagstiftning [33].
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Slutsatser
I kapitel 6.1 presenteras de aspekter som kan ingå i ett styrdokument för projektering
och produktion av kontorslokaler med avseende på miljöpåverkan. Vidare i kapitel 6.2
anges argument gällande användandet av ett styrdokument för projektering och
produktion av kontorslokaler ur miljöhänseende.

6.1

Miljöpåverkansaspekter i styrdokument
De primära aspekter som ett styrdokument för projektering och produktion av
kontorslokaler med avseende på miljöpåverkan minst ska ta hänsyn till är
energianvändning, avfallsgenerering, växthusgasutsläpp och kväveoxidutsläpp [27].
Utgångspunkten i ett styrdokument bör vara Brundtlandskommissionens definition för
hållbar utveckling [20]. Med denna utgångspunkt skapas utrymme för att utveckla
styrdokumentet med ekonomiska och sociala hållbarhetsaspekter utöver de ekologiska
aspekter som behandlats i denna studie. Anledningen till detta är den tydliga kopplingen
mellan de tre dimensionerna då de både påverkas och är beroende av varandra [25]. För
att konkretisera detta och praktiskt kunna använda dokumentet ska riktning tas mot ett
heltäckande miljöcertifieringssystem, där BREEAM är bäst lämpat. Anledningen till det
utgörs av att systemet behandlar fler områden för minskad miljöpåverkan utöver de
primära aspekterna och är internationellt gångbart.
Eftersom den sammantagna miljöpåverkan som uppförandet av en byggnad leder till
även grundar sig i materialval rekommenderas ett kombinerat användande av BASTA,
Byggvarubedömningen och SundaHus som ett verktyg för beslutsstöd vid produkt- och
materialval ur miljöbelastningssynpunkt. Styrdokumentet kan med fördel hänvisa till en
lista med produkter och material, anpassat till företagets preferenser och framtagen
utifrån ovan nämnda bedömningssystem, som ska undvikas vid byggproduktion.

6.2

Argument till användandet av styrdokument
Ett styrdokument för projektering och produktion av kontorslokaler som reglerar
företagets miljöpåverkan bidrar till det aktiva miljöarbetet, där argument för
användandet av sådant arbete är:





