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LEDARE
Charlotte Steen, chefredaktör

N
i har säkert hört 
talesättet att grönt 
är skönt. Att man 
blir skönt lugn av 
att komma in i ett 
grönmålat rum 
exempelvis. När man 
pratar om färgers 
påverkan på oss 
människor nämns 

den gröna färgen som harmonisk 
och just lugnande. Grönt anses 
även vara källan till kreativitet. Den 
symboliserar bland annat natur, 
kretslopp, växande, miljö, liv och 
hälsa. Forskning visar att arbetare 
som jobbar i gröna miljöer sägs ha 
mindre ont i magen än andra.

Grönt är helt enkelt en schysst 
färg i många sammanhang. Att 
göra gröna val i allt från mat till 
resande är idag för många en 
självklarhet.

I vår bransch används färgen grönt 
när vi ska beskriva miljöanpassat 
och framtidsinriktat byggande som 
ger mindre klimatavtryck. Med 
hållbara lösningar som exempelvis 
att använda återbrukat material i 
stället för att köpa nytt. 

Numera är det svårt att hitta 
något företag i byggbranschen 
som inte är involverade i grönt och 
hållbart byggande på något sätt. 

I vårt tema i detta nummer har vi 
tittat närmare på just gröna val och 
grönt byggande. Hur man kan göra 
schyssta hållbara upphandlingar 
och hur man ställer gröna krav som 
bidrar till att göra byggprojekten 
bättre för klimatet.

På sidorna 46-49 berättar vi 
om det kommunala bostads-
bolaget som har tagit fram 
en upphandlingsmodell som 

uppmuntrar strategier för minskad 
klimatpåverkan. Eller läs om Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm, 
sidorna 50-55, där avtalskrav spelar 
en central roll. 

Även Trafikverket vill bli klimat-
neutrala. På sidorna 56-59 kan du 
läsa om deras långsiktiga krav att 
minska utsläppen för att nå målet 
om en klimatneutral infrastruktur 
till år 2045.

Inte bara vårt tema, utan hela detta 
nummer genomsyras av grönt 
tänk. Vi har lagt örat mot marken 
och kan konstatera att gröna val, 
frivilliga eller påtvingade, har 
fyllt pandemiåret 2020. Vi har 
till exempel för att kunna träffas 
behövt vistas mer utomhus, både 
privat och i jobbet. På sidorna 28-
29 kan du läsa om utekontoret som 
fler insett både möjligheterna och 
vinsterna med och som fått en ökad 
betydelse under pandemin. Något 
som spås bli en fortsatt trend.

Trend eller inte, nu går vi 
äntligen mot grönare och ljusare 
tider. Sommaren står för dörren och 
vaccinsprutan är snart i var mans/
kvinnas arm. Och låt oss hoppas 
att vi till hösten åter får känna den 
där härliga omfamningen från nära 
och kära. Låt detta år sluta med 
mindre magont och mer skönt 
magpirr när vi åter får träffa 
arbetskamraten vi inte sett 
mer än i datorskärmsformat 
under en alldeles för lång tid.

Trevlig sommar!

EGEN TÄPPA
BAtt kunna 
odla sina egna 
grönsaker eller att 
se sina planterade 
frön växa i den 
egna rabatten 
står högt i kurs. 
Enligt färsk 
mäklarstatistik 
har priserna 
och efterfrågan 
på både villor, 
fritidshus och 
kolonistugor 
ökat markant det 
senaste året. 

CHARLOTTE STEEN 
CHEFREDAKTÖR

Trycksak 
3041 0091

SVANENMÄRKT

RING OSS!

0270-105 10
BESÖK OSS!

ega.se

VI UTBILDAR SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN

DET BLIR LÄTTARE MED EGA...

...BOKA DIN KURS REDAN IDAG
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KOLL PÅ

TEKNIK

Utmaning säkerställa 
kontoren efter pandemin
ARKITEKTUR Vilken funktion ska kontoren ha efter 
pandemin? Marco Testa, vd för Reflex Arkitekter, 
tror att kontoren kommer att behövas men att 
de måste omformas för att möta nya behov.
Våra kontor kommer inte att kunna se 
likadana ut som innan pandemin, slår 
Marco Testa fast. Och här har både 
arbetsgivare och de som arbetar med att 
skapa och rita kontor ett stort ansvar.

– Vi har ett jätteansvar för smitt-
spridningen på arbetsplatserna, av den 
fysiska miljön. Om vi inte lyckas med 
detta kommer folk inte kunna återgå till 
kontoren.

