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Sammanfattning 
  

Byggbranschen ställdes för en tid sedan inför utmaningen att bygga byggnader som var mer 

hållbara sett som en färdig produkt. Detta i form av en mindre energianvändning, mindre 

miljöpåverkande material med mera. Denna utveckling har gjort att byggproduktionen som 

fas, blivit en större del av byggbranschens miljöpåverkan.  

Intresset för ett utökat arbete med att skapa mer ekologiskt/ miljömässigt hållbara 

byggarbetsplatser har ökat kraftigt under de senaste åren. Då det kan vara dyrt att utvärdera 

sin egen verksamhet för att hitta förbättringsåtgärder har främst de stora bolagen i Sverige 

gjort radikala förändringar i det dagliga arbetet. Detta har ökat intresset för ByggTema i 

Örebro AB att följa samma spår för att konkurrera med likvärdiga miljöparametrar.  

Studien hade som ingångspunkt att hitta enkla förbättringsåtgärder för ByggTema att tillämpa 

i hela processen för uppförandet av en byggnad.  

För att undersöka hur intresset och kunskapsnivån var inom företaget genomfördes en 

enkätundersökning, där det visade att de aktivt sorterar avfall och att de har för lite tid på 

varje projekt att utveckla det aktiva miljöarbetet i byggproduktionen. 

Kommande steg i studien var att intervjua utvalda personer inom ByggTema för att få en 

inblick i vad som sker i det detaljerade arbetet kring dessa frågor, samt hitta möjliga lösningar 

på de problem som i dagsläget hindrar ett mer ekologiskt/ miljövänligt arbete i 

byggproduktionen. 

När informationen kring detta samlats in utfördes fältstudier på två skolbyggnationsprojekt 

belägna i Örebro (Brunnsskolan och Norrbyskolan). Detta för att kunna dra slutsatser kring 

vilka förbättringsåtgärder som lämpar sig för ByggTema att tillämpa i verksamheten. 

Resultatet av studien blev en rad möjliga förbättringsåtgärder för ByggTema att applicera i sin 

verksamhet. Dessa var bland andra att, involvera fler i planeringsskedet, öka kunskapsnivån/ 

medvetenheten hos anställda genom interna och externa utbildningar, ställa höga krav på 

underentreprenörer i form av belysning och containrar.  

Kortfattat bör oisolerade containrar som kräver uppvärmning förbjudas, även halogenlampor 

bör förbjudas för att ge plats åt LED-lampor med en avsevärt lägre energianvändning. Bodar 

med låg energiklassning bör förbjudas, partnering bör tillämpas och viljan till samverkan ska 

vara gemensam.  

 

 

Nyckelord – byggproduktion, hållbarhet, energianvändning, avfall. 
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Abstract 
 

The construction industry was recently faced with the challenge of constructing that were 

more sustainable as a finished product. This in terms of less energy use, less environmental 

impacts, and more. This development has meant that the construction industry in order to 

develop a completed building has become a larger part of the construction industry's 

environmental impact. 

The interest in expanding work to create more ecologically/ environmentally sustainable 
construction sites has increased sharply in recent years. As it may be expensive to evaluate 
their own business to find improvement measures, the major companies in Sweden have 
made radical changes in daily work. This has increased the interest of ByggTema in Örebro AB 
to follow in the same track to compete with equivalent environmental parameters. 
 

The starting point of the study has been to find simple improvement measures for ByggTema 
to apply throughout the building process. 
 

To investigate how interest and knowledge levels were within the company, a survey was 
used, which showed that they actively sort waste and that they have too little time on each 
project to develop active environmental work in building production. The next steps in the 
study were to interview selected individuals within ByggTema to get an insight into what is 
happening in the detailed work on these issues, as well as to find possible solutions to the 
problems that currently hinder more ecological/ environmentally friendly work in building 
production. When gathering information about this, field studies were carried out at two 
school projects located in Örebro (Brunns School and Norrby School). This in order to draw 
conclusions about which improvement measures are appropriate for ByggTema to apply in 
the business. 
 

The result of the study was a number of possible improvement measures for ByggTema to 
apply in its operations. These included, among other things, involving more personnel in the 
planning phase, increasing the level of knowledge/ awareness of employees through internal 
and external education, high demands on subcontractors in the form of lighting and 
containers. In short, uninsulated containers that need to be heated should be banned and 
halogen lamps should be prohibited to accommodate LEDs with significantly lower energy 
consumption. Low energy shed should be banned, partnerships should be applied and the 
willingness to cooperate should be common. 
 
 

Keywords – building production, sustainability, energy use, waste. 
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1. Inledning  
Denna studie utförs i samarbete med ByggTema i Örebro AB för att undersöka hur och med 

vilka åtgärder det är möjligt att skapa en mer hållbar byggprocess. 

1.1 Bakgrund till examensarbetet 
 

Hållbarhet är ett brett och ofta missuppfattat begrepp. Det används ofta olika i olika 

branscher, som till exempel i livsmedelsbranschen används uttrycket framförallt som en 

förklaring på hur länge produkten är ätbar eller liknande. I byggbranschen har begreppet 

kommit till användning för att förklara om en byggnation är mer eller mindre resurssnål 

under drifttiden. Begreppet används även som förklaring om olika material skadar den lokala-

/ globala miljön eller inte. Sällan används begreppet hållbarhet inom olika branscher för att 

beskriva vägen till en hållbar produkt. Det har inom bygg-/ fastighetsbranschen tagits fram 

olika former av certifieringssystem för den färdiga produkten, alltså byggnationen. Vanliga 

certifieringar för just den färdiga produkten är exempelvis, BREEM, LEED, Green Building 

samt Miljöbyggnad. Dessa system kan misstolkas då de inte berör hela produktionen av den 

certifierade byggnaden. Eftersom byggbranschen aktivt arbetar med att bygga hållbart och på 

så vis få ner miljöpåverkan i driften av den färdiga byggnationen, kommer produktionen av 

objektet bli en större del av den totala miljöpåverkan av projektet. Produktionen förklaras 

ofta som ordet ”uppströms” och driften som ”nedströms” när påverkan förklaras av olika 

skeden för en byggnation. (Westlund & Brogren 2014) När arbetet startade med hållbarheten 

i driftskedet (nedströms) var uppfattningen att driften stod för cirka 85 % av 

energianvändandet samtidigt som produktionen stod för cirka 15 %. Detta är en uppfattning 

som branschen levt kvar med långt in på 2010-talet. Men efter hand då arbetet med 

driftskedet ökat har produktionen förändrats marginellt, vilket har lett till att skillnaden 

mellan dessa blir mindre och mindre. Idag har det tagits fram ungefärliga siffror på att 

skillnaden är så liten att produktionen(uppströms) och driftskedet(nedströms) använder sig 

av ungefär lika mycket energi. Dessa siffror beror självklart på att det måste finnas någon 

form av avgränsning i tid av driftskedet. Enligt undersökningar har denna tidsram satts till 50 

år. (Nordling 2014)

 

Figur 1. Olika skeden en byggnad genomgår, det som i denna studie beskrivs som produktionen är endast enligt figuren 
konstruktionsinstallationsskedet. (Liljenström et al 2014) 
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Uppförandet (uppströms) av en byggnad kräver vissa åtgärder för att möjliggöra en rimlig 

arbetsmiljö på plats. Detta löser oftast företag genom att hyra bodar som nyttjas till 

platskontor, matsal, ombytesmöjligheter med dusch, toaletter etc. Ofta är dessa bodar inte 

särskilt väl isolerade och värms oftast upp med direktverkande elvärme (CRAMO 2017). 

Denna kombination leder till en hög energiförbrukning, som lastas på projektets ”uppströms”-

fas. Det finns undersökningar som visar att ungefär 70 % av byggproduktionens 

energiförbrukning kan kopplas till bodar och belysning på byggarbetsplatsen. Den totala 

energiförbrukningen som byggarbetsplatsbodar utgör under ett helt år i Sverige uppgår till så 

mycket som 200 miljoner kWh (CRAMO 2017). 

Då energieffektivitet endast är en del av en hållbar byggproduktion kommer många 

parametrar tillsammans med energieffektiviteten vara till stor betydelse för den miljömässiga 

hållbarheten i stort. Företag i hela Sverige väljer att certifiera sitt arbete med bland annat 

miljö enligt ISO-14001. Detta för att de gentemot beställare ska kunna visa att de arbetar på 

ett visst sätt inom det certifierade området. En del av vad ett certifierat företag arbetar med, 

är också lagstadgat för en miljömässigt hållbarare byggproduktion och reglerat i Miljöbalken. 

Detta har gjort att det är lättare att ställa någon ansvarig för miljöarbetet under 

byggprocessen, då någon tagit på sig ansvaret. 

Företag som ByggTema har valt att certifiera sig enligt detta system. Dock berör 

certifieringarna mycket kring dokumentation av vilka material som används och möjligtvis 

släpps ut för att i slutänden se ekonomiska vinster i detta. Vilket gör att ISO-14001 är ihåligt 

om man ska se till vad det betyder för hållbarhet inom byggproduktionen (Svensk certifiering 

2017). 

Därför har ByggTema valt att utvärdera sin verksamhet, med ett bredare perspektiv än ISO-

certifieringen avser. 

 

1.2  Syfte med studien 

 
Syftet till denna studie är att tillsammans med ByggTema utvärdera deras miljöarbete i 

byggprocessen, då framförallt energieffektivitet och avfall samt farliga utsläpp. Detta för att nå 

en större hållbarhet vad det gäller det ekologiska/ miljömässiga hållbarhetsarbetet i 

byggproduktionen.  

 

1.3  Mål med examensarbetet 

 
Målet med denna studie är att skapa specifika förbättringsåtgärder inom byggprocessen för 

byggnadsentreprenörer, och i det här fallet ByggTema, vad gäller det ekologiska/ 

miljömässiga hållbarhetsarbetet. 
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1.4  Problemformulering 

 
Byggbranschen satsar relativt små resurser på att utvärdera hur arbetet för att nå en mer 

ekologisk/ miljömässig hållbar byggproduktion behöver se ut. Detta kan leda till svårigheter 

för ensamma entreprenörer att fokusera och satsa pengar inom ämnet. Denna studie ska 

besvara följande frågeställning; 

 Vad innebär en hållbar byggproduktion för anställda på ByggTema? 

 

 Vilka förbättringsåtgärder kan ByggTema och andra bolag i branschen tillämpa 

i planeringsskedet för att nå en mer ekologiskt/ miljömässigt hållbar 

byggproduktion? 

 

 Vilken miljöpåverkan har byggarbetsplatsens etablering? 

 

 Hur ska aktörer i byggbranschen med enkla förändringar nå en mer hållbar 

byggproduktion i det löpande arbetet? 

 

 Hur ser ByggTemas befintliga arbete ut med ekologisk/ miljömässig hållbarhet 

inom byggproduktionen? 

 

 

1.5  Avgränsning 
 

Då begreppet hållbar byggproduktion är ett brett ämne/ område kommer fokus ligga på den 

del av produktionen som berör miljö.  

Social- och ekonomisk hållbarhet kommer beröras sparsamt. Den del av produktionen som 

berörs är den konstruktionsinstallation som sker på byggarbetsplatsen, alltså inte 

produktionen av materialen. 

Något som även kommer beröras i mindre skala är farliga utsläpp, då en grundlig genomgång 

av kemikalierna på en byggarbetsplats skulle leda till en för stor omfattning på denna studie. 

