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Sammanfattning
Hur kan vi förstärka hållbarhetsfrågor vid projekt och projekteringsledning?
Vi ser att det inledande skedet i byggprocessen är avgörande för att miljö- och
klimatarbetet skall nå sin fulla potential. Flertalet frågeställningar som berör
miljö skall belysas mycket tidigare och ses i kontexten mer än som isolerade
frågeställningar.
När ”De goda frågeställningarna” får komma till sin rätt gynnas både den
klimatsmarta gestaltningen samtidigt som den ekonomiska påverkan kan
reduceras och integreras i totalekonomin likt många andra poster.
Genom att, i vissa fall, bryta invanda mönster och tillämpa annan processmetodik
ser vi möjlighet till optimering av en byggnads klimatavtryck. Vår tes är att det i
dag är lätt att försumma många viktiga hållbarhetsparametrar, eftersom man inte
alltid ser till helheten. Utgångspunkten i samband med byggprocessen är att både
viljan i många fall finns deklarerad men att de genvägar som idag förekommer för
att nå effektivitet behöver synas i sömmarna. Vi ser möjligheten till att en visuell
och förprogrammerad process kan vara instrument för framgång inom miljö och
klimatarbetet. Detta tillsammans med att inte bara låta kompetens delta utan att
delta vid rätt tillfälle och på rätt sätt.
Denna förstudie har genomförts med finansiering från LBF Leif Blomkvists
Forskningsstiftelse för hållbar samhällsutveckling. Vi vill här inledningsvis rikta ett
stort tack för förtroendet och möjligheten att genomföra denna studie. Vi vill även
framföra ett tack till samtliga personer som ställt upp i intervjuer, med
vägledning och råd.
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Inledning
Denna förstudie har genomförts med finansiering från LBF Leif Blomkvists
Forskningsstiftelse för hållbar samhällsutveckling. Vi vill här inledningsvis
rikta ett stort Tack för förtroendet och möjligheten att genomföra denna
studie. Vi vill även framföra ett Tack till samtliga personer som ställt upp
i intervjuer, med vägledning och råd.
Trots att miljöaspekter under många år varit ständiga punkter var det först
under 2010 som dessa började bli väsentliga och påtagliga för bygg- och
fastighetssektorn. Från att tidigare varit ansedda som ett tillägg och förenade
med kostnader – mest uttryckt som lagkrav, blev det mer intressant när
minskad energianvändning tolkades som en miljöfråga. Det uppdagades att
det fanns möjligheter till förbättrad ekonomi kopplat till miljö vilket gjorde att
fler byggherrar intresserade sig uppsidan av miljöfrågor.
Vid 2010 ansågs fortfarande energianvändning vid drift stå för 80 - 85%
av en byggnads miljöpåverkan, uppförande inklusive material för ca 15%
och rivning knappt 5%. Naturligtvis är det så, att ju effektivare byggnaderna
blir med avseende på energi, desto lägre andel (%) av totala miljöpåverkan
utgör energianvändningen. Men det var innan klimatfrågan, och därmed
materialens inneboende påverkan kom i fokus, och då underskattades
påverkan från inbyggda material. Nu ser vi att påverkan från en byggnad
fördelar sig ungefär 50/50 mellan energianvändning under drift och
inbyggda material.
Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det alltså verkligen anledning att fokusera
på vilka material och tekniska lösningar som används – men även ur det
ekonomiska perspektivet är det viktigt. Att minska mängden material,
minskar också kostnaden för byggnaden. Genom ett smartare nyttjande av
de material som används, kan mängden avfall minskas och därmed kostnad
för avfallshantering.
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Inledning