att utnyttja ett aktivt miljöarbete i marknadsföringssyfte
minskade företagskostnader i och med bland annat mer energieffektiva
byggnader
att skapa nya affärsområden och nå fler kundgrupper
att skapa och att bibehålla en attraktiv position i och med samhällets ökande
miljömedvetenhet
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Förslag till fortsatta studier
Det resultat som presenteras i denna rapport upplevs motsvara förväntningarna utifrån
tidsramen för studiens genomförande. Eftersom området är relativt outforskat
presenteras här några förslag på fortsatta studier.
Det som SMT har tänkt genomföra under året, det vill säga att ta fram ett standardiserat
arbetssätt för projektering och produktion av kontorsbyggnader, kan som tänkt utgå
från resultatet som fåtts fram i denna studie. Styrdokumentet bör sedan utvärderas,
exempelvis om medarbetare upplever att det är användbart i projektering och
produktion, samt om styrdokumentet fyller sitt syfte angående den ekologiska
hållbarheten, till exempel ur energibesparingssynpunkt, gällande materialval och
avseende genererat avfall.
Ett ytterligare förslag till fortsatt studie inom området är att undersöka hur en standard
enligt SIS (Swedish Standards Institute) alternativt en standard utformad som standarder
framtagna av ISO (International Organization for Standardization) skulle kunna fungera i
Sandvik AB:s organisation.
Sandvik AB:s egen miljöpåverkan skulle kunna underökas vidare, för att se om det finns
andra aspekter än de som framkommer ur Boverkets studie som är mer relevanta för
SMT att ta hänsyn till.
Utifrån SMT:s önskemål skulle fler aspekter med hänsyn till ekonomisk och social
hållbarhet kunna undersökas, samt hur dessa skulle kunna vävas in i ett styrdokument
tillsammans med de ekologiska aspekterna, och därmed sammantaget bidra till ett
hållbart byggande för Sandvik AB.
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Författarnas kommentarer och reflektioner
Eftersom Boverkets undersökning berör det område som är intressant för denna studie,
medför det att vi bedömer att någon vidare utredning över vilka miljöaspekter
byggbranschen främst påverkar därmed är överflödig.
Vår samlade uppfattning efter studierna till byggingenjör är att det finns en tröghet
generellt i byggbranschen när det kommer till förändringar, främst gällande
miljöaspekter. Dock tycker inte vi att problemet enbart ligger hos entreprenörer, utan
det måste finnas en efterfrågan hos byggherrar och beställare om en mer miljövänlig
byggprocess för att entreprenörer ska ha möjlighet att leverera detta.
Omvänt kan situationen däremot uppstå för entreprenören i ett senare skede, när
denne kontaktar eventuella underentreprenörer. Detta ser vi också som en motiverande
faktor till att SMT tar fram ett styrdokument för sin projektering och produktion, för att
sprida kunskap inom branschen på flera nivåer, samtidigt som det kan stärka företagets
miljöprofil, vilket är ett önskemål från ledningen.
Vi ser även att en del i problemet med långsam utveckling inom byggbranschen även
ligger hos Boverket och den lagstiftning som finns, som inte ställer högre krav när det
kommer till miljöpåverkan inom bygg- och fastighetssektorn. Om högre krav ställdes
från början skulle det leda till en förändring inom branschen, med större hänsyn till
miljöpåverkan genom hela byggprocessen. Vi anser att det behöver komma in ett mer
långsiktigt tänk, att det kan vara dyrare under själva byggandet med exempelvis
materialval och konstruktion, men att driftkostnader då kan bli lägre tack vare detta. Vi
ser därmed en möjlighet att den totala kostnaden inte nödvändigtvis behöver öka och
att det skulle kunna leda till att förekomsten av den defensiva strategin som finns som
reaktion på miljökrav skulle kunna minska, och att fler organisationer istället applicerar
reaktiva och aktiva strategier.
Liksom Dahlöf, Bokalders och Block tycker vi att erfarenhetsåterföring ska utnyttjas i
större omfattning. Detta skulle kunna ingå i styrdokument och därmed medföra att
tidigare kunskap kan omsättas i nya projekt.
Om ett standardiserat arbetssätt tas fram för projektering och produktion av
kontorsbyggnader med hänsyn till miljöaspekter tror vi att det kan medföra att det finns
en tydligare arbetsgång som återkommer i alla nya projekt, och därmed skapar trygghet
för berörda parter, såsom projekterare, byggledare, hantverkare, etcetera.
Vi anser att det är anmärkningsvärt att stora företag som Ica, Ikea och McDonald’s inte
tar ett större ansvar för miljön när det gäller byggnation, precis som Dahlöf nämner om
Ikea. Vi upplever generellt att deras styrdokument endast tagits fram för att företagen
ska kunna offentliggöra att de faktiskt har styrdokument, men att innehållet inte medför
något praktiskt arbete för att minska företagens miljöpåverkan. Vi ser att dessa företag
har en enorm möjlighet att verkligen ta ansvar och göra skillnad för miljön via styrning i
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sina projekt genom att till exempel uppföra styrdokument. Vi tror att de skulle kunna
utnyttja detta i marknadsföringssyfte då de kan utveckla en tydligare hållbarhetsprofil
som omfattar hela organisationen och inte enbart deras huvudsakliga affärsidé, precis
som för Toyota och Sandvik AB.
Vi samtycker med Dahlöf angående att ett styrdokument inte får utformas på så vis att
den inte ger visst utrymme för fritt skapande inom projekten. Om det blir för mycket
detaljstyrning upplever vi att ett styrdokument kan kännas mer som ett påtvingat måste
istället för ett faktiskt hjälpmedel.
En faktor som påverkat studiens genomförande avseende representativitet har varit den
begränsade responsen från företag som kontaktats angående deras eventuella
