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AKTUELLT OM TEKNIK OCH REGELVERK FÖR BYGGSVERIGE
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 Mobilnäten  hotar  tågsäkerheten 
s 58

Grönt uppåt 
väggarna s  54

Sto erbjuder fasadsystem som passar objekt med olika behov och höga krav på energi-

effektivitet. Våra fasadbeläggningar, isoler- och renoveringssystem samt luftade fasad-

system är utvecklade för att förbättra funktionen och bevara byggnadernas värde. Syste-

men är uppbyggda av komponenter som samverkar och är anpassade till varandra. Med 

våra olika ytbehandlingar som puts, färg, sten, glas och glasmosaik ges stora möjligheter 

till individuell design.

Information om våra produkter och service inom Fasad, Interiör, Betong och 
Golv finns på www.sto.se
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VÄLKOMMEN

Charlotte Steen, Chefredaktör, 
ByggtjänstPM, AB SVENSK BYGGTJÄNST
charlotte.steen@byggtjanst.se

”Det ska byggas 250 000 
bostäder fram till år 
2020 för att få fart på 
bostads byggandet. Detta 
borde betyda 50 000 
bostäder per år från och 
med nu? Jag ser fram 
emot byggboomen!”

A
tt bygga och renovera ekologiskt och hållbart handlar också om att använ-
da rätt byggmaterial. Ett miljövänligt byggmaterial som skapar så lite pro-
blem som möjligt under tillverkning, byggande, boende och när det blir 
avfall. Det ska vara möjligt att återanvända, vara resurssnålt och energi-

snålt samt helst vara lokalt producerat så att transportbehoven minskar. 

Samtidigt visar beräkningar att klimatpåverkan under byggskedet är lika stor som klimat-
påverkan från byggnadens energianvändning under 50 år. En nästan omöjlig ekvation 
kan man tycka. Men det finns åtgärder som kan vidtas för att lösa ekvationen, läs mer på 
sidorna 16–17 i vårt temablock om ekologiskt byggande.

Bostadsminister Mehmet Kaplan säger att renoveringen av miljonprogrammen ska ske 
långsiktigt och hållbart. Att den ska innehålla alla tre bitar: ekologisk, social och ekono-
misk hållbarhet. Han liknar renoveringen vid en trehjuling,

”De två bakhjulen står för social och ekologisk hållbarhet men det ar framhjulet, den 
ekonomiska hållbarheten, som för cykeln framåt. Jag kan se att man i branschen ibland 
tappar bort något av hjulen nar man talar om hållbar stadsutveckling”, sa han nyligen på 
årets upplaga av Renoveringsdagen. Läs mer på sidan 13.

Nu skärps energikraven i BBR. Från och med den 1 mars gäller nya energikrav i Bover-
kets byggregler. Energikraven för flerbostadshus och lokaler skärps mellan nio till tretton 
procent. En annan viktig förändring är lättnader som införs för att underlätta byggandet 
av framförallt studentbostäder. Läs mer på sidan 32.

Det är inte lätt för unga och studenter att ge sig in i bostadskarusellen idag. Det är mer 
dröm än verklighet att överhuvudtaget få tag på en förstahandslägenhet. Oftast är det 
 andra- eller tredjehands uthyrning som gäller, med höga hyror och osäkerhet som följd. 
Även jag som mamma till unga vuxna känner av problemet. Det är inte hållbart, varken 
för mig eller min dotter att hon tvingas bo kvar hemma på grund av bristen på hyresrät-
ter till skäliga priser, när allt hon vill är att bygga eget bo.

På uppdrag av vår bostadsminister ska nu Boverket se över reglerna för andrahandsut-
hyrning.

”Regeringen har inte för avsikt att på något sätt begränsa antalet lägenheter som kan 
 hyras ut, men vi vill säkerställa tryggheten för den som hyr i andra hand. En andrahands-
hyresgäst ska inte bli synonymt med en andra klassens hyresgäst.” säger Mehmet Kaplan 
på sidan 46.

Vår bostadsminister har under årets första hälft visat att regeringen vill sätta fokus på bygg-
branschen i Sverige. Men en budget på 6,7 miljarder kronor per år och med ett mål att det 
ska byggas 250 000 bostäder fram till år 2020 ska man få fart på bostadsbyggandet. Detta 
borde betyda 50 000 bostäder per år från och med nu? Jag ser fram emot byggboomen!