Reflex Arkitekter har kontorsutveck-
ling som ett av sina specialistområden. 

– Nu befinner vi oss i en helt ny situa-
tion, ett paradigmskifte. Vi måste tänka 
nytt, säger Marco Testa.

Kontorens vara eller icke vara har 
diskuterats flitigt under pandemin. 
Den digitala tekniken med online-
möten har fått testas i skarpt läge 
när många medarbetare plötsligt 
tvingades arbeta hemifrån en 
längre tid.

Vissa menar att detta fungerat så 
bra att kontoren spelat ut sin roll och att 
man nu kan säga upp sina hyreskontrakt 
eller i alla fall en stor del av ytan. Andra, 
som Marco Testa tycker att det klokaste 
är att sitta still i båten och inte göra några 
förhastade åtgärder.

– Alla gånger ska man ha is i magen 

DIGITALT VERKTYG

Programmet som visar 
träds nyttor för städer
Vad bidrar de olika träden i städerna med? Det kan man få svar på genom 
programmet i-Tree. 

I-Tree är en programvara som utvecklats och hanteras av USA:s motsvarig-
het till svenska jordbruksdepartement och Skogsstyrelsen. Sedan 2018 har det 
kunnat användas för svenska förhållanden och det är gratis för användarna att 
hantera.

I Sverige har projektet i-Tree Sverige bedrivits i tre år av Sveriges lantbruks-
universitet, SLU, och 26 olika organisationer runt om i landet. 

– Man kan få ut siffror på hela trädpopulationen och man kan även gå 
in och se vad de individuella träden bidrar med. Det vi har studerat är hur 
svenska stadsträd bidrar med ett grönt kapital när det kommer till en rad olika 
reglerande ekosystemtjänster, säger Johanna Deak Sjöman, forskare vid SLU 
och projektledare för i-Tree Sverige.

Kommunerna och bostadsbolagen har till beräkningarna gjort vanliga 
inventeringar av träden; vad det är för arter, dess storlek, antal och ålder på 
populationen. Dessa uppgifter matas sedan in i programvaran.

Resultatet som sedan kommer tillbaka är tekniska data. På så vis har till 
exempel Luleå kommun kunnat se att björkarna i stadskärnan kan lagra kol 
som motsvarar det årliga utsläppen av koldioxid från cirka 1 600 personbilar. 
Och att Stockholms träd fångar upp luftföreningar som kan jämställas med 99 
miljoner kronor i samhällsekonomiskt värde.

Förutom att med i-Tree:s verktyg kunna beräkna hur mycket kol som träd 
lagrar och tar upp så kan man även räkna ut hur många kubikmeter vatten 
och luftföroreningar som trädkronor samlar upp och på så vis fördröjer 
dagvattenavrinningen.

– Många som är med i projektet har för avsikt att kunna göra den här 
inventeringen igen om 5–10 år för att se om trädpopulationen och ekosystem-
tjänsterna har försämrats eller förbättrats, säger Johanna Deak Sjöman.
AV JOHAN ROSHOLM

Det är ett arbetsmiljö-
ansvar hur medarbeta-
re ska kunna återgå till 
kontoren på ett säkert 
sätt efter pandemin.

just nu. Vi får många frågor kring detta. Min 
huvudlinje är att man inte ska minska ner 
kontorsytan. Det kanske visar sig att man 
inte sparar in pengar här.

Innan man säger upp halva lokalytan måste 
man veta vad man vill åstadkomma, menar 
Marco Testa. Det handlar om relevans i 
stället för storlek. Företagsledningen bör 
fundera över var attraktionskraften för 
företaget finns. Vad ska man locka nya 
kvalificerade medarbetare med? 

– Vårt behov av att träffas, vara kreativa 
tillsammans och skapa relationer finns ju 
kvar. Kontoret fungerar som en kulturbärare 
och en samlingsplats. För att kunna bygga 
detta och skapa ett starkt varumärke behöver 

man träffas på riktigt, säger Marco Testa.
Marco Testa tror att kraven på 

kontoren kommer att öka. Kontoret får 
en fortsatt viktig roll men som social 
hub med fler små mötesrum, i stället 

för en plats där människor mest sitter 
och arbetar ensamma vid sina skrivbord. 
Samtidigt kommer vi att se en trend med 
digitala kaffestationer med skärmar eller 
kameror där man kan fika tillsammans trots 
att man befinner sig på olika platser.