Att arbeta med miljöfrågor och klimatsmart byggande, är inte längre en fråga
för några få speciellt intresserade, utan börjar alltmer bli en fråga kopplad till
byggprojektets ekonomi, byggnaders ”image” och även till många bygg- och
fastighetsbolags självbild och varumärke. Om vi beaktar i vilken takt dessa
frågors betydelse ökat från ”starten” 2010 fram till nu, finns det anledning att tro
att det inom en snar framtid är omöjligt att utveckla och sälja projekt utan att ha
gjort en klimatstudie och beräknat byggnadens hållbarhetsprestanda.
Varför händer det inte redan, kan man fråga sig? Det finns ju så mycket kunskap
om hållbarhet, och frågan ligger högt på agendan i många verksamheter. Det
korta svaret är att frågorna inte kommer upp på bordet i det skede när avgörande
beslut kan tas. Det tycks bero på flera olika faktorer – dels att krutet läggs för
sent, men framför allt att miljöfrågorna helt enkelt kommer in för sent.
Många byggnadsprojekt börjar med visionen om ett hållbart/miljöanpassat/
klimatneutralt projekt. Någonstans på vägen tappas ibland den visionen – varför?
Ibland får visionen ge vika för den ekonomiska verkligheten. Men – blir
det verkligen dyrare att bygga miljöanpassat, om det är i fokus genom hela
processen? I andra projekt jobbar man på utan att fundera på klimatneutralitet
eller hållbarhet förrän byggnaden är ett faktum, då man ställer sig frågan om det
inte skulle kunna ha gjorts på ett mer miljöanpassat sätt? Men det får stryka på
foten då möjligheterna är borta.
Undersökningar tyder på att miljöanpassade kontorsfastigheter har lägre
vakansgrader, högre snitthyra och lägre personalomsättning. I Skanskas
bostadsrapport från 2020 säger 80% av de tillfrågade att de vill bo i
miljöanpassade bostäder – så frågan kanske är på väg att bli ”har vi råd att låta
möjligheten att bygga miljöanpassat/klimatsmart gå oss ur händerna?” men med
de långa ledtider som är från idé till färdig byggnad, riskerar vi att snart ta fram
byggnader som är omoderna redan vid färdigställande.
Regeringen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av
nya byggnader. Kravet kommer träda i kraft den 1 januari 2022 och innebär att
byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.
Förutom klimatdeklarationer har vi FN:s 17 globala miljömål att förhålla oss till
vilka innehåller rubriker som hållbar energi för alla, hållbar industri, innovationer
och infrastruktur, bekämpa klimatförändringarna. Många av de frågor som vi
berör, och som framkommit vid intervjuer, faller naturligt in under FN:s globala
hållbarhetsmål.
Vi tror att denna förstudie, med sitt ifrågasättande och reklekterande, kommer
vara till stöd för både framtagande av klimatdeklarationer och för att lämna vårt
bidrag till en mer hållbar framtid. Vi hoppas också på att förstudien skall bli en
”AHA-upplevese” och ge insikt om hur nästa projekt skall planeras och vilka frågor
som behöver ställas.
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Bakgrund
& syfte
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Syftet med denna förstudie har varit att
undersöka bland annat nuvarande beteenden
och uppfattningar, styrande instrument och
medvetenhet inom projektering och planering
vid ett byggprojekt. Hur dessa faktorer påverkar
ett naturligt och integrerat omhändertagande av
miljö- och klimatfrågor. Vi har försökt identifiera
möjligheter och hitta redskap till miljöoptimering
i samband med en byggnads tillblivelse. Hur
dessa påverkar ett naturligt och integrerat
omhändertagande av miljö- och klimatfrågor
såsom koppling till FNs globala mål, Boverkets
klimatdeklarationer osv. Vi har i våra vardagliga
yrkesroller som miljösamordnare samt projekt- och
projekteringsledare gjort egna iakttagelser som
vi bedömt intressanta och värdefulla att följa upp.
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Bakgrund & syfte

En stor del av frågeställningarna vi arbetat med har berört NÄR frågor har
presenterats i projekt och i vilken omfattning man vid rådande tillfälle har
kunnat påverka svaret. Frågorna i förhållande till processens tidplan bör ha en
avgörande betydelse. Även frågornas karaktär är än mer av intresse att följa
upp då de kan beröra både flexibilitet och framtida möjligheter. Förståelsen till
att tänka ett steg till, ”att se runt hörnet” för att lösningen inte ska bli omodern
innan det är färdigbyggt. Det kan nämnas ett exempel taget ut verkligheten där
taket på en byggnad var förhållandevis ointressant ur många aspekter inklusive
gestaltningsaspekt. Strax innan färdigställande hittades medel för solceller varpå
man kunde konstatera att byggnadens tak var orienterat mot norr varför man
avstod från solcellsanläggning.
Vi har även noterat tendenser till att invant arbetssätt är starkt, förståeligt och
tryggt men också kan vara en hämsko i förhållande till klimatutvecklingens
ständigt nya behov. Ett område som också krävt uppmärksamhet är hur man
faktiskt omhändertar platsens potentialer och förutsättningar. Som exempel,
återigen från faktiska projekt, är att identifiera och utnyttja naturliga sänkor
i bergrunden för placering av dagvattenmagasin och därigenom slippa
sprängning. Detta kan givetvis innebära ett annat förhållningssätt till placering av
huvudbyggnad.
De intervjuer som planerats och genomförts har omsorgsfullt valts ut för att täcka
in processen i sin helhet. I vissa sammanhang hade det, om utrymme funnits,
varit önskvärt med ytterligare fördjupning då det funnits betydligt mer reflektioner
att inhämta.
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Bakgrund & syfte