Transporter är en svårreglerad del av byggprocessen, då det oftast inte är det egna företaget 

som sköter dessa. Därför kommer detta inte tas upp i denna studie.  
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1.6  Metod 
 

1.6.1  Studiens förlopp 

 
Arbetet i denna studie genomförs i flera olika faser: 

 

1.6.1.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie genomförs för att hämta information inom ämnet. Detta görs genom sökning i 

olika forum för att ge studien ett bredare perspektiv. Trovärdigheten och genomförbarheten 

ökar när informationen är hämtad från olika forum, då det oftast förekommer olika 

perspektiv på exempelvis vetenskapliga rapporter och ”vanliga” artiklar, exempelvis 

debattartiklar. Fakta från detta kommer utgöra en grund för den teori-del som finns i denna 

studie. 

 

1.6.1.2  Orientering av ByggTemas miljöarbete 

 
Under denna fas arbetas enkäter fram samt genomförs. Dessutom utförs en granskning av 

befintliga underlag som berör den ekologiska/ miljömässiga hållbarheten inom 

byggproduktionen. 

1.6.1.2.1  Enkätundersökning 

 

Denna fas kommer till största delen utgöras av att utforma relevanta enkäter som ska ge svar 

på de frågor studien behöver besvara, både övergripande vad det gäller företagets förståelse/ 

kunskap samt arbete kring ekologisk/ miljömässig hållbarhet inom byggproduktionen. 

Merparten av företaget kommer i detta fall att önskas svara på enkäten, där tjänstemän, 

platschefer och entreprenadssnickare får olika enkäter (enligt Bilaga 1, 2 och 3) som de svarar 

på för att delge sin syn på sitt och ByggTemas arbete. 

De olika utformningarna på enkäter kommer till största del variera på grund av 

respondenternas olika roller i bolaget. De olika enkäterna innehåller som tidigare nämnt 

inledningsvis frågor om förståelse kring ekologisk-/ miljömässig hållbarhet, då personligen 

och hur de tycker företaget arbetar i stort. Den stora skillnaden mellan tjänstemännens enkät 

och yrkesarbetarnas enkät är att tjänstemännens fokuserar mer på planering och 

yrkesarbetarnas på utförandet och då även det dagliga arbetet i byggproduktionen. 

Platschefsenkäten utformas därför som en samling av dessa två enkäter då platschefens roll 

berör båda delar. Målsättningen med denna enkät är att samtliga tjänstemän, platschefer och 

entreprenadssnickare kommer svara på enkäten, servicesnickare ingår inte på samma sätt då 

de oftast utför mycket mindre uppgifter på många olika platser. 

Enkätundersökningen utformas enligt Per Svenssons(Chalmers) (Svensson 2015) 

sammanställning, med krav på enkelhet och kvantifierbarhet. Strukturerbarheten i enkäten är 

viktig då informationen ska vara lätthanterlig. Fokus kommer ligga på att det ska krävas ett 

svar per fråga, ja och nej frågor med en kort beskrivning. En viktig detalj i denna kvantitativa 

undersökning är att den inte får ta för lång tid att genomföra då det är viktigt att behålla 

intresset hos besvararen.  
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1.6.1.2.2  Granskning av befintliga underlag 

 

ByggTema har under en period arbetat igenom sin verksamhet inför en ISO-certifiering. Där 

av har de en del intressanta dokument som beskriver hur de arbetar med miljö, löpande i 

produktionen. Dessa dokument kommer granskas i denna fas. 

 

1.6.1.3 Personlig intervjustudie 

 
En mer djupdykande intervjustudie kommer genomföras med ett antal olika personer, med 

olika befattningar inom ByggTema(se Tabell 1 nedan). 

 

 

Intervjuerna kommer hållas en och en för att få en mer personlig bild av deras åsikter, detta 

för att de ska kunna svara utan att bli störda av andra som tänker på något annat sätt som 

ändå kan vara rätt. Ett undantag kommer göras då Projektledare 1 och Projektledare 2 

intervjuas samtidigt, då de kompletterar varandra bra och kan på så vis svara för en mer 

övergripande del av projektledningsarbetet. Intervjuns upplägg kommer vara så likt som en 

process kan vara, då de första frågorna handlar om planering och uppstart, och de sista 

frågorna syftar på trender och framtidsvisioner i miljöarbetet.(Bilaga 4,5 och 6) 

En sammanställd lathund av Anna Hedin (Hedin 1996) har används under framtagningen av 

denna metod del. Hon betonar vikten i att ställa öppna frågor som besvararen kan sväva fritt i 

för att få fram ett mer heltäckande svar. Detta tillsammans med det viktiga urvalet av 

”intervjuobjekt” som i detta fall är täckande för hela organisationen kring en byggprocess 

skapar en bra mängd information samt även en bra detaljnivå. Något som skapar en bra 

trovärdighet i denna typ av intervju är att flika in egna idéer som utfrågare, för att på så vis 

lyckas få information på olika nivåer av samma ämne ur den besvarande parten. Inom en 

intervjustudie kan vissa frågor i efterhand bli mindre relevanta till studien och därför inte 

studeras vidare. Detta kommer beaktas på så vis att det är bättre att ha fler frågor och senare 

inte använda exempelvis någon än att behöva komplettera. (Hedin 1996)  

 

  

Tabell 1. Deltagare i intervjustudien, samtliga anställda på ByggTema. 
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1.6.1.4 Fältstudie 

 
Fältstudie kommer i denna studie vara en kontrollerande fas för att se hur ByggTema arbetar 

ute i praktiken på byggarbetsplatsen. Byggarbetsplatser som i denna studie kommer besökas 

är Brunnsskolan och Norrbyskolan, båda belägna i Örebro. Det är efter denna fas som 

eventuella slutsatser om förbättringsåtgärder kan dras. Granskningen på plats kommer 

utföras enligt en checklista som syftar bland annat på smarta miljölösningar för att spara 

energi, samt hur de sköter avfallsarbetet på plats.(Bilaga 7) 

Med hjälp av checklistan kommer de stora momenten samt ”de vanligt största miljöbovarna” 

på svenskabyggarbetsplatser kontrolleras. Denna checklista har sin grund i en undersökning 

som SBUF (SBUF & Norrman 2010) gjort för att lokalisera vilka delar i byggproduktionen som 

främst är energikrävande. Checklistan är uppbyggd för att lätt kunna kontrollera dessa och då 

i lämpligt samråd med platsleding. För att på så vis genomföra en grundlig kontroll av hur allt 

från hur byggarbetsplatsens etablering ser ut till hur arbetets fortlöpande moment genomförs 

med hänsyn till exempelvis avfall och energianvändning. De rubriker som förekommer i 

checklistan är enligt följande: 

 Allmänt(löpande arbete) 

 Planering 

 Belysning 

 Bodar 

 Värmespill 

 Uttorkning 

 Maskiner 

 Containers 

 Avfall 

Då denna studie inte enbart syftar till att observera det löpande arbetet genomförs platsbesök 

endast en gång per byggarbetsplats i kontrollerande syfte. 

 

1.6.1.5  Sammanställning 

 

Informationen som krävs för en sammanställning av arbetet har hämtats in, slutsatser dras 

och förbättringsåtgärder tas fram. De väl fungerande delar som ByggTema arbetat igenom 

lyfts även fram som förbättringsåtgärder åt branschen.  
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2. Teori 
 

2.1  Hållbar byggprocess 
 

Hållbar utveckling inom byggprocessen är ett begrepp som används i många olika forum i 

branschen där det ofta delas på ekonomisk-, social-, och ekologisk hållbarhet. I figuren nedan 

visas det en modell hur man kan visa hållbarhet, där illustrationen är allmän och inte 

branschspecifik. (KTH – hållbar utveckling 2017) 

 

 

Figur 2. Symbolisering av hållbarhet, för ekonomisk hållbarhet krävs en social hållbarhet och för social hållbarhet krävs en ekologisk 
hållbarhet. (KTH – hållbar utveckling 2017) 

 

Ekologisk/ miljömässig hållbarhet är endast en del av den totala hållbara utvecklingen som 

sker i samhället. Att definiera hållbar utveckling har många olika sakkunniga personer gjort 

med mer eller mindre framgång. Den sannolikt mest kända definitionen är den som 

publicerades i rapporten ”Vår gemensamma framtid” sammanställd av 

Brundtlandskommissionen år 1987. (KTH – hållbar utveckling 2017) 

 

”Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. (KTH – hållbar 

utveckling 2017) 

 

Att definiera ekologisk/ miljömässig hållbarhet är inte lika komplicerat som det kan låta. KTH 

har enligt rapporten ”Vår gemensamma framtid” definierat olika delar av begreppet då 

ekosystem är så pass komplexa: 
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”Produktion av varor och tjänster får inte kompromissa med ekosystemens 
bärförmåga dvs. naturen måste hinna återskapa uttagna resurser. 
Ekologisk hållbarhet rör bland annat funktionsdugligheten hos jordens bio-geo-
kemiska system där detta ingår: 

 Vatten (föroreningar, grundvattennivåer, salinitet, temperatur, främmande 
arter) 

 Luft (föroreningar, partiklar, ozonlagret, klimatsystem, buller) 

 Land (föroreningar, erosion, landanvändning, främmande arter) 
 

 Biodiversitet (arter och habitat (livsmiljöer), GMO) 
 

 Ekosystemtjänster (t.ex. pollinering, fotosyntes, vattenrening, klimatreglering) 

I ekologisk hållbarhet inkluderas ibland även människors hälsa, i den mån den 
påverkas av den yttre miljön i form av föroreningar, buller etc.” (KTH - ekologisk 
hållbarhet 2017). 

 

2.2  Lagar och regler som styr det ekologiska hållbarhetsarbetet 

 
Lagar och regler är som bekant till för att följas. För att veta vilka delar inom dessa som berör 

sin egen organisation bör en utredning göras. ByggTema har tagit fram de olika lagar och 

regler som berör dem.  

Ofta i beskrivningar kring miljön på en byggarbetsplats nämns Plan- och bygglagen, detta för 

att den specifikt pekar på exakt vilken paragraf eller stycke som är intressant från miljöbalken 

i olika situationer eller syften.1 

2.2.1  Miljöbalkens påverkan på byggproduktionen 

 
Miljöbalken reglerar och beskriver hur juridiska eller privata personer ska/ kan arbeta på ett 

lagligt sätt. Med hjälp av miljöbalkens andra kapitel, kan en fällande dom lättare komma. Detta 

för att det klart och tydligt står i detta kapitel om tillämpningar, bevisbörda, hänsynsregler, 

val av plats, rimlighetsavvägning, ansvar för skadad miljö samt slutavvägning till den 

omgivande miljön. Exempelvis i § 5 (hänsynsregler) står det, 

”Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror 

och energi samt utnyttja möjligheterna att  

1. minska mängden avfall,  

2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter,  

3. minska de negativa effekterna av avfall, och 

4. återvinna avfall. 

   I första hand ska förnybara energikällor användas. Lag (2016:782).” (SFS 

1998:808) 

                                                           
1 Ulf Wennlöf Arbetschef ByggTema, från diskussion den 6 april 2017. 
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2.3  Företagets historia, miljöidentitet och certifierade 

ledningssystem 

 
ByggTema är en byggnadsentreprenör som under en kortare tid vuxit och blivit en av Örebros 

största privata aktörer. Verksamheten grundades 1990 och är där med ett ungt och 

nytänkande bolag som alltid strävar mot att uppfylla kundens önskemål. De åtar sig allt ifrån 

byggservice-/ förskärningsarbeten till ny- och ombyggnationer av olika typer av projekt. 