AV ANNA HEDENRUD FO
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65%
…är vad byggmaterial-
priserna ökat med inom flera 
områden under våren, enligt 
Byggföretagen som nyligen 
gick ut med en uppmaning 
om att informera sig kring 
vad standardavtalen AB 
04 och ABT 06 säger om 
ansvarsfördelningen vid 
stora fördyringar.

Genom i-Tree kan man se hur mycket luftföroreningar ett trädbestånd eller ett enskilt 
träd fångar upp.

VARNINGSMEDDELANDE

RÖST VARNAR 
VID DAMMHAVERI
Vid incidenter som ett damm-
haveri men också under daglig 
drift vid till exempel ökad spill-
tappning kan det finnas  
behov av att sända ut varningar 
till allmänheten. 

Vid Statkrafts vattenkrafts- 
anläggning i Harrsele, har 
Energiforsk testat om elektro- 
akustiska ljudhorn kan vara 
ett lämpligt varningssystem. 
Ljudhornen, som benämns 
LRAD, Long Range Acoustic 
Device, drivs av en egen-
utvecklad vågledarteknik som 
avgränsar ljudvågorna i en 
15-360 graders ljudkon i den 
riktning som högtalaren riktas.

Resultaten visar att eftersom 
det akustiska ljudet avgränsas 
i en ljudkon och inte sprids i 
alla riktningar som en likvärdig 
konventionell högtalare ökar 
prestandan avsevärt. Detta gör 
att användaren kan sända både 
varningssignaler och ett talat 
meddelande som hörs på långt 
avstånd. 
AV MICAELA NORDBERG
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Energieffektivisera 
istället för IMD
RENOVERING Energimyndigheten och Boverket vill 
motivera fastighetsägare att energieffektivisera 
sina byggnader i stället för att installera individuell 
mätning och debitering, IMD, av värme.
Den 1 juli i år ska IMD för värme installeras 
i befintliga flerbostadshus som har en 
dålig energiprestanda, enligt en ändring 
i en förordning om energimätning i 
byggnader. Det finns dock undantag om 
fastighetsägaren kan visa att det inte är 
tekniskt genomförbart eller lönsamt att 
installera IMD i byggnaden.

Fastighetsägaren kan även välja att 
energieffektivisera sin byggnad så att den 
inte längre omfattas av kravet.

– Det bakomliggande syftet med den 
nya lagen är att vårt byggnadsbestånd 
behöver energieffektiviseras. Det är därför 
viktigt att informera fastighetsägarna om 
möjligheten till energirenovering i stället 
för att de ska hasta i väg och installera IMD 
utan att fundera på om det är det bästa för 
byggnaden, säger Åsa Wahlström, affärs-
områdeschef på CIT Energy Management.

Hon har på uppdrag av Energi-
myndigheten och Boverket lett ett projekt 

som nyligen har avslutats. En rapport från 
projektet ska inspirera fastighetsägare som 
omfattas av kravet på IMD för värme till att 
välja alternativet att genomföra lönsamma 
energieffektiviserande åtgärder.

Under hösten 2020 användes rapporten 
för att utbilda ungefär 160 energi- och 
klimatrådgivare runt om i landet. Till 
rapporten finns även en sammanfattning 
i form av en folder som riktas till 
fastighetsägare.

Vad är ditt råd till de fastighetsägare som 
omfattas av kravet på IMD av värme?

– Se över vilka energieffektiviserings-
åtgärder ni kan göra. Gör alla åtgärder som 
tillsammans är lönsamma så att ni slipper 
installera IMD. Det kommer ni att tjäna på 
i längden, säger Åsa Wahlström.

Hon påpekar att renoveringsvågen som 
kommer från EU bara har börjat. Hon tror 
att vi kan förvänta oss många fler skarpare 
direktiv, där vi kommer att bli tvingade att 
energieffektivisera. Därför är det lika bra 
att vi börjar med det nu.

– Det finns pengar att hämta och miljö 
att spara.
AV LOUISE ROSÉN

KOLL PÅ

REGLER DOM

Invånare förgiftades av 
PFAS – VA-bolag döms
Det kommunala VA-bolaget i Ronneby 
levererade under flera års tid dricksvatten 
förgiftat med PFAS till boende i 
kommunen. Nu döms bolaget att betala 
skadestånd till 165 personer som drabbats 
av förgiftningen.

Fallet avgjordes nyligen vid Blekinge 
tingsrätt. Bakgrunden är att det i december 
2013 upptäcktes höga halter av per- och 
polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, i 
dricksvattnet från vattenverket i Kallinge 
i Ronneby kommun. PFAS i brandskum 
som använts av Försvarsmakten vid det 
närliggande Ronneby flygplats var orsaken.