Vår utgångspunkt – tesen vi velat testa - är att det kan finnas anledning att lyfta
fram visuell och förprogrammerad projektering som ett ”kvalitetsinstrument” för
klimat- och miljöarbetet. Visuell projektering i kombination med projektstudio är
en metodik som är vanligt förekommande bland byggentreprenörer. Fördelarna är
flera och vi tror på att flytta in metodiken tidigt i processen där byggentreprenörer
kanske inte återfinns, dvs bredda metodiken framförallt till beställare och
byggherrar.
Vår målgrupp i den här förstudien har varit beställare och byggherrar samt
akademin. Vi tror att det i många fall finns goda ambitioner hos dem som skulle
få bra sällskap med en förprogramerad process i kombination av nära koppling till
beslutsfattandet. Akademins nära koppling till inovation och möjlighet till nytänk
är ytterligare förutsättningar för att nå framgång i metodiken.
Vi har valt att fokusera på nyproduktion såsom bostäder, kontor, utbildning
och stadsbyggnad för att avgränsa förstudien. I vår förstudie är referenserna
mestadels byggnader men vi ser att metodiken är applicerbar även på andra
typer av projekt än just nyproduktion och/eller en byggnad.
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Nulägesbeskrivning
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Arkitekten kommer ofta in i arbetet genom en kort
förstudie. I förstudien ser man övergripande på idén;
platsens förutsättningar, vissa typiska parametrar
som t.ex. möjlighet till hämtning/lämning vid en
förskola. Miljöparametrar diskuteras oftast inte
i det skedet, och det är vanligt att arktekten är
ensam i förstudien. Miljöfrågorna är inte uppe på
bordet – om inte arkitekten själv har kunskapen,
engagemanget och möjligheten – att plocka upp
dem och lobba in dem på beställaren.
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Nulägesbeskrivning

En annan problematik som måste överbryggas för att nå högre miljöprestanda
som standard, är uppdelningen mellan olika funktioner i kommuner, där
bygglovsenheten och miljökontoret ofta är helt spearerade. Det leder till att frågor
som exempelvis solcellers placering på tak, riskerar att bli en nästan absurd
situation för en projektutvecklare: bygglovsenhetens inställning är att ”det går
fint att sätta upp hur mycket solceller som helst, bara de inte syns från gatan”
(när idealisk lutning gör att de syns från gatan) och miljökontorets inställning är
”ju fler solceller, desto bättre. Härligt om det syns att det produceras miljövänlig
el”. Om samtliga berörda i ett projekt kunde se samma sak samtidigt, se hur
elproduktionen påverkas av mängd och lutning och hur det estetiken påverkas,
skulle nog många turer fram och tillbaka kunna undvikas och samsyn nås fortare.
Alla moment där det finns alternativa placeringar som ger olika fördelar, kommer
en visuell projektering att klargöra detta mycket snabbare för samtliga. Även
exempelvis placering av träd och buskar, nedgång till cykelrum, sopsugar och så
vidare kommer att underlättas när alla har samma tydliga bild av projektet.
För att få en bättre bild av hur vi kan öka mängden klimatneutrala och hållbara
projekt har vi intervjuat några utvalda personer med olika infallsvinklar.
I förstudien valde vi att intervjua personer med lång erfarenhet av
detaljplaneskedet, gestaltningsprocessen, samt projekt- och affärsutveckling
för att kunna studera var under byggprocessen som visuell förprogrammerad
process skulle vara till mest nytta, samt undersöka hur de ser på möjligheten att
öka miljöstandarden i projekt generellt. en möjlig fortsättning på projektet, skulle
vi vilja bredda greppet och få med även beställare från kommunalt perspektiv,
samt även fördjupa oss i arbetet med översiktsplaner. Hur ofta väger man olika
tänkbara användningar av en plats mot varandra? Rak bilväg mellan två punkter
minskar utsläpp från fordon under lång tid, men om den går över jordbruksmark,
som skulle kunna användas till matproduktion? Vissa val är irreversibla. Det går
alltid välja att bygga en väg över en bördig åker, men när vägen väl är på plats,
finns inte möjligheten att ångra sig. Att få upp samtliga alternativ på bordet,
innan en viss lösning har satt sig i medvetandet, skulle kunna förändra både
beslutsprocessen och vad som till slut blir till på platsen.
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Nulägesbeskrivning