Företag liksom ByggTema har ofta olika certifierade ledningssystem för exempelvis kvalité 

och miljö. Miljöledningssystemet deras verksamhet formats efter är enligt ISO-14001 

(Byggtema – miljö & kvalitet 2017). 

 

”Anledningen till att ByggTema och många andra byggnadsentreprenörer 

certifierar sig är för att deras beställare ”kräver” att företaget ska vara certifierat 

för att vinna upphandlingen.”2 

 

Ett miljöledningssystem enligt ISO-14001 ger dokumentation och kommunikation kring ett 

mer komplett utfört miljöarbete genom hela processen. Viktiga fördelar enligt 

certifieringsorganet Svenskcertifiering, som företag kan dra nytta av genom en ISO-14001 

certifiering är; 

 att företaget lättare kan skapa både kort- och långsiktiga kundrelationer så väl 
lokalt som globalt, 

 
 att det kan skapa en känsla av goodwill i organisationen, 

 
 att det öppnar för möjligheter till en mer effektiv kostnadsbesparing, 

 
 att det bidrar till en högre avkastning och ökar konkurrenskraften på både 

lokal och global nivå (Svensk Certifiering 2017) 
 

En ISO-certifiering inom miljö ska alltid leda till en kontinuerlig utveckling och förbättring av 
det egna företagets miljöledningssystem. Detta görs genom kontinuerliga uppföljningar och 
ett ständigt arbete med dokumentation och kommunikation, där det visas att certifieringen 
följs i alla led. (Svensk Certifiering 2017) 

Det resultat som Svenskcertifiering vill nå hos sina kunder är att, 

”… ge företaget möjligheter att öka det affärsmässiga och ekonomiska värdet av dess 
verksamhet. Vi vill också påvisa styrkor och brister i företagets verksamhet och ge företaget 
möjligheter att förbättra verksamheten ytterligare. Våra revisioner visar självklart också att 
företag följer standardens krav enligt dess beskrivningar hur verksamhetens skall bedrivas 
samt hur dessa tillämpar sina processer.” (Svensk Certifiering 2017)  

 

                                                           
2 Ulf Wennlöf Arbetschef ByggTema, från diskussion den 6 april 2017. 
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På grund av ByggTemas certifiering som gjorts inom miljö har de tagit fram olika typer av 

dokument för att lätt kunna visa kunden och de egna anställda vad de ska följa för riktlinjer. 

Dokumenten som tagits fram och berör miljöarbetet är bland annat, 

 Miljöplan 

Ett dokument som bland annat innehåller Miljöpolicyn med syfte och beskrivning, 

förutsättningar och styrande dokument, verksamhetens mål och krav inom 

miljöarbetet, krav på arbetssätt samt uppföljning. 

 Miljöpolicy 

Lättförståeliga punkter som beskriver miljöarbetet i alla led. 

 Viktning av olika miljöaspekter 

Denna viktning avser allt ifrån utsläpp till användning av trävaror i produktionen. 

Alla olika delar i produktionen har viktats med i vilken frekvens de används samt 

deras specifika miljöpåverkan.  

 Kemikalielista 

För att begränsa användandet av farliga kemikalier har ByggTema tagit fram en 

lista på de kemikalier som i första läget ska användas. 

 Lista med viktiga lagar och regler för verksamheten i miljöarbetet 

Kapitel, paragrafer i olika lagtexter som är viktiga för verksamheten, till exempel 

miljöbalken och plan- och bygglagen. Dessa beskrivs också för en bättre 

förståelse.3(gäller hela stycket) 

 

 

2.4  Energiförbrukning i byggskedet 
 

2.4.1 ”Byggboden” energiförbrukning och dess syfte 

 
Bodar finns oftast på en byggarbetsplats för att fungera som platskontor, manskapsbod med 

omklädningsmöjligheter, och lunchrum samt toaletter m.m. Dessa bodar är endast en 

provisorisk etablering, vilket oftast leder till att det inte isoleras ordentligt och värmen står på 

alldeles för högt. Exempelvis förklarar uthyrningsfirman Cramo problemet med de flesta 

bodar som finns ute på marknaden enligt följande (CRAMO 2017); 

 

”På många byggen finns det gamla bodar med dålig isolering, dåliga fönster och 

saknar ventilation med återvinning.” (CRAMO 2017) 

  

                                                           
3 Ulf Wennlöf Arbetschef ByggTema, från diskussion den 6 april 2017. 
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Det finns också mer detaljstyrda problem med bodar på olika etableringar, som enkelt kan 

lösas för att få en mer energisnål byggproduktion. SBUF förklarar detta i en kortfattad video 

på YouTube, 

 

”På många etableringar saknas eventuella luftslussar eller dörrstängare. Det 

saknas även ofta en uppföljning av förbrukad energi, både på totala förbrukningen 

men även på detaljnivå som till exempel visar förbrukning på en specifik bod.”4 

 

 

2.4.2 Energiförbrukning på en byggarbetsplats 
 

Av olika anledningar har byggarbetsplatser generellt sett en hög energiförbrukning. Detta kan 

bero på allt ifrån bodar, belysning, uppvärmning av projektet till kranar som förbrukar 

mycket energi (elektrisk energi). Den totala energiförbrukningen för driften på den tillfälliga 

etableringen uppgår till över 200 miljoner kWh per år. Enligt CRAMO (CRAMO 2017) som 

gjort sammanställningen kan man i dagens läge (2017) räkna med att det är närmre 250 

miljoner kWh per år. Om detta jämförs med att Sveriges årliga förbrukning är kring 160 TWh 

per år (Energiföretagen 2017) motsvarar ”etableringsförbrukningen” i Sverige ungefär 1,6 ‰ 

vilket är en enorm del om man ser till att i Sverige gör man mycket mer än att hålla projekt 

igång med till exempel tillfälliga etableringar5,6 . 

 

 

2.4.3 Belysning av projektet 

 
Det är inom byggbranschen vanligt att använda strålkastare och ledbelysning på 

arbetsplatserna. Detta för att först och främst öka säkerheten, tryggheten samt öka 

arbetstempot. Det har tidigare varit vanligt att använda sig av glödlampor och halogenlampor 

dock fasas dessa succesivt ut ur samhället för att göra plats åt mer energisnåla alternativ, så 

som LED-teknik och lågenergilampor. Exempelvis kan glödlampor jämföras med LED-lampor 

bara för att öka förståelsen bakom att ett byte av lampor är viktigt. 

Om ett bygge har flera ledljusslingor med glödlampor finns en stor potential att spara pengar, 

enligt uträkning i bilaga 5. Denna visar att om tio stycken glödlampor (60W) som förbrukar 

5256 kWh/år lyser ett helt år, skulle bytas ut mot tio stycken LED-lampor (10W, och 

motsvarar en glödlampas Lumen-värde)(Lampan 2017) som förbrukar 876 kWh/år skulle 

denna effektivisering spara 4380 kWh/år (Bilaga 8). 

 

 

                                                           
4 Sune Almqvist och Johan Ek dåvarande Tidermans Hyrmarkiner(YouTube), från film publicerad den 29 augusti 2012. 
5 Jan Isgård CRAMO, intervju den 9 maj 2017. 
6 Åke Svensson CRAMO, intervju den 9 maj 2017. 
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2.4.4 Provisoriskuppvärmning av projektet 

 

Det som menas med provisorisk värme under byggprocessen är att det befintliga 

värmesystemet inte kommit igång ännu, vilket leder till att byggnationen i detta läge inte är 

färdigställd men behöver ändå värmas upp. Olika alternativ till provisoriskuppvärmning av 

ett byggnadsprojekt är bland annat fjärrvärme, gasol, dieselvärmeverk, olika typer av 

värmepumpar etc. De bästa alternativen enligt rapporten ”Klimatpåverkan från 

byggprocessen” är att använda fjärrvärme alternativt olika typer av värmepumpar (Westlund 

& Brogren 2014). 

 

2.4.5 Containrar 
 

Containrar förekommer ofta på byggarbetsplatser runt om i landet, oftast är dessa inte 

isolerade och är därmed en enda stor köldbrygga om uppvärmning av den skulle vara fallet.7 

Containerisolering är något som används en längre tid i samma container, då den täcks med 

12mm plywood som skydd över den isolerande cellplasten. Detta göra att det i längden blir en 

ekonomisk vinning att investera i en isolerad container jämfört med en oisolerad.(MCR AB 

2017) 

 

2.5  Avfallshantering på byggarbetsplatsen 
 

En byggentreprenör transporterar oftast inte sitt avfall själva med egen lastbil med 

tillhörande containrar. Detta gör en inhyrd återvinningsfirma som skrivit avtal om att de 

förbinder sig att föra bort avfallet. Hela avfallsprocessen är uppbyggd efter 

avfallstrappan(enligt Figur 3 nedan), som finns i många olika utföranden.8 

                                                           
7 Fredrik Lindqvist Platschef ByggTema, intervju den 4 maj 2017. 
8 Mats Eriksson Ragn-Sells, intervju den 9 maj 2017. 

Figur 3 Avfallstrappa, beskrivning av arbetet för att undvika deponering av avfall. (Ledarna 2017) 
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2.5.1 Ragn-Sells 
 

Ragn-Sells är ett exempel på en så kallad återvinningsfirma som sysslar med många olika 

delar inom återvinning, deponi, återbrukning m.m. Ragn-Sells har tillsammans med 

ByggTema och branschen arbetat fram olika system och metoder för att ta han om avfall (allt 

från kompost till farligt avfall).9 

 

2.5.1.1 RentByggeTM 

 

Detta är ett varumärke som Ragn-Sells tagit fram under början av 2000-talet för att behovet 

fanns/ finns på byggen runt om i Sverige att sortera och återvinna avfallet som uppkommer. 

Men den största anledningen till att detta arbetssätt blivit mer och mer populärt/ accepterat i 

branschen är att det ger snickaren möjlighet att arbeta med de sysslor han/ hon kan bäst, 

alltså bygga. Då båda parter av ett avfallssamarbete kan se ekonomiska fördelar med det blir 

det en enklare process att genomföra denna typ av samarbete (Ragn-Sells 2017). 

 

 

Specifika miljö-/ ekonomiska fördelar/ vinster med detta arbetssätt är bland annat, 

 

 Källsorteringsgraden ökar. 

 Byggarbetsplatsen blir renare och mer representativ för ett aktivt miljöarbete. 

 Städkostnaderna blir mindre.  

 Garanti att blandat avfall inte uppkommer, det delas i olika fraktioner. 

 Erfarenheten att sortera och städa ger en lägre uppkomst av skador på ytskikt.  

 Garanti på en ökad uppfyllnadsgrad av containrar, vilket leder till minskade 

CO2 – utsläpp.  

 Löpande statistik efter överenskommelse. 

 Utbildning av berörda personer på plats, så att arbetet med RentByggeTM får 

ökad förståelse och samverkan. 

 En återvinningsgaranti och lägre deponi andelar.10 

  

                                                           
9 Mats Eriksson Ragn-Sells, intervju den 9 maj 2017. 
10 Mats Eriksson Ragn-Sells, intervju den 9 maj 2017. 
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2.5.1.2  FarligtEnkeltTM 

 

Ragn-Sells har utformat en metod för att ta hand om farligt avfall som de valt att benämna 

FarligtEnkeltTM. Anledningen till att det blir ett sådant namn är att det på plats är enkelt att 

samla ihop farligt avfall. Detta avfall står säkert i ett skåp med sprinklersystem om brand 

uppstår, det finns även en uppsamling av vätskor i botten av skåpet om någon förpackning 

skulle läcka. 