Hållbar byggboom  
i antågande?
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TEMA: Ekologiskt byggande

Hållbarhet kräver
rätt val tidigt i

byggprocessen
För att kunna bygga hållbart för framtidens 
generationer är det nödvändigt att titta på 
miljöaspekten ur ett långsiktigt perspektiv. 
Nu har forskare tagit fram en metodik för 
att jämföra olika renoveringsalternativ ur 
hållbarhetsperspektiv. Med miljö, ekonomi 
och sociala frågor i fokus, ska den hjälpa 
fastighetsägare och beslutsfattare att 
göra rätt val redan tidigt i processen. Läs 
mer på sidorna 22–23 i vårt temablock om 
ekologiskt byggande.
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Stor klimatpåverkan 
 under byggfasen

TEMA: Ekologiskt byggande

Maria Brogren, Energi- och miljöchef Sveriges 
Byggindustrier, har varit projektledare för analysen 
av klimatpåverkan från byggandet. 
Foto: Rosie Alm

I
dag ligger fokus ofta på själva byggna-
dens energianvändning men lite kraft 
läggs på att minska klimatpåverkan 

från att bygga husen. Även byggprocessen 
har blivit energieffektivare men inte i sam-
ma utsträckning som nya byggnader, säger 
Maria Brogren, Energi- och miljöchef på 
Sveriges Byggindustrier. 

Nu har Sveriges Byggindustrier presen-
terat sin slutrapport från SBUF-projekt nr 
12912 ”Energianvändning och klimatpå-
verkan av nyproducerade flerbostadshus 
innan driftsättning jämfört med drift-
fasen”.

DIREKTA ÅTGÄRDER OCH 

 FORSKNINGSBEHOV

I den nu publicerade slutrapporten re-
kommenderar Sveriges Byggindustrier ett 
antal åtgärder som kan vidtas av sektorns 
aktörer redan nu och identifierar ett antal 
områden där mer forskning och utveck-
ling behövs.

ÖVERGRIPANDE REKOMMENDATIONER

Frågan om klimatpåverkan från byggandet 
måste upp på bordet hos beslutsfattare in-
om olika sektorer för att något ska hända. 
Byggsektorns aktörer, myndigheter och 
politiker måste ha en dialog så att politiska 
beslut fattas med kunskap om klimatpå-
verkan av byggprocessen.

Hänsyn till klimatpåverkan måste tas 
redan i kommunernas planeringsprocess. 

– Innan krav på garage i källarplan ställs 
bör man känna till att det ökar klimatpå-
verkan med cirka 20 procent jämfört med 
gatuparkering, säger Maria Brogren.

För upphandling kan modeller utvecklas 
som stimulerar till minskad klimatbelast-
ning genom att bra klimatprestanda ger 
konkurrensfördelar. Den som upphandlar 
måste också känna sig trygg med att ställa 
klimatkrav och med att de beräkningar 
som redovisas är pålitliga, säger Maria 
 Brogren. Här pågår i dag ett utvecklings-
projekt tillsammans med Trafikverket.

Branschen behöver också enas om en 
metodik för beräkningar av byggandets 
klimatpåverkan. 

BYGGBOLAGENS ANSVAR

En viktig del för byggbolagen handlar om 
att arbeta systematiskt med att minska kli-
matpåverkan i varje enskilt byggprojekt. 

– Det är bra att ha koll på vilken typ av 
energi som används på byggarbetsplatsen. 
Bensin- och dieseldrivna arbetsmaskiner 
kan ersättas av exempelvis eldrivna maski-
ner eller maskiner som drivs med förnyba-
ra bränslen, säger Maria Brogren.

Materialtransporter till byggarbetsplat-
sen bör klimateffektiviseras genom nog-
grann planering av logistiken och genom 
att använda förnybara drivmedel. 

Flerbostadshus som passivhus

Slutsatserna i rapporten ”Energianvändning och klimatpåverkan av nyproducerade flerbostadshus innan driftsättning jämfört med driftfasen” 
 baseras på beräkningar för flerbostadshusen i kvarteret Blå Jungfrun i Stockholm. Det är flerbostadshus uppförda som passivhus med betong-
stomme och ytterväggar av betong. Beräkningarna har gjorts med livscykelanalys (LCA) enligt europeiska standarder kopplade till Byggprodukt-
direktivet. Beräkningarna är gjorda med så kallad bokförings-LCA och baseras på dagens energitillförsel och dagens byggmaterialproduktion. 

Blå Jungfrun ligger i Hökarängen, en mil söder om Stockholms city. Färdigställt består kvarteret av fyra lamellhus med totalt 97 lägenheter. 
 Beställare var Svenska Bostäder, arkitekt Reflex Arkitekter och huvudentreprenör var Skanska.

Klimatpåverkan under byggskedet är lika stor som från byggna-
dens hela energianvändning under 50 år. Det visar beräkningar 
från flerbostadshusen i kvarteret Blå Jungfrun i Stockholm. 
 Redan idag kan mycket göras för att minska klimatpåverkan 
under byggskedet.