Under 2014 och 2015 undersöktes tusen-
tals invånare och de som hade haft dricks-
vatten från vattenverket hade några av de 
högsta halterna av PFAS som uppmätts i 
världen.

Det kommunala VA-bolaget Ronneby 
Miljö och Teknik stämdes 2016 av flera av de 
personer som hade druckit av dricksvattnet. 

Bolaget menade att det i svensk lag inte 
finns någon rätt till att få ersättning för en 
ökad risk för sjukdom i framtiden eller på 
grund av att man lider av oro för sådana. 
Dessutom har man menat att personerna 
som haft förhöjda halter av PFAS i blodet 
inte lidit av direkta personskador som 
fysiska besvär.

Blekinge tingsrätt har valt att prova frågan 
om ansvar enligt produktansvarslagen. 

Blekinge tingsrätt kommer i sin dom 
fram till att förhöjda halter av PFAS i blodet, 
det som ligger över gränsvärdet, utgör en 
personskada. 

Då personerna varit utsatt för höga halter 
av gifterna under längre tid innebär det 
en längre förändring och försämring av 
kropparna. 

Det kommunala bolaget måste därför 
ersätta de 165 drabbade personerna.

Gilbert Nordenswan, chefsjurist på  
branschorganisationen Svenskt Vatten,  
tror att domen kommer att ha 
konsekvenser för resten av VA-branschen.

– Det innebär att den som lider skada av 
sådant här kan åberopa produktansvars-
lagen och den är striktare än LAV. Det kan 
uppstå fler skadeståndsanspråk, säger han.
AV JOHAN ROSHOLM

KRAV

SÄKRARE VÄGARBETEN MED NYTT REGELVERK
Trafikverket har startat ett arbete med att ta fram ett nytt säkerhetsregelverk 
som ska vara klart under 2022. Myndigheten uppger på sin hemsida att 
regelverket kommer att vara enhetligt och omfatta tekniska krav och 
kompetenskrav på de som arbetar vid och på vägen. De krav som införs 
ska vara tydliga minimikrav som inte kan avtalas bort.

Det ska användas så långt som det är möjligt vid alla vägarbeten 
på statliga vägar, även de arbeten som utförs av externa parter 
där Trafikverket gett sitt tillstånd. Det kan till exempel vara 
ledningsägare.
AV JOHAN ROSHOLM

Fastighetsägare kan 
energieffektivisera 
sina byggnader för att 
undantas kravet på IMD.

Det kommunala VA-bolaget måste ersätta 
personer som druckit vatten med PFAS i.

MER OM KRAVEN
Kravet på IMD av värme gäller 
befintliga flerbostadshus som har en 
energiprestanda som överstiger:
X 180 kWh/m2 och år och ligger i 

Jämtlands, Västerbottens eller 
Norrbottens län

X 200 kWh/m2 och år och ligger i 
något av landets övriga län.

Kravet gäller energiprestanda räknat 
som primärenergital enligt Boverkets 
Byggregler, BBR25.

Om fastighetsägaren väljer att 
energieffektivisera sin byggnad för 
att kunna undantas kravet på IMD av 
värme, ska:
1Konkreta, energieffektiviserande 

åtgärder, som kommer att 
medföra lägre primärenergital än 
gränsvärden, kunna påvisas den 1 
juli 2021.

2Åtgärder ha genomförts senast den 
1 juli 2023.

3Åtgärder i samband med planerad 
ombyggnad ha genomförts senast 
den 1 juli 2026.

Energiavtal 21 är utformat som en bilaga till 
kontraktet i en totalentreprenad.

ÖVERENSKOMMELSE

ENERGIAVTAL 
SKA SÄKRA 
ENERGIPRESTANDAN
Avtalsmallen Energiavtal 12 
har uppdaterats. Mallen är ett 
hjälpmedel för byggherrar 
och entreprenörer att 
tydligare komma överens 
om energianvändningen i en 
ny byggnad eller vid större 
ombyggnader.

För drygt åtta år sedan 
tog Sveby och Byggandets 
Kontraktskommitté 
fram en avtalsmall för 
energianvändning som 
kallades Energiavtal 12. Nu har 
mallen uppdaterats och fått ett 
nytt namn, Energiavtal 21.

Uppdateringen i Energiavtal 
21 avser nya termer och 
definitioner i Boverkets 
byggregler, hänvisningar till 
Svebys uppdaterade och 
nya dokument samt enstaka 
förtydliganden.
AV LOUISE ROSÉN

..byggentreprenörer har 
kontrollerats vid oanmälda 
inspektioner, gjorda på 60 
byggarbetsplatser i landet. 
Hälften visade sig  ha någon 
brist i arbetsmiljön.