Det som ingår i denna metod är alltså; 

 Statistik, löpande för den lagstadgade redovisningen. 

 Kostnadsfri rådgivning vid eventuella frågor. 

 Kemister kommer ut till byggarbetsplatsen och tömmer skåpet när det blivit 

fullt, detta för att det de farliga avfallen genom hela Ragn-Sells process ska tas 

om hand av professionell och utbildad personal. 

 Godkända transporter i de avseenden som krävs.11 

 

2.6  Entreprenadformer 

 
De vanligast förekommande entreprenadformerna som ByggTema arbetar med är 

totalentreprenad och generalentreprenad. Möjligheterna till ett effektivt och fullgott 

miljöarbete inom produktionen under de olika entreprenadformerna ser lite olika ut.12 

2.6.1 Generalentreprenad 

 
En generalentreprenad bygger på att beställaren anlitar entreprenören när handlingar är 

klara. Med andra ord kallas denna entreprenadform även för en typ av ren 

utförandeentreprenad. Det finns både för och nackdelar med en generalentreprenad, precis 

om med alla de andra entreprenadformer som existerar. Fördelar är att entreprenadens 

utförande är i princip förutbestämt av beställaren och dess konsulter. Detta skapar en bättre 

förutsättning för entreprenören att få betalt för till exempel extra kostnader i ett utökat 

miljöarbete (Söderberg 2017). 

2.6.2 Totalentreprenad 
 

En totalentreprenad är uppbyggd på det sättet att en beställare anlitar en entreprenör och har 

färdiga skisser och idéer på hur projektet ska bli när det står klart. Det finns också krav på 

kvalité med mera. Miljökrav finns oftast inte i större grad än möjligtvis IS0-14001 krav i dessa 

upphandlingar, därför lämnas entreprenören mer fri och vill oftast pressa priserna och öka 

förtjänsten. 13 Detta gör entreprenören för att tjäna pengar, då en enskild entreprenör inte kan 

förändra en hel bransch i hur den tänker med mera (Söderberg 2011). 

                                                           
11 Mats Eriksson Ragn-Sells, intervju den 9 maj 2017. 
12 Ulf Wennlöf Arbetschef ByggTema, från diskussion den 6 april 2017. 
13 Ulf Wennlöf Arbetschef ByggTema, från diskussion den 6 april 2017. 



15 
 

 

2.7  Partnering 

 
Partnering är en samarbetsform där inblandade i projektet exempelvis entreprenören, 

byggherren, konsulter med flera har ett gott samarbete för att nå gemensamma mål.  Detta är 

något som är relativt nytt inom byggbranschen, vitsen med denna samarbetsform är att ta 

vinster och förluster tillsammans och arbeta med öppna kort. Detta är viktigt då det inte kan 

bli ett tätt samarbete om det inte är helt ärligt. Något som specifikt pekar på att ett projekt 

tillämpar partnering är att parterna har gemensamma aktiviteter, mål samt en gemensam 

ekonomi (Byggherrarna 2017). 

 
2.8  Tidigare undersökningar inom hållbar byggproduktion 
 
Det är inte många studier som gjorts inom detta område än så länge, dock har Lars-Åke 
Mikaelsson (Mikaelsson 2016) på mittuniversitetet sammanställt vad han tillsammans med 
några kollegor och branschintresserade kommit fram till vid olika studier. Detta material 
används idag till undervisning av byggingenjörsstudenter vid Mittuniversitetet. Benämningen 
av materialet är Hållbar Byggproduktion - Produktionsplanering, arbetsorganisation och 
ledarskap på byggarbetsplatsen, och omfattar en hel del arbetsmiljö men även miljöfrågor.  
 
I materialet tar Lars-Åke upp att med ett bra samarbete där alla är delaktiga i 
planeringsarbetet mer eller mindre, alla har chans att utbilda sig, alla ser till att följa de 
gemensamma förhållningsreglerna kring miljöarbetet med mera, kommer leda till att 
miljöarbetet flyter på lättare. En modell som han förespråkar är Integrerad Planering, som gör 
alla led delaktiga och har möjlighet att säga sitt kring olika planeringsfrågor löpande, detta är 
en bra början för det lyckade miljöarbetet. 
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3. Resultat 

 

3.1 Anställdas syn på en ekologiskt/ miljömässig hållbar 

byggproduktion 
 

Utfallet av enkätundersökningarna visade på en varierad kännedom kring vad ekologisk 

hållbarhet betyder i allmänhet och lika så hur de anställda på ByggTema förklarar vad som 

menas med en miljömässig hållbarhet inom byggproduktionen. 

 

Exempel på svar på frågan om hur anställda definierar ekologisk hållbarhet var, 

 ”Sluta slösa på resurser.” (Entreprenadssnickare) 

 ”Ta hand om miljö och natur.”(Entreprenadssnickare) 

 ”Att vi återvinner.”(Projektledare) 

 ”Det som utförs ska inte påverka det naturliga kretsloppet.” (Projektledare)  

 Det förekom även mycket blanka svar eller Google-sökningar, från olika håll i 

undersökningen. 

De tillfrågade i enkätundersökningen är samtliga tjänstemannaanställda på ByggTema, två 

platschefer och nio stycken entreprenadssnickare inom organisationen. De svarade på frågan, 

hur ofta de reflekterar kring hur väl ByggTemas ekologiska och miljömässiga 

hållbarhetsarbete fungerar i byggproduktionen, och resultatet blev att endast 27 % anser att 

de reflekterar över detta mer än en gång i veckan. Resterande antal reflekterar helt enkelt inte 

löpande i sitt arbete kring ekologisk/ miljömässig hållbarhet i byggproduktionen (enligt figur 

nedan). 

 

Figur 4 Cirkeldiagram på svar från en enkätfråga. 
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Ett fenomen som är vanligt och som visar sig i enkätundersökningen, och intervjustudien, är 

att en övervägande del anser att om ett projekt uppförs enligt till exempel Miljöbyggnad 

kommer det automatisk klassas som en ekologiskt/ miljömässigt hållbar byggproduktion. 

Detta är något som visar på att kunskapsnivån bör höjas för att alla inblandande ska förstå 

innebörden i olika arbeten och synsätt på miljö, till exempel att inte driftskedet räknas till 

uppförande skedet av ett projekt. 

ByggTema har efter en granskning av olika dokument (i framförallt ISO-sorterade dokument) 

visats ha en god möjlighet att internt kunna skaffa sig information kring ett aktivt miljöarbete.  

 

 

3.2 Förbättringsåtgärder för ByggTema och branschen 
 

Då studien fokuserat på att få en projektspecifik översikt kring vilka förbättringsåtgärder som 

kan vara lämpliga att genomföra, kommer detta presenteras från planering till projektavslut. 

Det presenteras också olika direkta resultat som inte kan/ bör förändras.  

  

 

3.2.1 Planering och uppstart av ett byggnadsprojekt 
 

Planeringsarbetet inför ett projekt upplevs enligt ByggTemas anställda som stressad/ 

tidspressad och där av kommer planeringen av miljöarbetet under produktionen i 

skymundan. Enkätundersökningen bland de tjänstemannaanställda på företaget visar att 

endast 8 % tycker det finns tillräckligt med tid i planeringsskedet av ett projekt för att arbeta 

med miljöfrågor. Resterande, alltså 92 % skulle gärna se att det fanns mer tid till detta arbete 

(enligt figuren nedan). 

Förbättringsåtgärder för ByggTema  

(Anställdas förståelse kring detta arbete)  

 Öka kunskapsnivån och medvetenheten genom intern och extern 

utbildning kring en ekologisk/ miljömässig hållbar byggproduktion. Detta för 

att skapa en möjlighet för anställda att veta vad mer de kan göra för att enkelt 

och specifikt arbeta med dessa frågor. 

 Skapa någon form av miljötävling som gör att anställda personligen ökar 

intresset och där med kunskapsnivån samt medvetenheten. 
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Figur 5 Cirkeldiagram på svar från en enkätfråga. 

 

Under den mer personliga intervju som hölls med de två projektledarna (Projektledare 1 och 

Projektledare 2) svarade de enligt följande på frågan om, ”Vad krävs för att planeringsarbetet 

angående miljö inför ett projekt ska förbättras?”. 

Projektledare 2 nämner samma sak som den stora massan av ByggTemas anställda anser, att 

tidsbristen är den stora boven i dramat (Bilaga 4). 

Projektledare 1 förklarar att det bästa sättet att förbättra detta arbete är att samverka och 

sikta mot målen tillsammans under en entreprenad. Därför anser han att det vore lämpligt att 

samla de inblandade i projektet och se till att alla har ett bra utgångsläge. Detta genom att 

arbeta fram saker tillsammans, exempelvis tidplaner med mera. Denna lösning skulle inte i 

dagsläget fungera då det blir kort om tid mellan de olika projekten (Bilaga 4). 

Projektledare 1:s påstående stärks även i vad Lars-Åke Mikaelsson (Mikaelsson 2016) 

studerat, alltså konceptet och metoden Integrerad Planering. 

Under fältstudien framkom att planering för provisoriskuppvärmning och avfallshantering 

fungerar bra. Det som inte riktigt kommer in i bilden är den del som berör bodar, containrar 

samt belysning.  

Den totala bilden över planeringen av ett aktivt miljöarbete inom byggproduktionen är att det 

inte finns tillräckligt med tid för att gå igenom de olika scenarion/ faktorer som kan vara 

avgörande i hur väl arbetet med den ekologiska/ miljömässiga hållbarheten inom 

byggproduktionen. 

Uppstarten av ett projekt är kopplad till planeringsskedet mer än någon annan del av ett 

byggnadsprojekt. Därför ses dessa tillsammans skapa en bild över förbättringsåtgärder som 

krävs i tidiga skeden för att lyckas skapa en ekologisk/ miljömässig hållbar byggproduktion. 
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Intervjustudien gav mycket information kring uppstarten av olika byggnadsprojekt. Frågan 

som de intervjuade fick var, ”Hur startar du/ ni era projekt, och hur tar miljöarbetet plats i 

uppstarten?”.  

Projektledare 1 utrycker vikten i beställarens roll i planerings- och uppstartsskedet är väldigt 

viktig då det är den som föreskriver vilken nivå av aktivt miljöarbete den vill se på 

byggarbetsplatsen. Han beskriver även vikten i tillgången på till exempel bodar som är 

energiklassade, det vill säga att om det inte finns någon bod att hyra som är energiklassad så 

kan inte byggnadsentreprenören göra så mycket till bygget. Chansen att det finns sådana 

bodar till kommande projekt blir dock större desto oftare frågor och krav ställs, precis som de 

flesta marknader där tillgång och efterfrågan styr menar han. 

 

    

3.2.2 ByggTemas miljöarbete och vad branschen bör tänka på. 
 

ByggTema har de senaste åren arbetat mot att nå mer ekologiskt och miljömässigt hållbara 

byggarbetsplatser, oftast har det föranletts av att det finns en ekonomisk vinning i dessa 

förändringar. Bara för att det sker en ekonomisk vinning betyder det inte att det är negativt 

för miljön. Tvärt om, i de olika delar som beskrivs nedan. De följande förändringarna bör de 

flesta entreprenadföretagen i byggbranschen enligt studien överväga för att ta ett första steg 

mot en mer ekologisk/ miljömässig hållbar byggproduktion. 

 

  

Förbättringsåtgärder för ByggTema 

(Planerings-/uppstartsskedet)  

 Öka kunskapsnivån och medvetenheten genom internt och externt 

utbildning inom hållbar byggproduktion. Om man vet vad man bör tänka på 

under planerings-/ uppstartsskedet kommer det gå lättare och inte ta den tid 

det tar idag. 