TEXT:  ULF SÖDERLUND
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TEMA: Ekologiskt byggande

Energianvändningen vid uppförandet av Skanskas passivhus i kvarteret Blå Jungfrun utvärderades i projektet om byggandets klimatpåverkan. Foto: Jan Särnesjö

– En stor del av klimatpåverkan i 
byggskedet beror på materialspill. I det 
studerade projektet svarade produktion 
och transporter av spillmaterial för hela 35 
procent av klimatpåverkan från byggpro-
duktionen, säger Maria Brogren.

Cirka 70 procent av den el som används 
i byggproduktionen går till belysning och 
uppvärmning av byggbodar. Det finns i 
dag energieffektiv LED-belysning och 
energi effektiva bodar som alternativ.

ANSVAR FÖR ELKOSTNADERNA

Ett enkelt och effektivt sätt att styra mot 
ökad eleffektivisering på arbetsplatsen är 
att beställaren låter entreprenören och un-
derentreprenörerna stå för kostnaden för 
el i stället för att beställaren står för detta.

DELREDOVISNING I ALMEDALEN

Slutsatsen i rapporten, att klimatpåverkan 
från byggfasen är lika stor som under 
driftsfasen, har tidigare publicerats i en ar-

betsrapport och ingått som underlag i 
IVA:s och Sveriges Byggindustriers rap-
port ”Klimatpåverkan från byggandet”. 
Den rapporten presenterades vid ett semi-
narium i Almedalen 2014 (Svensk Bygg-
tjänst redovisade slutsatserna från den rap-
porten i webbartikeln ”Byggandet större 
klimatbov än personbilen?”). ■
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Nöjda kunder en morot för 
god innemiljö
Fastighetsägarnas medvetenhet om kundnöjdhet ökar också kvaliteten på inneklimatet. Bra värden 
är en konkurrensfördel idag. Det menar Lars Ekberg, ordförande i juryn för Stora Inneklimatpriset 
som i dagarna delas ut under Nordbygg Ecoforum 2015. 

TEXT:  ANNA-KLARA FRESK ASPEGREN 

Både kunskapen och kompetensen finns idag för att skapa goda innemiljöer. Men systemen måste vara 
rätt dimensionerade och rätt utformade. Det konstaterar Lars Ekberg, ordförande i juryn för Stora Innekli-
matpriset som delas ut på Nordbygg Ecoforum 2015. Foto: Contura

D
et är dags att kora vinnaren i årets 
upplaga av Stora Inneklimatpri-
set. Bland de nära trettio inkomna 

bidragen nomineras fyra och de tre som 
inte hamnar överst på prispallen tilldelas 
hedersomnämnande.

– Priset har stor betydelse för att sätta 
fokus på inomhusmiljö. Vi vill premiera 
utvecklingen av systematiska, välgrunda-
de och praktiskt användbara metoder 
med bäring på bättre inneklimat, säger 
juryns ordförande Lars Ekberg, docent i 
installationsteknik vid Chalmers i Göte-
borg och affärsområdesansvarig för fastig-
hetsföretag och industri vid CIT Energy 
Management AB. 

FASTIGHETSÄGARNAS MEDVETENHET 

HAR ÖKAT

Det är fjortonde året i rad som Innekli-
matpriset delas ut. Under de här åren har 
branschen rört sig alltmer i riktning mot 
energieffektivisering och effektiva proces-
ser i styr- och reglerteknik. Dessutom har 
fastighetsägarnas medvetenhet kring god 
inomhusmiljö ökat och inte minst deras 
medvetenhet kring kunden.

– Att kunna visa upp bra värden och go-
da förhållanden för innemiljön är en klar 
konkurrensfördel idag. Fastighetsägaren är 
mycket mer mån om kunden än tidigare, 
vilket även höjer kvaliteten på inomhus-
klimatet, säger Lars Ekberg.

KUNSKAPEN OCH KOMPETENSEN  

FINNS REDAN

Ett behagligt inneklimat beror på många 
faktorer. De allra flesta finns det redan be-
lagd och beprövad kunskap om och inget 
är egentligen nytt under solen, enligt Lars 
Ekberg.

TEMA: Ekologiskt byggande

Tidigare vinnare av Stora Inneklimatpriset

SP/Bostads AB Poseideon/Svenska Bostäder (2001), LindInvent AB (2002), Kontrollelektronik 
AB (2003), SenseAir AB (2004), Fläkt Woods (2005), Munters AB (2006), Swegon AB (2007), 
ebm-papst (2008), Jeff Electronics (2009), Systemair AB/PQR Consult AB/Ing. firman Gösta 
Schelin AB (2010), Swegon AB (2011), Camfil AB (2012) och Swesiaq (2013).