Att öppna sinnet för den goda frågeställningen, där man inte tänker ”skulle det
passa med en förskola på den här platsen, och hur ska vi i så fall kunna angöra
den på bästa sätt” utan ”vad skulle vara den bästa användningen av den här
platsen, sett ur ett helhetsperspektiv”
Nu intervjuades olika kompentenser inom Liljewall: Joanna Heine och Lena
Boman från Stadsbyggnad, Hilda Esping-Nordblom från Bostäder och Madeleine
Nordenknekt från Utbildning, men Madeleine främst utifrån perspektivet hur
klimat- och miljökrav påverkar gestaltning. När är det bäst att få till sig olika
miljökrav för att kunna ta dem i beaktande, samtidigt som den kreativa fasen och
gestaltningen begränsas så lite som möjligt? Kan en visuell, förprogrammerad
process vara ett sätt att möjliggöra det?
Vidare har vi intervjuat Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum som är ett
hållbarhetsmedvetet och kunnigt fastighetsbolag, samt två funktioner på
Skanska: Anders Degerstedt, affärsutvecklare på Skanska Hyresbostäder som
just nu bygger en netto-nollenergi byggnad med lågt klimatavtryck i Salem söder
om Stockholm Skanska Hyresbostäder har rådighet över hela processen, d.v.s. är
ofta med redan i detaljplanen, och har därmed större möjligheter än vad som är
fallet generellt för affärsutvecklande enheter på Skanska, och Thomas Lindholm
som nu är projektutvecklare på Skanska Hyresbostäder, men som tidigare jobbat
i tidiga skeden inom entreprenadsidan på Skanska.
Dessa personer tillsammans ger oss en bild av möjligheter och svårigheter från
förarbetet till en detaljplan, via gestaltning och kund-/beställarkrav vid förstudie
till projekt, beställarperspektivet, entreprenadperspektivet samt perspektivet från
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Nulägesbeskrivning

ett fastighetsbolag som utvecklar miljöanpassade fastigheter och har vana av att
både ställa krav och få kravställningar ”på sig”.
Det som våra intervjupersoner var överens om, och som stärker vår tes om
att en förprogrammering av processen skulle gagna miljöfrågorna, är att de
kommer in först när det är för sent för många viktiga beslut. Anledningen till det
anges vara att den som beställer ett projekt, ofta inte har tillräcklig kunskap
om vad som påverkar exempelvis klimatpåverkan för en byggnad, och därför
inte förstår att tillfället går dem förbi. Beslut som tas i tidiga skeden, t.ex. inför
detaljplaneprocessen eller vid en första skiss, innan miljöfrågorna s.a.s. är med,
har också en tendens att bli något man håller fast vid och inte vill backa ifrån.
Ett exempel från intervjuerna är att när en skola skissas i ett tidigt skede, är
det förutom stort fokus på verksamheten, finns ofta även tidigt en tanke på
hur hämtning/lämning med bil ska gå till på ett smidigt sätt. ”Miljö” som fråga
kommer ofta inte upp förrän VVS kommer in och energiberäkningen ska göras.
Då har beställaren ofta ställt in sig i tanken vid ett förslag – som det också
arbetats med under lång tid och lagts ner pengar – på vilket man nu inte vill
förkasta. Om inte arkitekten själv tidigt väcker frågan, är det inte säkert att t.ex.
förutsättningarna i marken för olika placering av byggnader utvärderas. Skulle
det gå att minska sprängning och bortforsling? slippa pålning? minska mängden
material i grunden? O.s.v. Det är inte ovanligt att dessa frågor lyfts först när ett
förslag är ganska långt kommet, och möjligheten att beakta dem ”kostnadsfritt”
i praktiken är borta. Var på tomten, och i vilket väderstreck en byggnad placeras,
kan även ge stora skillnader i behov av solavskärmning, fönsterstorlek för
dagsljus, ommålningsintervall och så vidare. Om processen förprogrammeras
så att dessa frågor alltid kommer med innan första pennstrecket är draget,
skulle senare omarbetningar i många fall kunna undvikas. I de fall där kunskap
om miljöstyrning saknas i projektgruppen kan detta överbryggas med de
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Nulägesbeskrivning