styrdokument. Detta har bidragit till oförmågan att dra branschgenerella slutsatser
utifrån studiens resultat utifrån andra företags styrdokument. Trots detta ser vi att
denna studie har ett nyhetsvärde och vi tror att arbetet kommer att komma till
användning för Sandvik AB och i förlängningen att även andra företag får upp ögonen
för denna typ av arbete.
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Bilaga A
Telefonintervju Peder Dahlöf, Projektsupportchef Peab Sverige AB, Göteborg
Datum: 2014-04-23
Vilken typ av entreprenadform är vanlig i samarbetet mellan er (Peab) och Ikea?
Det rör sig om totalentreprenader och villkoren regleras i ABT06. Dahlöf anser att det är
fördelaktigt för entreprenören.
Hur ser samarbetsavtalet ut? Innehåller det krav till själva entreprenaderna, eller
specificeras detta i förfrågningsunderlag och liknande?
Avtalet är en typ av ramavtal, där överenskommelsen är att Peab anlitas som
entreprenörer när Ikea behöver nya fastigheter. Det som regleras i avtalet avser främst
juridiska villkor, inte så mycket generellt om utformningen av byggnaderna. Varje nytt
projekt innebär en ny projektering. Det används en “Ikea Sverige-standard”, som
reglerar estetiken. Det blir ungefär samma slutresultat i varje projekt, även om det inte
finns något nedskrivet.
Finns det någon “mall” när Ikeabyggnader uppförs, från Ikeas sida? Om, hur ser den
ut?
Som tidigare nämnts arbetas det utifrån en sverigestandard. Standarden ger inte strama
ramar, utan det är lätt att tillföra förändringar, trots att datumet för överenskommelsen
är äldre än när byggnaden uppförs.
Har Ikea någon intern standard/interna miljömål? Exempelvis att de använder sig av
en viss typ av vägg för att de vet att den når målen för deras energikrav? Hur märks
dessa eventuella krav för er som entreprenör?
Det finns inga speciella krav utöver BBR. Det finns ett intresse av den typen av frågor
inom bolaget (Ikea), men inte i kontraktet för byggandet av fastigheter, vilket Dahlöf
anser anmärkningsvärt.
Finns det några andra krav gentemot Peab i form av till exempel en “Code of
conduct”?
Det skulle i så fall vara det som Ikea kallar för IWAY-standard. Dahlöf anger att det är en
“Lightversion” av Peabs egna förhållningssätt till bland annat uppförande och
arbetsmiljö.
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Är förfrågningsunderlaget utformat på något speciellt vis? Finns det någon styrning
från Ikea i hur uppförandet av byggnader ska gå till redan där?
Planer (exempelvis tids- och leveransplaner) görs upp från projekt till projekt.
Energilösningar kan se olika ut beroende på var i landet byggnationen sker och hur
byggnaden är designad.
Får vi använda dig som källa i vårt examensarbete (vid namn)?
Ja, det går bra. Dahlöf meddelar följande:
Peder Dahlöf, Chef för produktionsstöd Peab Sverige AB.
Övrigt som framgår under intervjuns gång
Varje projekt utgår från en checklista som anger hur mark/resurser ska behandlas, men
den kommer från Peab själva.
Vidare meddelar Dahlöf om en intressant erfarenhet från andra projekt; att
prefabricering och montering av samma arbetslag leder till att erfarenhetsåterföringen
sker i stor grad, eftersom man går till sig själv efter utfört arbete och funderar över hur
prefabriceringen kan förenklas för att monteringen ska underlättas. Återföringen saknas
i många fall i byggbranschen menar Dahlöf, varför utvecklingen kan gå långsamt. En
ytterligare aspekt från prefabricering/monteringsarbetet var funktion som inom Toyota
och Lean benämns som “dra i snöret”, vilket innebar inget monterades vidare om man
stötte på problem, förrän orsaken var löst. Dahlöf anger även att det är bra att lägga
resurser på planeringen - då kan ett bättre arbete utföras.
En annan erfarenhet som framkommer från Dahlöfs tidigare arbeten är att
hyresfastighetsbolaget HSB har använt sig av en så kallad “HSB-bibel” som var en
detaljerad beskrivning av krav under produktion. Detta anser Dahlöf är att gå för långt
och därigenom stänga öppningar för kreativitet och nytänkande. Han menar att det
istället för precis krav ska framgå vilka funktionskrav som eftersträvas, för att lösningen
då kan bli flexibel.
Slutligen menar Dahlöf att det är produktvalen som styr utvecklingen i dagsläget, och att
det istället borde ligga fokus på att rätt lösning (rätt funktion) väljs. Kunskapen måste
finnas hos såväl byggentreprenörer när de ställer krav på underentreprenörer som hos
beställaren av hela entreprenaden för att säkerställa produktval sker utifrån tänkt
funktion och inte utifrån att det “alltid har funkat förut”.
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Coop
Hej, har läst på er hemsida att ni avser nå nivån guld i miljöcertifieringen miljöbyggnad.
Har företaget någon policy, standard, manual eller checklista för uppförandet av
byggnader för att säkerställa att ställda krav nås och för att undvika att varje
nyetablering leder till att ”hjulet måste uppfinnas på nytt”?
Hur ser den i så fall ut och vad har legat till grund för utformningen av den?
McDonald’s
Har företaget någon policy, standard, manual eller checklista gällande uppförandet av
byggnader för att säkerställa att någon miljömässig kvalitet nås och för att undvika att
”hjulet uppfinns på nytt” vid varje nyetablering?
Hur ser den i så fall ut och vad har legat till grund för utformningen av den?
ICA
Har företaget någon policy, standars, manual eller checklista gällande uppförandet av
fastigheter, ur miljösynpunkt?
-

Finns det exempelvis förslag på färdiga väggtyper så att hjulet slipper uppfinnas
på nytt vid varje ny etablering?
Om en sådan manual finns, hur ser den i så fall ut och vad har legat till grund för
utformningen?
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