100..
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HÅLLBAR VÄRME 
TAR FORM I SIGTUNA

I Sigtuna byggs just nu en av  
Sveriges mest hållbara stadsdelar. 
Bergvärmepumpar, LUFTKOLLEKTORER  
och ett modernt lågvärmenät ska göra 
området till landets mest hållbara stadsdel. 
TEXT MICAELA NORDBERG  
FOTO TOBIAS STERNER
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Chris Österlund är en av de mest profilerade ledarna 
inom allmännyttan. Hennes innovativa ledarskap 

visar att Botkyrkabyggen är en kraft att räkna med. 
Hållbara satsningar på JÄMSTÄLLDHET, mångfald, trivsel 

och ökad trygghet har väckt stor uppmärksamhet. 
TEXT ANNELIE BJÖRLING  FOTO TOBIAS STERNER

CHRIS ÖSTERLUND 
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Att följa upp energikrav när ett projekt är 
avslutat räcker inte.  I NORRA DJURGÅRDSSTADEN 
måste byggherrarna verifiera sina beräkningar 
kontinuerligt från start.  
– Det är en viktig lärdom och nu har vi byggt 
upp ett system för regelbundna kontroller av 
resultaten, säger Christina Salmhofer, hållbar-
hetsstrateg på Stockholm stad.
TEXT VIKTOR GINNER FOTO TOBIAS STERNER

D

F
ör bara ett par dagar sedan 
svepte snöblandat regn in 
genom de öppna gårdarna 
i Norra Djurgårdstaden i 
Stockholm. Nu syns inget 
av det. I stället har det 
börjat spricka i ljusgrön 
magnolia, rosa körsbär och 
en del andra av de 39 sorters 
träd som hittills planterats 

längs gator och i parker här.
Biologisk mångfald är, 

tillsammans med dagvatten-
hantering och rekreativa 
värden, en av funktionerna 
som ska uppnås med så kallad 
grönytefaktor, GYF, i Norra 
Djurgårdsstaden. Frågan tillhör 
områdets verkliga ljuspunkter. 
Det berättar Christina Salmhofer, 
hållbarhetsstrateg på Stockholm 
stad, medan hon visar runt på en 
av gårdarna där dagvattenbäddar 
samsas med klätterställningar och 
knoppande buskar.

– Grönytefaktor är ett 
planeringsverktyg vi använder 
mycket och där kan vi se att 
byggaktörerna jobbar väldigt 
strukturerat och bra efter de krav vi 
ställt, säger Christina Salmhofer.

Avtalskrav spelar en central 
roll här. För tolv år sedan 
fattades beslut om att Norra 
Djurgårdsstaden skulle ha en 
hållbarhetsprofilering med skarpa 
krav på byggherrarna i fråga om 
bland annat energiprestanda, 

grönstruktur och materialval. Då 
fanns utbyggnaden av Hammarby 
Sjöstad i färskt minne.

– Problemet där var att man 
inte gjorde någon uppföljning 
och tyvärr har vi i efterhand 
sett att många byggnader inte 
presterat enligt projekterade 
värden. Det är en viktig lärdom 
och nu har vi byggt upp ett system 
för regelbundna kontroller av 
resultaten.

Inledningsvis utgjordes 
systemet av en hoper excel-filer. 
Tyvärr blev det ingen vidare 
struktur i hanteringen och 
2014 beslutades om att bygga 
upp ett webbaserat verktyg för 
kravuppföljning.

I en särskild databas som kallas 
Hållbarhetsportalen måste nu 
byggherrarna verifiera att de klarat 
målen i olika skeden, och staden 
kan kontrollera vartefter. Samtliga 
parametrar finns med. Exempelvis 
redovisas kontinuerligt resultat 
för energi, antal cykelparkeringar 
och grönstruktur samt eventuella 
problem som behöver en lösning.

Knutet till databasen finns 
ett flertal granskare. Dessa är 
experter inom olika sakområden 
och gör bedömningar kring 
energiberäkningar och 
gårdsritningar för att se om GYF 
uppfylls och liknande.

– Eftersom vi följer upp på det 
här sättet bygger vi också 
väldigt mycket kunskap. D

Christina Salmhofer menar 
att det är tuffa krav och 
att de olika byggherrarna 
anstränger sig hårt.

GRÖNA 
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