förprogrammerade frågorna.
En annan punkt som återkom i intervjuerna är att det ofta är beräknad
lönsamhet som är i fokus för kunder och beställare, alltså hur stor investeringen
är och vilken intäkt som kan förväntas. Flera nämnde att en investering som
solceller inte betalar sig om man räknar investering och avbetalningstid, vilket
gör att många avstår från att satsa på det. Att i stället räkna på avkastningen,
exempelvis vad innebär det för värdet på fastigheten om kostnaden för
fastighetsel är noll, skulle kanske ge ett annat beslut. Om vi ser hur utvecklingen
för miljöanpassade byggnader sett ut de senaste tio åren och tänker oss en
liknande eller till och med snabbare utveckling mot klimatanpassade byggnader
de kommande tio åren, så skulle värdets beständighet över tid vara en viktigare
men naturligtvis mer svåröverblickbar storhet. Accepterar vi att bo och verka i
byggnader som innehåller exempelvis mjukgörare och tungmetaller om tio år,
eller måste en del av de byggnader vi bygger idag saneras? Miljöanpassning
skulle kunna bli en kritisk faktor för värdebeständigheten för en fastighet över tid
inom en snar framtid, och även lönsamhet skulle kunna överblickas i en vidare
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Nulägesbeskrivning

”

Om vi kunde ta (klimat-) besluten
tidigt och hålla fast vid dem, så skulle
vi ju spara rätt mycket pengar.

”

Ofta väljs en högre betongkvalitét
(med kortare torktid) för att vi ska
kunna gå in tidigare med nästa fas.
Det blir 20% högre klimatbelastning
helt i onödan, för det är väldigt sällan
vi utnyttjar det.

”

Anledningen till att det blev så bra,
var att vi hade en affärschef som
ville testa. Det som kännetecknar de
projekt vi lyckats bäst med, är att där
har vi alltid haft lite tur också.
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Nulägesbeskrivning

”

Vi får uppdrag av en projektutvecklare
att se hur t.ex. 20 radhus skulle passa
på platsen och hur det skulle gå ihop
med övrigt runt omkring. Det går ju
inte att ta ett steg tillbaka då och säga
till kommunen att det kanske skulle
vara bättre att inte göra någonting alls

”

Kunskapen (om klimatfrågor) är rätt
låg, generellt sett. Åtgärder vi gör, är
oftast på grund av vårt eget driv, inte
kundens.

”

Ett problem som vi ser, är att den som
tar fram detaljplanen, ofta inte är den
som bygger.

23

24

25
ICA Supermarket Lindvallen / Foto: Anna Kristinsdóttir / Liljewall

Analys
26

I stort sett alla som arbetar med hållbarhet inom
bygg-och fastighetssektorn besvarar frågan ”hur
ska vi lyckas bli klimatneutrala till 2030/2045?”
med ”ökat samarbete”. Vad som mer konkret avses,
och hur det ska gå till, är inte riktigt klart. Här skulle
visuell och förprogrammerad process kunna ge
en bra grund – genom att ge en överblick, en ökad
förståelse för hur stor påverkan olika beslut har, i
vilket skede de måste in – och kanske också – när
påverkansmöjligheten för just den lösningen är förbi
och kan läggas undan till ett annat projekt.
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Analys

Det som är tydligt efter intervjuerna är att ”miljöfrågan” ofta inte finns med från
början, utan är något som kommer till på slutet, eller i bättre fall, mitt under
projektet. För att de ska komma in tillräckligt tidigt – direkt när idén ska omsättas
i handling, behövs idag en eldsjäl någonstans och/eller en kunnig och driven
projektutvecklare/affärsutvecklare, som dessutom är med genom hela projektet.
Ibland är vissa parametrar låsta redan i detaljplanen, exempelvis byggnadshöjder
– vilket då gör det omöjligt att bygga i trä med samma antal våningar. En del
kommuner, framför allt i storstadsnära uttrycker en skepsis mot så kallade
plushöjder för att möjliggöra trästomme, och menar att byggaren då skulle
använda det till att bygga fler våningar – i betong. Att lösa det på ett rimligt sätt är
egentligen enkelt: det går att besluta antal våningar, sätta rumshöjder eller som
exempelvis Ale kommun gör – en skrivelse i detaljplanen om tilläggshöjd för just
träbyggnader.
Det här är ett område där visuell förprogrammering skulle kunna underlätta.
En tydlig bild över projektets olika faser, och i vilket skede vilka beslut måste
tas för att få någon verkan, skulle visa att om inte beslut om tillåtande höjd för
träbyggnad är beslutat, så kommer inte träbyggande att bli verklighet på aktuell
plats, eftersom det skulle ge färre våningar, mindre säljbar yta, och alltså lägre
inkomster. Vid en förprogrammering av de goda frågeställningarna, de som är
avgörande och har stor påverkan, skulle det också bli tydligt för alla inblandade
när frågorna tappar i aktualitet. Fokus och kraft kan riktas på andra fortfarande
görbara lösningar.
Det finns även annan problematik än den som betraktas som miljörelaterad
som skulle kunna undvikas genom förprogrammerad process, t.ex. bjälklag och
undertak i förskolor och skolor, som ibland av misstag dimensioneras som om det
vore bostäder, eller ventilationsutrymmen som inte har tillräcklig storlek för att
rymma de aggregat som behövs i verksamheten.
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Analys