 Inkludera fler berörda parter i planeringsskedet, detta underlättar/ 

effektiviserar det fortsatta miljöarbetet i byggproduktionen. 

 Beställarens föreskrifter är det arbetet grundar sig i, därför bör miljöarbetet 

marknadsföras mer frekvent, så att beställare vänder sig till entreprenören 

som får projekt som beställaren vet att företaget klarar av. 
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3.2.3 Aktivt arbete med avfall på byggarbetsplatsen 
 

ByggTema samarbetar med Ragn-Sells löpande genom hela processen då det kommer många 

olika fraktioner av avfall på byggarbetsplatsen. Detta gör att ByggTema kan säkerställa att de 

tar sitt ansvar i hur en byggnadsentreprenör bör ta hand om sitt avfall. Detta förklarar 

Projektledare 2 bra när han svarar på frågan om uppstart av projekt; 

 

”Rent krasst ska en snickare snickra och inte städa, om man ser det ekonomiskt 

rent kalkylmässigt. Folk ska göra det de är bäst på, det är då alla tjänar som bäst på 

det.” 

 

Det är inte bara företagen i hela kedjan med avfall som tjänar på detta, det är den globala och 

lokala miljön som gör den största vinsten. Detta kan tydligt ses när en fältstudie görs på ett 

bygge med Ragn-Sells olika system RentByggeTM och FarligtEnkeltTM, det ser mer rent ut och 

det ser till att rätt material och rätt ämnen tas om hand på rätt sätt. 

 

3.2.4 Entreprenadform/ projektform samt projekt specifikt arbete 
 

Enligt intervjustudien framkom att de flesta tycker att arbetssättet som kallas partnering 

lämpar sig bäst som samarbetsform för ett aktivt miljöarbete i byggproduktionen.(Bilaga 3,4) 

VD anser att en generalentreprenad där man tillämpar partnering är lämpligast form att 

arbeta ifrån, då beställaren redan beskrivit och föreskrivit hur de vill att projektet 

fortlöper.(Bilaga 6) Projektledare 1 förklarar hur ett välfungerande miljöarbete in 

produktionen hänger ihop med en partnering; 

  

”I en partnering kan man utan tidspress diskutera fram vad som är det bästa 

alternativet i till exempel miljösynpunkt.” 

 

Olika projekt har som bekant olika föreskrifter inom miljöarbetet på byggarbetsplatsen, detta 

framkom tydligt under intervjustudien och kontrollerades även under fältstudien på de båda 

skolprojekten. De intervjuade är eniga om att skolprojekt i dagsläget är de projekt där det 

mest aktivt arbetas med miljöfrågor. Detta förklarar VD bra efter frågan, ”i vilka typer av 

projekt är det lättast att specifikt arbeta med ekologisk/ miljömässig hållbarhet?”; 

 

”Skolprojekt, då kunden oftast ställer de krav den vill ska uppnås. Oftast gör vi inte 

förmycket av detta arbete av egen vilja, vi svarar på en fråga eller ett krav som 

kunden ställer.” 
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3.2.5 Strukturerade dokument för en ISO-certifiering 

 

ByggTema har certifierat sig enligt ISO-14001, detta är ett första steg i att aktivt arbeta med 

miljö i byggproduktionen. De har dokument så som kemikalielistor, lag- och regelsamling som 

beror miljöarbetet i produktionen, en miljöplan att arbeta efter, med mera. Detta resulterar i 

att de tagit tag i vissa bitar av sin verksamhet och ser på så vis till att de inte bryter mot lagar 

och regler samt att de förbjudit olika farliga ämnen, med mera.  

 

  

  

Förbättringsåtgärder för branschen  

(Avfall och val av projektform) 

 Genom att anlita ett externt återvinningsföretag som under det löpande 

arbetet befinner sig på bygget och sorterar rätt. Företag kan då spara pengar, 

se till att avfall sorteras rätt samt korta ner tidplaner då rätt yrkesgrupp 

arbetar med rätt saker. 

 Sträva efter att arbeta med partnering, detta underlättar det löpande 

miljöarbetet och ökar förståelsen hos de berörda parterna varför miljöarbetet 

är viktigt.  

 Alla företag inom byggbranschen bör ISO-certifiera sig, för att säkerställa att 

viktiga dokument finns/ förs som rör projektens miljöpåverkan med mera.  
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3.3 Miljöpåverkan av byggarbetsplatsens etablering och 

förbättringsåtgärder i byggproduktionen 
 

Då enkätundersökningen och intervjustudien visade att det ByggTema fokuserar mestadels 

på är avfallshantering, farliga avfall och provisorisk värme kommer fältstudien ligga till grund 

för resultatet kring hur ByggTema bör tänka kring detta område som rubriken syftar till. 

3.3.1 Bodetablering 

 
Enligt fältstudier används inte energiklassade bodar till etableringar av ByggTema frekvent, 

de förekommer då uthyrningsfirmor har bodar lediga som har dessa klassningar. Enligt 

platscheferna på plats ser de ett problem i att det är brist på bodar i dagsläget, vilket också 

kan vara en bidragande faktor till att det förekommer olika bodar på olika byggarbetsplatser. 

3.3.2 Containrar på en byggarbetsplats 
 

På ByggTema finns inget krav att containrar ska vara isolerade om de ska värmas upp. Detta 

för att ingen riktigt reflekterat över detta. Då det förekommer olika typer av containrar på ett 

bygge kommer inte alla räknas som att de behöver värmas upp. De bodar som behöver 

värmas upp enligt platscheferna är de som fungerar som arbetscontainrar, alltså där till 

exempel material färdigställs för slutmontering. En ren förrådscontainer värms oftast inte 

upp. 

 

3.3.3 Belysning 
 

Det finns inget förbud mot energikrävande belysning som till exempel halogenlampor. Vilket 

beror på att det är många olika yrkesgrupper som har sina egna lampor och ByggTema står 

för ledbelysning och övriga strålkastare, exempelvis som skydd mot inbrott. 

3.3.4 Krav på eventuella underentreprenörer 
 

När ByggTema handlar upp olika underentreprenörer skrivs ytterst lite om hur de ska 

förhålla sig till den ekologiska och miljömässiga hållbarheten på byggarbetsplatsen. Det finns 

inga restriktioner kring containrar, maskiner samt belysning med mera. De arbetar så 

bekvämt som möjligt i många avseenden, på grund av den bristande upphandlingen. 
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3.3.5 Allmän energiförbrukning och uttorkning av betong 
 

På ByggTema finns ingen energiansvarig på bygget som ser till att bygget är tätt när de lämnar 

för dagen, det finns endast en person som kontrollerar att det är stängt i säkerhetssynpunkt. 

Rutiner för att stänga eventuella hisschakt och ventilationstrummor finns inte, då det inte 

setts som en aktuell punkt ännu. 

Uttorkning av betong sker på det smidigaste sättet hos ByggTema, inte det energisnålaste. På 

vissa byggen är det inte möjligt att använda sig av till exempel värmeslingor i betongen av 

olika anledningar enligt platscheferna, de tänker dock på att försöka skydda gjutningar med 

någon form av väderskydd. 

 

  

Förbättringsåtgärder 

 (Det löpande arbetet) 

 Bodar bör endast hyras med den bästa energiklassningen, med innehållande 

värmestyrning, energipaneler för en övergripande och detaljerad översikt 

kring energiförbrukningen. 

 Dörrstängare bör installeras på så många ställen som möjligt på en 

byggarbetsplats, där det förekommer en passage mellan två klimatzoner. 

 Isolerade containrar bör användas för alla parter om de inte ska användas i 

kallförrådssyfte. 

 Rörelsestyrning på belysning bör vara ett krav. 

 Använd endast LED-lampor. 

 En person per bygge bör vara energiansvarig(inte platschefen, lämpligen 

arbetsledaren) för att se till att bygget är tätt vid dagens slut. Samt att inte 

onödigt mycket energi förbrukas i det dagliga arbetet. 

 Alla byggen bör kontrolleras av ansvarig person om det går att stänga 

eventuella öppningar, för att minska värmespillet(dock måste 

ventilationsförmågan bibehållas). 

 Uttorkning av betong bör ske med värmeslingor och ett klimatskal, i den mån 

det är möjligt. 

 Maskiner som har en miljöklassning och kan utföra samma arbetsuppgift bör 

ha förtur. 

 Upphandling av underentreprenörer bör ske med restriktioner kring framför 

allt belysning, containrar och maskiner i miljösynpunkt.  
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3.4 Trend och eventuella framtidsvisioner 
 

Alla de tillfrågade i intervjustudien anser att miljöarbetet i byggbranschen överlag är en trend 

som det kommer arbetas mer och mer med och det blir mer och mer viktigt att använda sig av 

den nya informationen som hela tiden dyker upp och kan göra arbetet lättare och bättre. 

Platschef 1 svarade på frågan kring om miljöarbetet var en trend eller inte enligt följande;  

”Jag tror det är en trend, men den kommer inte att försvinna och visst är det viktigt 

att arbeta med och jag tror att det kommer bli mer och mer viktigt.” 

De framtidsvisioner som de tillfrågade nämnde att branschen och de själva har var enligt 

följande; 

I framtiden anser Platschef 1 att det skulle vara till stor hjälp att ha en beställningsdatabas där 

det enkelt syns vilka material som exempelvis är lämpliga i miljösynpunkt, både för 

slutanvändning och för exempelvis återvinning av spill. Projektledare 1 och Projektledare 2 

vill se någon i ByggTemas organisation som har mer specialistkunskaper, som också kan se till 

exempel inköp från en annan synvinkel med mera. 

 
  

Förbättringsåtgärder (Framtid och trend) 

 Arbeta i workshops, i allt från arbetslagsnivå till bransch nivå för att låta alla 

delaktiga parter komma till tals i denna fråga och låta de utveckla sina idéer 

och tankar.  

 

Idéer är aldrig onödiga/ dåliga, endast mer eller mindre applicerbara 

inom branschens verksamheter. 
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4. Diskussion 
 

4.1 Hållbarhet 
 

Hållbar utveckling är som nämnt ett svårdefinierat begrepp på grund av dess djup och bredd. 

Trotts detta bör hållbarhet i det ekologiska/ miljömässiga området tas mer på allvar inom 

byggbranschen. Det finns många olika och förhållandevis enkla justeringar att göra för ett 

lyckat miljöarbete, genom hela byggprocessen. Denna studie startades med en hypotes kring 

att det kan vara brist på intresse och kunskap inom detta område, vilket också studien till viss 

del visade.  

 

4.2 Anställda 
 

Att låta de anställda på företaget utbildas både internt och externt är ett resultat som denna 

studie kommit fram till. Vikten av att de anställda får utbildning i hur de på ett enkelt sätt kan 

arbeta mer miljösmart kan komma att leda till att ett aktivt och effektivt miljöarbete uppnås 

enklare än om det enbart blir ett tvång, där det inte lagts fram belägg till exempelvis en 

förändring i arbetssätt med mera. 

För att återgå till kunskapsnivå bör det skapas fler incitament för ett högre engagemang 

genom hela byggprocessen och dess olika parter. Om till exempel byggnadsentreprenören 

inte har ett aktivt miljöarbete kommer övriga på byggarbetsplatsen inte engagera sig i att 

arbeta för detta.  