Kanske måste den totala nedlagda tiden i ett projekt fördelas om, så att mer görs
tidigare? I förstudien till projektet, eller så tidigt som före detaljplanen, för vissa
lösningar. Här ser vi en stor potential till att en förprogramering av frågeställningar
kopplat till klimatneutralitet och klimatsmart gestaltning skulle bidra till förändrad
syn på när i processen vissa kompetenser kommer in. En förstudie med vanligtvis
endast en arkitekt kanske behöver kompleteras med både en sakkunnig inom
miljö, installationer och geoteknik med mera för att redan i dessa tidiga skeden
skapa sig en mer komplett blid över påverkan på valen som görs i förstudien. Att
få en ökad förståelse för hur man bättre kan låta rätt kompetens komma in i rätt
tid tror vi är ytteligare en framgångsfaktor. Utmaningen kan dock vara processens
ibland långa ledtider, begränsningar i ekonomin och investeringsbeslut, och
motstånd till att låta projektet kosta i tidiga skeden osv.
För de flesta – både byggare och beställare är ”miljöfrågan” ny, och det finns
en viss osäkerhet/okunskap. Det är en av anledningarna till att det inte händer
mer, enligt vad våra intervjupersoner erfar. Den som inte känner att hon/han
behärskar frågorna, måste vara modig för att våga ta sig an dem, det är enklare
att hålla sig till det man kan. Det är även en svårighet att kontrollera att man får
det man beställt, om man är osäker på vad ”lägre klimatavtryck” innebär. Ibland
finns det även suboptimeringar inbyggda i systemet, jämför: man får bonus för att
minska kostnaderna för inköpt material till ditt projekt och du hittar en leverantör
som ger dig +20% lägre kostnad. Då köper du av den och får din bonus, men
i projektet står de som ska bygga med exempelvis bredare skivor, som måste
sågas till på plats, med större tidsåtgång och mer avfall som resultat. Det ger
sämre miljöavtryck och dyrare slutprodukt, men du fick bonus för att ha kapat
kostnaderna just där du är, utan att kunna överblicka vilka följder det får för
projektet som helhet. Den typen av suboptimeringar som uppkommer på grund av
att de olika projektdeltagarna inte ser hela bilden av projektet, är inte ovanliga.
En viktig aspekt som är avgörande både för klimatpåverkan och lönsamhet i
projekten är gällande p-norm. På senare tid kan man se ett ökat intresse av
att ifrågasätta och utmana normen, vilket flertalet utredningar visar. Följande
utredningar Betänkande av utredningen Samordning för bostadsbyggande:
Stärkt planering för hållbar utveckling (SOU 2021:23) och Allmännyttans artikel
”Mobilitetsprojektet bäddar för samhällsvinster” är inne på att p-normen bör
ersättas av en mobilitetsnorm – men genom lite olika infallsvinkel. SOU 2021:23
är inne på att p-normen bör minskas med hänvisning till Sveriges klimatlöfte, och
Allmännyttan menar att det är både onödigt att bygga parkeringsplatser om inte
nyttjas, och orättvist att hyra ut dem så billigt så att de som inte har bil tvingas
subventionera bilåkarnas platser genom sin hyra. Både från klimatsynvinkel och
kostnadsaspekt skulle minskad mängd parkeringsplatser ge stort utslag, och
att göra en mobilitetsutredning i en förprogrammerad process, skulle vara klart
kostnadsbesparande jämfört med att bygga garage.
Genom att arbeta på ett miljömedvetet sätt i projekten ökar det möjligheterna till
gröna lån, tilldelning av markanvisning samt att skapa ett attraktivare varumärke
för beställare, byggherrar och fastighetsägare.
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Resultat &
förslag till
instrument
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Resultatet av våra intervjuer bekräftar våra
iakttagelser om att det med små förändringar går att
optimera ett projekt med avseende på miljöpåverkan
och klimatsmart gestaltning. Kortfattat består
resonemanget av ” ju tidigare desto bättre”.
Okunskap i kombination med omedveten handling
gör att flera vitala områden kommer för sent in i
processen. Ofta handlar det om vana och att man
utgår och planerar från senaste utfört projekt
och därmed blir resultat detsamma, dvs inget
reflekterande som genererar en utveckling
eller ifrågasättande.
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Resultat & förslag till instrument

Vad vi presenterar som ett möjligt instrument kan jämföras med en checklista
i en modern tappning som är integrerad i en tidplan eller ett visst skede av
processen. Förenklat förhåller vi oss till tre huvudsakliga skeden.

> Det tidiga skedet/Förstudie
Definiera förutsättningar och möjligheter

> Systemhandlingsskedet
Presentera koncept och principiella lösningar

> Bygghandlingsskedet
Leverera fastställda lösningar och fabrikat
I en traditionell byggprocess så är det inledande skedet, inte helt ovanligt,
förknippat med en mindre insats till förmån för de nästkommande skedena där
betydligt mer tid inplaneras.
Vår första åtgärd är en annan viktfördelning mellan de olika skedena där
tid och deltagare förflyttas för att säkra upp den inledande fasen. I sig ingen
radikal åtgärd men detta är en av de större och mer påtagliga förändringarna.
Ekonomiskt innebär det också att det initiala skedet blir mer omfattande men
också mer kvalitativt korrekt och innehållsrikt. Just denna förskjutning är det
som skiljer sig markant mot flera i nutid pågående projekt där man inte kan
omhänderta bra miljöaspekter för att de identifierats för sent.
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Resultat & förslag till instrument

Med detta upplägg tror vi starkt på att samtliga projektdeltagare med enkla knep
kan nå större miljömedvetenhet och generera viktiga värden.

> Gestaltningen blir en smart effekt av
frågeställningarnas påverkan
> Tekniklösningar blir flexibla och
framtidsanpassade
> Byggnader kan förberedas för anpassningar på ett
mer kostandseffektivt sätt
> Platsens förutsättning tydligare kan beskriva vad
som är en bättre lösning
> Klimat- och miljöarbetet blir en integrerad del i
projektering (ej tillägg, ej merkostnad)
Naturligtvis så finns förståelse för att det skiljer sig mellan organisationer där
det redan finns fördefinierade processer som följer kvalitetssystem som gör det
svårare till en momentan förändring. Vi måste vara verklighetsförankrade och
ödmjuka och inse att för vissa projekt passar detta upplägg bättre. Till exempel
kan det ibland vara svårt att få investeringsbeslut vilket försvårar vårt förslag
att lägga större insats i tidigare skeden, man mäste helt enkelt arbeta på inom
rimliga resursnivåer.
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Resultat & förslag till instrument

Om vi nu har gjort en definition av var man skall lägga tyngdpunkt i tid för att nå
klimatoptimering, är vår nästa åtgärda att skapa ”en checklista” där
milstolpar/grindar utgör basen. Att integrera dessa milstolpar i en tidplan
tydliggör NÄR man måste agera och/eller måste ta beslut för att möjliggöra
en miljöoptimering. Denna förprogrammerade tidplan innehållande betydande
miljöaspekter och/eller hänsynstagande till platsens möjligheter kan vara
grogrund till avgörande diskussioner eller reflektioner som resulterar i
klimatsmart gestaltning och klimatoptimering och tillika fullt ekonomiskt
försvarbara. Se bild A för exempel.
I resonemanget återfinns även flexibilitet och möjlighet till att transformera
byggnaden till andra ändamål/funktioner på enklast möjliga sätt och använda
det som i första hand finns byggt. Under byggnadens livslängd handlar det om att
inkludera framtida potentialer.
Den tredje åtgärden, som blir en konsekvens av att vi monterat upp
milstolpar/grindar, är att det kan erfordras fler aktörer i tidigt skede än vad som
tidigare ansetts brukligt. Det handlar mer om att prestera stötvisa insatser än att
vara en konstant i sammanhanget. Ett exempel kan vara att ha med geotekniker
för att optimera rördragningar, dagvattenmagasin, kulvertar i avsikt att minimera
sprängning och i stället utnyttja naturliga sänkor. Det kan tyckas att kostnaden
för en utökad insats av geotekniker är omotiverad men i det fall det genererar
en förenklad markbearbetning och det primärt är skonsamt för miljön blir det
för totalekonomin en lyckad investering. Kanske behöver projektet addera en
”sakkunning” inom solceller för att projektet längre fram skall kunna genomföra
en solcellsinstallation på bästa möjliga sätt och integrerad i gestaltningen.
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Resultat & förslag till instrument