 

4.3 Planering 
 

Planeringsskedet i ett aktivt ekologiskt/ miljömässigt hållbart arbete i byggproduktionen är 

en viktig pusselbit. Detta beror på att olika scenarion bör beaktas för att kunna förutspå hur 

ett effektivt miljöarbete ska äga rum på byggarbetsplatsen. Om planeringsarbetet kör fast i ett 

koncept hur företaget ska arbeta för att uppnå en högre grad av den ekologiskt/ miljömässigt 

hållbara byggproduktionen, kommer inte de anställda i senare skeden lätt kunna ändra på 

detta. Det krävs helt enkelt en tydlig riktlinje från företagets ledning hur detta arbete ska 

skötas, från planering till färdig produkt. 
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4.4 Avfall 
 

Avfallshanteringen på en byggarbetsplats avgör inte bara ekologiska och miljömässiga delar. 

Det bidrar bland annat till en bättre arbetsmiljö(bättre framkomlighet, renare bygge, mindre 

skaderisk med mera, kan vara exempel på sådana fördelar). Om arbetsmiljön är god, vill 

oftast arbetarna göra det lilla extra som krävs i till exempel energibesparingar med mera. 

Med detta menas alltså att om avfallshanteringen sköts bra, kommer andra ekologiska/ 

miljömässiga problemområden vara mer lätt lösliga. 

 

4.5 Entreprenadform/ samarbetsform 
 

Partnering är enligt studien en lämplig samarbetsform vad gäller ett aktivt miljöarbete i 

byggproduktionen. Detta beror på att alla parter är med och diskuterar hur de från sin 

synvinkel ser på en miljörelaterad åtgärd. Dock bör partnering anpassas mer åt att bli en egen 

entreprenadform, för att lättare kunna tillämpa olika förbättringsåtgärder. 

 

4.6 Bodar, containrar och belysning på en byggarbetsplats 
 

Byggbranschen måste komma överens med uthyrare och tillverkare av bodar och containrar 

att det ska finnas fler uthyrningsbara objekt på marknaden som håller vissa miljöklassningar. 

Detta för att lättare kunna få ner priset på dessa, samt även tillgången. Byggbranschen är 

förstås konjunkturstyrd, vilket medför att det blir bodar som inte används vid 

lågkonjunkturer, detta bör också lösas med någon form av avtal mellan parter i branschen, då 

alla delar på miljö-/ ekonomiska vinster och förluster.  

Ett förbud mot halogenlampor skulle göra stor skillnad i energiförbrukning, vilket är en ren 

miljövinst. Detta hör ihop med kravställningar och kunskapsnivåer, där kraven kan ställas, 

men oftast inte. Företagsledningar i branschen bör därför förbjuda halogenlamporna som 

förekommer runt om i byggsverige.  

 

4.7 Krav 
 

Kravställningar är en viktig punkt som kommit upp i studien, främst i intervjuskedet. Med 

detta begrepp menas att det ska ställas krav på underentreprenörer att de ska arbeta på ett 

visst sätt, exempelvis vad gäller belysning och containrar. Detta skulle göra att många olika 

led inom branschen måste rikta in sig mot samma mål. Detta leder till att allt ifrån 

totalentreprenören till leverantörer av till exempel containrar kommer in i samma tankebana, 

vilket skulle vara nyttigt för miljön och det ekonomiska läge som råder. 
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4.8 Fortsatta studier 
 

Eftersom denna studie tar upp ett ämne som ofta hamnar i skymundan hos framförallt mindre 

firmor. Detta på grund av det rådande läge som förekommer i branschen kommer detta vara 

ett intressant område att utveckla studier inom. Detta på grund av stora möjligheter att 

studera hur beställare kan göra denna fråga enklare gentemot entreprenörer. I form av 

kravställningar, samarbeten och eventuella bidrag från exempelvis kommunala beställare. 
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5. Slutsats 
 

Utbildning, förståelse för andra parter i projekten och även kravställningar är grundstenar i 

ett effektivt och fungerande ekologiskt/ miljömässigt hållbart arbete i byggproduktionen. Med 

detta kan ByggTema tillsammans med hela byggbranschen ha stor möjlighet att i framtiden 

skapa byggarbetsplatser som är mer ekologiskt/ miljömässigt hållbara än de är idag.  

Förbättringsåtgärder som tagits fram i studien kan alltså användas som enkla metoder att nå 

ett aktivt miljöarbete som kan ligga i framkant för hela branschen, vilket också leder till 

fördelar i bland annat upphandlingar och marknadsföringar.  

  



29 
 

 

Tackord 

 
Jag vill tacka ByggTema med anställda för ett gott samarbete och visat intresse i allt från 

enkätundersökningar till olika platsbesök. Ett särskilt tack till Per Wallstedt(VD) och Ulf 

Wennlöf(arbetschef) på ByggTema för en god handledning. 

 

Kenny Pettersson som varit min handledare på Karlstads Universitet har genom hela denna 

studie varit ovärderlig, han har ställt upp och kommit med tankar, idéer, kritik och mycket bra 

feedback. 

 

Jag skulle även vilja rikta ett stort tack till Glenn Johansson(Projektledare - ByggTema) och 

Louis Georgis(Projektledare - ByggTema) för stort engagemang i studiens framfart.  

 

Tack alla övriga inblandade, ingen övrig nämnd, ingen övrig glömd. 

 

Örebro, juni 2017. 

 

Simon Nilsson 

  



30 
 

 

Referenser 

 

Skriftliga källor 
 Miljökrav vid byggverksamhet – en vägledning. (2007). Malmö: Stockholms Stad, 

Göteborgs Stad och Malmö Stad. 

 

 Mikaelsson L-Å. (2016) Hållbar Byggproduktion – Produktionsplanering, 

arbetsorganisation och ledarskap på byggarbetsplatsen. Östersund: 

Mittuniversitetet. 

 

 Söderberg J. (2013) Att upphandla byggprojekt. Upphandlingsformer. Lund: 

Studentlitteratur. s. 23-48. 

 

 Nordling J. (2014). 50 procent effektivare energianvändning 2050 - Slutrapport 

från IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle. Stockholm: Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. 

 

 Westlund P. & Brogren M. (2014). Klimatpåverkan från byggprocessen - En 

rapport från IVA och Sveriges Byggindustrier. Stockholm: Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. 
 

 Liljenström C. Malmqvist T. Erlandsson M. Fredén J. Adolfsson I. Larsson G. 

Brogren M.(2015) Byggandets klimatpåverkan – Livscykelberäkning av 

klimatpåverkan och energianvändning för ett nyproducerat energieffektivt 

flerbostadshus i betong. Stockholm: Svenska Miljöinstitutet. 

 

 SBUF & Norrman J. (2009). Energisparande i byggskedet på arbetsplatsen. 

Stockholm: SBUF.  
 

 SBUF & Norrman J. (2010). Energieffektiv byggarbetsplats. Stockholm: SBUF. 

 

 SFS 1998:808. Miljöbalken. Stockholm: Miljö- och energidepartementet.  

 

 Norrman J. (2013) Energieffektiv byggarbetsplats. Göteborg: SBUF.  

 

 Svensson P. (2015). Kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetodik. Göteborg: 

Chalmers.  

 

 Hedin A. (revidering: Martin C.) (1996(rev:2011)). En liten lathund om kvalitativ 

metod med tonvikt på intervju.  

 

 Boverket. (2009). Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan. Karlskrona: 

Boverket.  
 



31 
 

 

Webbaserade källor 
 

 

 ByggTema (2017). Tjänster [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.byggtemagruppen.se/tjanster/ [2017-04-26]. 
 

 ByggTema (2017). ByggTema [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.byggtemagruppen.se/byggtema/ [2017-04-17]. 
 

 Energiföretagen (2017) Elproduktion. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/ [2017-05-05] 

 

 ByggTema (2017).  Miljö & Kvalitet [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.byggtemagruppen.se/miljo-kvalitet/ [2017-04-13]. 
 

 

 Swedish Standards Institute(SIS). (2017). ISO-14001 [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.sis.se/tema/ISO14001/ [2017-04-27]. 
 

 KTH (2017) Hållbar utveckling. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579 

[2017-04-17]. 

 

 KTH (2017) Ekologisk hållbarhet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-

1.432074 [2017-04-17]. 

 

 

 Svensk certifiering. (2017) Miljöcertifiering(ISO-14001). [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.svenskcertifiering.se/iso14001.html [2017-03-10]. 
 

 

 Cramo (2017).  Cramo Energietablering [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.cramo.com/sv-SE/tjanster/cramo-energietablering/[2017-05-03]. 
 

 Lampan (2017). Översättningstabell. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.lampan.se/sv/oversattningstabell [2017-05-10]. 

 

 MCR AB (2017). Isolering. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.mcr.se/isolering/ 

[2017-05-11]. 

 

  

http://www.byggtemagruppen.se/tjanster/
http://www.byggtemagruppen.se/byggtema/
https://www.energiforetagen.se/sa-fungerar-det/el/produktion/
http://www.byggtemagruppen.se/miljo-kvalitet/
http://www.sis.se/tema/ISO14001/
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/ekologisk-hallbarhet-1.432074
http://www.svenskcertifiering.se/iso14001.html
http://www.cramo.com/sv-SE/tjanster/cramo-energietablering/
https://www.lampan.se/sv/oversattningstabell
http://www.mcr.se/isolering/


32 
 

 

 Ragn-Sells (2017). RentByggeTM. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.ragnsells.se/tjanster/rent-bygge/ [2017-05-09]. 

 

 Byggherrarna (2017). Samverkan & Partnering – vägledning och mallar. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/samverkan-

partnering-vaegledning-och-mallar/ [2017-05-13]. 
 

 

Muntliga källor 
 

Muntliga källor presenteras löpande i text samt presenteras i fotnot på samma sida. De 

muntliga källor som förekommer i denna studie är personerna, 

 

Ulf Wennlöf (ByggTema) 

Mats Eriksson (Ragn-Sells) 

Jan Isgård (Cramo) 

Åke Svensson (Cramo) 

Fredrik Lindqvist (ByggTema) 

Anders Johansson (Byggnad, Karlstad) 

Göran Elm (BI – Värmlands bf) 

Sune Almqvist – (https://www.youtube.com/watch?v=EAO6Ur94DZo)(dåvarande 

Tidermans Hyrmaskiner) 

Johan Ek – (https://www.youtube.com/watch?v=EAO6Ur94DZo) (dåvarande 

Tidermans Hyrmaskiner) 

  

http://www.ragnsells.se/tjanster/rent-bygge/
http://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/samverkan-partnering-vaegledning-och-mallar/
http://www.byggherre.se/avtal-och-juridik/samverkan-partnering-vaegledning-och-mallar/


33 
 

 

Tabeller och figurer 
 

Figur 1: Liljenström C. Malmqvist T. Erlandsson M. Fredén J. Adolfsson I. Larsson G. 

(2014). Byggproduktionens miljöpåverkan i förhållande till driften. [Elektronisk] 

Tillgänglig: 

http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76fc/1449742336225/C

32.pdf [2017-04-15] 

Figur 2: KTH. (2017). Hållbar Utveckling. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579 

[2017-04-17]. 

Figur 3: Ledarna. (2017). Avfallshantering. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.ledarna.se/Chefsguider/Hallbarhet/Analysera-paverkan/Checklista-

-Hallbarhetsfragor-for-en-organisation/ [2017-04-29]. 

Figur 4: Cirkeldiagram på svar från en enkätfråga. 

Figur 5: Cirkeldiagram på svar från en enkätfråga. 

Tabell 1: Översikt över intervjustudiens deltagare. 

  

http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76fc/1449742336225/C32.pdf
http://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76fc/1449742336225/C32.pdf
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579
https://www.ledarna.se/Chefsguider/Hallbarhet/Analysera-paverkan/Checklista--Hallbarhetsfragor-for-en-organisation/
https://www.ledarna.se/Chefsguider/Hallbarhet/Analysera-paverkan/Checklista--Hallbarhetsfragor-for-en-organisation/


 

 

Bilaga 1 

 
Enkätundersökning - tjänstemän 
 

Denna enkätundersökning används som referensmaterial i ett examensarbete om ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet i byggproduktionen.  

Arbetet utförs i samarbete med ByggTema i Örebro AB och Karlstads Universitet. 

Namn: _______________________________________________________ 

Befattning/ tjänst: ___________________________________________   

Antal år i bygg-/ fastighetsbranschen?: __________________ 

   

Definiera begreppet ekologisk hållbarhet med en mening. 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vad betyder begreppet miljömässig hållbarhet inom byggproduktionen för dig? 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hur ofta reflekterar du kring hur ditt och ByggTema i Örebro AB:s arbete med den 

ekologiska/ miljömässiga hållbarheten inom byggproduktionen fungerar? 

o Dagligen. 

o Ett par gånger i veckan. 

o Ett par gånger i månaden. 

o Ett par gånger per år. 

o Aldrig. 

 

 

  



 

 
 

 

Upplever du att branschen tagit tag i frågan kring ekologisk/ miljömässig hållbarhet inom 

byggproduktionen och visat varför det är viktigt att arbeta med? (Om Ja, förklara kortfattat) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vid planering av ett projekt, lägger ni då ned den tid du tycker behövs angående den 

ekologiska/ miljömässiga hållbarheten på det kommande bygget? (Motivera gärna ditt svar) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Beskriv kortfattat hur du i ditt dagliga arbete använder dig av/ följer ByggTema i Örebro AB:s 

miljöledningssystem. (enligt ISO-14001) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

        Tack för din medverkan! 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 
 

Enkätundersökning - platschef 
 

Denna enkätundersökning används som referensmaterial i ett examensarbete om ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet i byggproduktionen.  

Arbetet utförs i samarbete med ByggTema i Örebro AB och Karlstads Universitet. 

      

Namn: _______________________________________________________ 

Antal år i bygg-/ fastighetsbranschen?: __________________ 

 

    

Definiera begreppet ekologisk hållbarhet med en mening. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vad betyder begreppet miljömässig hållbarhet inom byggproduktionen för dig? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Hur ofta reflekterar du kring hur ditt och ByggTema i Örebro AB:s arbete med den 

ekologiska/ miljömässiga hållbarheten inom byggproduktionen fungerar? 

o Dagligen. 

o Ett par gånger i veckan. 

o Ett par gånger i månaden. 

o Ett par gånger per år. 

o Aldrig. 

 

 

 



 

 
 

 

Upplever du att branschen tagit tag i frågan kring ekologisk/ miljömässig hållbarhet inom 

byggproduktionen och visat varför det är viktigt att arbeta med? (Om Ja, förklara kortfattat) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vid planering av ett projekt, lägger ni då ned den tid du tycker behövs angående den 

ekologiska/ miljömässiga hållbarheten på det kommande bygget? (Motivera gärna ditt svar) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Beskriv kortfattat hur du i ditt dagliga arbete använder dig av/ följer ByggTema i Örebro AB:s 

miljöledningssystem. (enligt ISO-14001) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

    

 

  



 

 
 

 

Upplever du att ByggTema i Örebro AB arbetar löpande med ekologisk/ miljömässig 

hållbarhet? 

(Om Ja, hur?) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Om du skulle vilja arbeta mer med ekologisk/ miljömässig hållbarhet inom 

byggproduktionen,  

skulle du då ha tid med det i det dagliga arbetet? (Motivera ditt svar kortfattat.) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Vad upplever du är de största bristerna i det ekologiska/ miljömässiga hållbarhetsarbetet på 

en byggarbetsplats? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

      Tack för din medverkan! 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 
 

Enkätundersökning-yrkesarbetare 

 
Denna enkätundersökning är anonym och används som referensmaterial i ett examensarbete 

om ekologisk/ miljömässig hållbarhet i byggproduktionen.  

Arbetet utförs i samarbete med ByggTema i Örebro AB och Karlstads Universitet. 

     

Befattning/tjänst:____________________________ 

Antal år i byggbranschen: ______________________ 

 

Definiera begreppet ekologisk hållbarhet med en mening! 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Vad betyder begreppet miljömässig hållbarhet inom byggproduktionen för dig? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Upplever du att ByggTema i Örebro AB arbetar löpande med ekologisk/ miljömässig 

hållbarhet? 

(Om Ja, hur?) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

 

Hur ofta reflekterar du kring hur ditt och ByggTema i Örebro AB:s arbete med den 

ekologiska/ miljömässiga hållbarheten i byggproduktionen fungerar? 

o Dagligen. 

o Ett par gånger i veckan. 

o Ett par gånger i månaden. 

o Ett par gånger per år. 

o Aldrig. 

 

 

Om du skulle vilja arbeta mer med ekologisk/ miljömässig hållbarhet inom 

byggproduktionen,  

skulle du då ha tid med det i det dagliga arbetet? (Motivera ditt svar kortfattat.) 

o Ja. 

o Nej. 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Vad upplever du är de största bristerna i det ekologiska/ miljömässiga hållbarhetsarbetet på 

en byggarbetsplats? 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Tack för din medverkan! 

  



 

 
 

Bilaga 4 

Fra gor till detaljerad intervjustudie, samt svar av Projektledare 1 
och Projektledare 2.  
 

Datum: 2017-04-20.  

 

1. Planering 

 Vad krävs för att planeringsarbetet angående miljö inför ett projekt ska 

förbättras? 

 
Projektledare 2: Det första jag reagerar på när du sa det där, var tidsbristen. Den är 

boven i dramat de flesta gånger när man inte lägger tillräckligt med energi på miljöarbetet. 

Inte för att vi inte bryr oss..! 

 

Projektledare 1: Krasst skulle man behöva stänga in sig, i en möteslokal tillsammans med 

representanter från de olika berörda parterna i projektet. Detta för att ta fram allt från 

tidplaner till kalkyler med mera. Dock ser inte branschen ut så. Som projektledare blir 

man tilldelad ett projekt och helst ska projektet starta i samma stund som man blir 

tilldelad det. Där av blir miljöarbetet lidande, det vi dock tänker på och försöker få med är 

provisoriskuppvärmning för projektet då alltså fjärrvärme i den mån det går. Det vi inte 

gör är att tillexempel grotta ner oss i om det finns en mer miljövänlig gips. 

 

Projektledare 1: Att grotta ner sig i alla produkter, är kanske inte riktigt vårt jobb, då till 

exempel en fönstertillverkare har miljökrav från olika håll hur fönster ska tas fram. Detta 

måste vi också kunna lita på att det stämmer osv, då det också bör vara av tillverkarens 

och återförsäljarnas intresse att de ligger med i branschens miljötänk, då enligt lagar och 

regler, samt vad som efterfrågas. 

 

 

2. Uppstart av projekt 

 Hur startar du/ ni era projekt, och hur tar miljöarbetet plats i uppstarten? 

 

Projektledare 1: Jag fick för inte så länge sedan en fråga, på ett kvalitétsmöte med 

en beställare, ”du miljöarbete?”, varpå jag frågade han, ”hur tänker du?”. Fick sedan 

till svar att han inte riktigt visste vad han menade, och detta kom från beställarhåll. 

Jag kan också känna en viss osäkerhet i dessa frågor. Men det vi gör är som sagt det 

vi gör med den provisoriska uppvärmningen. 

 

Projektledare 1: Vad det gäller sopsortering så arbetar vi aktivt med det och 

ambitionen på firman är 0 % deponi. Hur når vi då dit? Jo, vi anlitar Ragn-Sells som 

ställer ut uppmärkta kärl på bygget som vi sedan sorterar efter märkningarna. Är 

det något fel i kärlen rättar Ragn-Sells själva det då de kommer ut till bygget och 

sorterar ur kärlen till rätt container. För om vi missar i detta arbete, har vi ändå 

säkerställt att vass personal rättar oss och vi betalar för det. Detta statistikförs och 

denna statistik kan tas fram löpande. Denna lösning med Ragn-Sells har arbetats 

fram under en 2-3 års period, och det syns att det ligger mycket pengar i det. Detta  

 



 

 
 

arbete tillsammans med Ragn-Sells har lett till att vi idag har väldigt fina 

arbetsplatser. 

 

Projektledare 2: Rent krasst ska en snickare snickra och inte städa, om man ser det 

ekonomiskt rent kalkylmässigt. Folk ska göra det de är bäst på, det är då alla tjänar 

som bäst på det. 

 

Projektledare 1: Om man kortfattat ska beskriva detta, så måste alla dra sitt strå till 

stacken från och med uppstarten till färdigställandet av en byggnation. Det är det 

enda sättet för oss att lyckas arbeta miljö-smartare, det räcker inte att vi som 

byggnadsentreprenör gör lite åt våra saker bara. 

 

Projektledare 1: Om det från beställarhåll krävs tillexempel en klass A(miljö) 

maskin, så kanske inte uthyraren har en sådan. Men när han märker att han inte 

får några jobb på grund av detta kommer han snart ha en sådan maskin som 

efterfrågas. Det kommer vara en förskjutning i alla led innan en förändring sker, 

men ställs kraven kommer förändringar ske. 

 

 

3. Projekt specifikt arbete 

 I vilka typer av projekt är det lättast att specifikt arbeta med ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet? 

 

Projektledare 2: Skola, det är där som kraven finns. 

 

Projektledare 1: Det har som bekant varit mycket skriverier i media om barn som 

går på skolor med mögelproblem och liknande. Därför ställs det högre krav i alla 

led i dessa projekt. 

 

 

4. Entreprenadform 

 Vilken entreprenadform är bäst lämpad för ett aktivt miljöarbete enligt dig/ 

er?  

 

Projektledare 1: Partnering! 

 

Projektledare 2: Partnering! 

 

 Varför? 

 

Projektledare 1: Jätteenkelt, då det är ett samarbete med beställaren. Tar du till 

exempel en generalentreprenad, så säger beställaren ”gör det här!”. Ska jag då 

ifrågasätta det? De har sagt vad de ska ha, då känner jag att om du säger till mig 

”jag ska ha det här fönstret och det ska vara bestyckat såhär!”. Ska jag då 

argumentera mot detta, har de inte redan kontrollerat detta med hjälp av till 

exempel konsulter. Det som istället är intressant för mig är att göra det som jag ska 

göra, mer hinner inte jag. Jag förutsätter att de har gjort sitt jobb, innan de blandar 

in oss entreprenörer. 



 

 
 

 

Projektledare 1: I en partnering kan man utan tidspress diskutera fram vad som är 

det bästa alternativet i till exempel miljösynpunkt. 

 

Projektledare 2: Du skapar dig själv ett bekymmer om du börjar rota i vad en 

beställare egentligen har föreskrivit i till exempel en generalentreprenad. Detta för 

att de oftast då svarar ”detta har inte jag beställt!”. 

 

Projektledare 2: Beställare är inte beredda att betala den kostnaden jag kostar för 

att visa att något är mer lönsamt för både miljö och ekonomin, där ligger ett 

problem. För det är inte jag som vill betala för att hyresgästerna ska ha en sundare 

miljö att bo i till exempel, det är beställarens ansvar. Detta gäller alltså i olika 

utförande entreprenader. Om man ser till partnering kan man lägga extra tid på 

sånna här bitar, och beställaren förstår vad man menar. Detta för att det är en 

symbios, man är mån om att båda tjänar på entreprenaden. Det blir också lättare 

för beställaren att svara sina chefer om de undrar varför det har gjorts på ett visst 

sätt osv. 