Följande bilder, Bild A och Bild B, visar exempel på hur verktyg kan framarbetas,
projektanpassas och integreras i förprogrammerad och visuell tidplan. Detta ger
möjlighet till att besvara de goda frågeställningarna vid rätt tillfälle för att få störst
behållning av insats/åtgärd utan att det skapar
en merkostnad.
Vi tror att detta är ett framtida starkt arbetssätt. Blivande aktörer inom
byggbranschen finns idag på landets akademier. Vår förhoppning är att detta
genom LBF stiftelse ska få spridning och ges möjlighet till vidareutveckling
tillsammans med akademin.

Förberedelse för framtida investeringar
Yttertak dimensioneras och anpassas för solceller inklusive taklutning
Placering av teknikrum anpassad för framtida tillbyggnad
Dagvattenmagasin anpassas till mark – minska sprängning
Befintliga träd och vegetation fungerar som solskydd
Utred mobiliteten för området, istället för P-norm
Återbruk av befintlig fasad, stomme, grundläggning, inredning mm.
Bild B: Exempel på hur en del av checklistan kan se ut i det tidiga skedet.
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Resultat & förslag till instrument

Principiellt upplägg för genomförande av
miljöoptimerad projektering
Förstudie
30%

Systemhandling
40%

Bygghandling
30%

Utveckla & föreslå
Projekteringstid ca 3 mån

Förfina & kvantifiera
Projekteringstid ca 3-5 mån

Specificera & fastställ
Projekteringstid ca 3 mån

Infrastruktur, el,
VVS, gator
Placering på tomt

Ifrågasätt kvantiteter eller
fördefinierade behov

Utvärdera fabrikat

Grönytefaktor
Mark (Geo, sprängning, befintlig
miljö, dagvatten/grundvatten)
Träd som solskydd

Följ upp förstudie
Utvärdera material och
alternativ till dem

Byggnad och dess
utformning
Optimering efter befintliga
förutsättningar
Långsiktig
flexibilitet
Kalkyl

Förberedelse för
framtida...

Kalkyl
Finns möjlighet
till återbruk?
Kvalitetssäkring

Miljöledningssystem

Återbruk

”tänk utanför boxen”,
Utmana, innovation

Montagemetod demonteringsmetod

Stomme
Grund

Tak

Fasad

Källare
Parkering/garage
(P-norm)

Energi

Kort- och
långsiktig kostnad

Installationssystem,
placering
Utvärdera alternativ
Solvärme

Anpassa för
träbyggnad

Avfallshantering
Placering friskluft
Gestaltning och
designprinciper

Bild A
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Vid möjlighet skulle vi vilja utveckla:

Arbetsmetodiken i
samhällets generella krav
på hållbarhetsaspekter
och god livsmiljö, där
vi vet om att t.ex. en
klimatdeklaration ska
tas fram för byggprojekt.
Avslutningsvis för vi ett
resonemang där vi tror
oss kunna precisera
organisation och
deltagare för att uppnå
”rätt person vid rätt
tillfälle”.
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Vidare studier
Det arbete som genomförts är en bekräftelse på att det finns utrymme för
förbättring inom flera områden inom byggprocessen och att det finns anledning
till att studera ”Hur kan man göra i stället”.
Materialet som tagits fram och identifierats i samband med genomförd förstudie
blir ett naturligt startskott för fortsatt arbete mot ett mot fortsatt utveckling av
föreslaget verktyg, checklista och arbetsmetodik. Det som framför allt är det
tydligaste behovet är att kunna luta sig mot något som stärker och förtydligar
processen och på ett enkelt sätt kan förstås av alla inblandade. Vidare ser vi
att det finns stora miljövinster med en arbetsmetodik som interagerar med
gestaltning, teknik och ekonomi. Vi tror oss också se att byggherrens varumärke
kan förstärkas och förknippas med positivt och aktivt hållbarhetsengagemang.
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