 

 

 

5. Krav 

 Vilka krav har ni på yrkesarbetare/ underentreprenörer i det ekologiska/ 

miljömässiga hållbarhetsarbetet? 

 

Projektledare 1: Vi handlar mycket av olika bygghandlare runt om i regionen, man 

kan tycka att de också bör ha certifieringar som rör miljö. Då kan jag också tycka 

att om jag beställer något, och det inte är klassat bra enligt Sunda-Hus, borde de 

”tjoa” till. Då det borde ligga i deras intresse att inte sälja produkter som skadar 

miljön onödigt mycket. 

 

Projektledare 1: Sedan får man inte glömma att vi konkurrerar med en peng, och 

det går inte att leverera över ribban, då saker har sitt pris. 

 

 Ställer ni krav på att era varor ska vara närproducerade för att ni ska handla 

dessa, till exempel närproducerat virke. 

 

Projektledare 1: Detta känns som att detta skall vara ett centralt beslut som redan 

är förhandlat och klart om att vi till exempel ska ha närproducerat. Det är där en 

centralinköpare skulle vara nyttig för vår verksamhet. Inte bara för att man kan 

ställa större krav på återförsäljare, utan man kan samla ihop beställningar till 

kanske tre olika byggen, för att pressa priser på till exempel innerdörrar.  

 

Projektledare 2: Funktionen med en inköpare skulle då visa sig hos bygghandlarna, 

där man verkar vara en större aktör bara för att man kommer med stora 

beställningar istället för massa små som egentligen aldrig syns i den stora massan. 

Om man syns och beställer mycket kan man ställa enorma krav på återförsäljaren, 

vilket skulle gynna ByggTema. Detta är egentligen inte svårare eller tar så mycket 



 

 
 

längre tid, det tar lika lång tid att beställa en dörr som hundra dörrar om de är 

likadana. 

 

 Vilka krav ställer beställarna på er som företag i det ekologiska/ 

miljömässiga hållbarhetsarbetet? Har ni arbetat åt landstinget? 

 

 

Projektledare 1: Ja, det som är mot landstinget är extremt strikt. Det är i princip 

helt färdig handling, som inga undantag godkänns för, detta på grund av att allt har 

testats för allergier eller något liknande.  

 

Projektledare 1: Om man ser till exempel ÖBO, så kan avsteg ofta göras så länge 

materialen som byts ut ligger med samma klassning eller bättre på till exempel 

Sunda-Hus.  

 

 

6. För-/ nackdelar 

 Vilka för-/ nackdelar ser du/ ni på ett aktivt miljöarbete? 

 

Projektledare 2: Fördelar är att vi alla måste kämpa mot ett gemensamt miljömål, 

och nackdelarna kan bli att man grottar ner sig i molekyler på grund av detta. 

 

Projektledare 1: Man brukar säga att en snickare håller ungefär 12 personer med 

jobb, detta för att snickaren inte kan allt och tillverkar inte det han monterar ihop 

på bygget osv. Ska man nå ut till alla led blir det en enorm process, då det är många 

led innan vi får grejerna till oss. Något som lätt lastas på byggentreprenören är bl.a. 

transporter till och från bygget, och om man då ser till att produkter hos handlarna 

är restnoterade, är det då vi som gjort något fel? Nej! Belastar det bygget och 

ByggTema? Ja, i form av ”miljökostnad”. Detta beror förmodligen på den 

exceptionella byggmarknaden som råder idag, då det rullar ut otroligt mycket 

material från handlarna. Detta får man också ha förståelse för att de inte de kan ha 

allt i lager i oändliga mängder.  

 

7. Synergieffekter 

 Vilka synergieffekter ser du/ ni att det går att skapa med specifika 

miljöarbeten?  

 

Projektledare 1: Brunnskolan ändrades och levereras i en bättre byggnad, det blir 

en miljövinst. Svårt att se sådana effekter, då det oftast kostar mer med arbetsmiljö 

och miljö, så på brunnskolan blev det dyrare för oss men vi levererar en bättre 

produkt vi kan vara stolta över, speciellt i miljösynpunkt. 

 

8. Miljöpolicy 

 Känner du/ ni till ByggTema i Örebro AB:s Miljö & Kvalitetspolicy? 

 



 

 
 

Projektledare 2: Känner till den gör jag, vi vet vart den ligger och jag kan prata för 

mig själv att jag varit inne och läst den. Haft diverse frågor kring den, men kanske 

inte riktigt det som gäller miljö, mer hur man ska nyttja den och använda den och 

vem det står som till exempel ansvarig för miljödelen. Ligger det på den enskilda 

projektstolen eller om det är högre upp? Jag har hela tiden trott att det är den som 

står som KMA-ansvarig på ByggTema som är det. 

 

Projektledare 1: Skulle det vara rätt och riktigt skulle man läsa detta inför varje 

projekt, för att uppdatera sig i hur policyn är uppbyggd och hur den lyder. 

 

 

9. Utbildning 

 Blir du/ ni tillräckligt utbildade av ByggTema i Örebro AB inom ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet inom byggproduktionen? 

 

Projektledare 1: Spontant nej, för du sa tillräckligt mycket och i min värld kan man 

inte bli tillräckligt utbildad. Nu efterhand när vi gör om alla dokument bl.a. 

kommer det komma med i den processen, tror jag. Så alltså i dagsläget nej, men jag 

tror det kommer. 

 

10. Trend 

 Miljöarbete, är det en trend eller något som verkligen är viktigt att arbeta 

kontinuerligt med enligt dig/ er? Konspiration? 

 

Projektledare 2: Nej! Absolut inte en konspiration, det kan kanske ses som en 

trend i dagsläget. Men detta kommer med tiden växa in i arbetsgången som bli en 

del i arbetet som allt annat vi arbetar med i ett projekt. 

 

Projektledare 1: Konspiration är det inte, det är viktigt att arbeta med. Men arbetet 

med detta är viktigt och nått som kommer mer och mer. 

 

11. Framtidsvisioner 

 Kan du/ ni komma på något som skulle göra miljöarbetet i 

byggproduktionen lättare/ bättre? 

 

Projektledare 1: Att ha någon som dagligen arbetar aktivt med det, då vi som det är 

idag har så mycket att få gjort under ett projekt. Tänk om någon skulle kunna hålla 

sig uppdaterad och kunna stötta upp i projektens löpande arbete. Som till exempel 

att sitta med i möten så jag och många andra kan luta sig mot den kunskapen. 

 

Projektledare 2: För att förklara detta som ett enkelt problem, så vi som sitter här 

på ByggTema just nu kan lite om allt i våra projekt. Istället för som till exempel 

ÖBO när de kliver in på ett möte med oss, då sätter sig experter på vissa områden 

runt bordet och ställer frågor. Vi kanske kan svara på fyra av tretton frågor, och 

resten får du ta med dig tillbaka. Varför inte använda sig av samma taktik, då det 

till exempel skulle kunna finnas någon extra kunnig på ByggTema som frontar i 

dessa frågor. 

 



 

 
 

Projektledare 1/ Projektledare 2: Lite specialist kunskaper i företagen skulle inte 

skada, det skulle vara nyttigt i många situationer.  



 

 
 

Bilaga 5 
 

Fra gor till detaljerad intervjustudie, samt svar av Platschef 1.  
 

Datum: 2017-05-02.  

 

1. Planering 

 Vad krävs för att planeringsarbetet angående miljö inför ett projekt ska 

förbättras? 

 

Platschef 1: För min del är det att få vara med i projekteringen, då skulle man hinna 

kolla igenom inköp till olika etapper av bygget och då även i miljösynpunkt. 
 

 

2. Uppstart av projekt 

 Hur startar du/ ni era projekt, och hur tar miljöarbetet plats i uppstarten? 

 

Platschef 1: Detta är även en projekteringsfråga enligt mig, det som jag gör här på 

plats är hanteringen av avfall, enligt Ragn-Sells system. 

 

 

3. Projekt specifikt arbete 

 I vilka typer av projekt är det lättast att specifikt arbeta med ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet? 

 

Platschef 1: Nyproduktion är klart lättare än andra typer av jobb. Att bygga skolor 

är också lättare då det oftast finns tydligare krav från beställaren vad den vill ha 

för miljöarbete. 

 

4. Entreprenadform 

 Vilken entreprenadform är bäst lämpad för ett aktivt miljöarbete enligt dig/ 

er?  

 

Platschef 1: Spontant känner jag att det skulle vara partnering. 

 

 Varför? 

 

Platschef 1: Det är det jag tror, man kan gemensamt ta ekonomiska och tidsmässiga 

förluster och vinster, därför kan man säkert också ta miljömässiga vinster och 

förluster tillsammans. 

 

 

5. Krav 

 Vilka krav har ni på yrkesarbetare/ underentreprenörer i det ekologiska/ 

miljömässiga hållbarhetsarbetet? 



 

 
 

 

Platschef 1: På plats är det avfallshantering, sen vet jag inte exakt vad som står i 

avtalen. Men det jag kontrollerar är att avfallshanteringen sköts, samt om jag 

upptäcker något efter vägen som inte stämmer. Men det är bara avfallshantering 

jag kontrollerar löpande. 

 

 Ställer ni krav på att era varor ska vara närproducerade för att ni ska handla 

dessa, till exempel närproducerat virke. 

 

Platschef 1: Vi är väldigt knutna till Örebro, så visst tar vi mycket material här 

ifrån. Sen tar jag in offerter från grossister, då är det som alltid ekonomin som styr 

vilken produkt jag väljer, jag kontrollerar inte ifall det finns något bättre alternativ 

i denna synpunkt. 

 

 Vilka krav ställer beställarna på er som företag i det ekologiska/ 

miljömässiga hållbarhetsarbetet? Har ni arbetat åt landstinget? 

 

 

Platschef 1: Det är självklart projektspecifikt, då denna byggnad är en skola finns 

större krav. I detta fall bygger vi för miljöbyggnad silver. 

 

 

 

6. För-/ nackdelar 

 Vilka för-/ nackdelar ser du/ ni på ett aktivt miljöarbete? 

 

Platschef 1: Fördelar är självklart miljövinsterna. Nackdelarna är väll dels att det 

tar mycket tid och tid är pengar, så i längden tror jag det också blir dyrare. Men det 

är klart det är inga stora summor det handlar om. 

 

7. Synergieffekter 

 Vilka synergieffekter ser du/ ni att det går att skapa med specifika 

miljöarbeten?  

 

Platschef 1: Jag vet inte, möjligt att man kan se att miljöarbetets synergieffekt kan 

vara en form av marknadsföringsvinst. Att man kan få ett ryckte om företaget att 

det aktivt arbetas med miljö. 

 

8. Miljöpolicy 

 Känner du/ ni till ByggTema i Örebro AB:s Miljö & Kvalitetspolicy? 

 

Platschef 1: Jag känner till den men är inte själv så insatt i detta. 

 

 

 

 



 

 
 

 

9. Utbildning 

 Blir du/ ni tillräckligt utbildade av ByggTema i Örebro AB inom ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet inom byggproduktionen? 

 

Platschef 1: Jag har gått någon miljöutbildning angående den då stundande ISO-

certifieringen av företaget. Jag har ju lite kring det i alla fall. 

 

 

10. Trend 

 Miljöarbete, är det en trend eller något som verkligen är viktigt att arbeta 

kontinuerligt med enligt dig/ er? Konspiration? 

 

Platschef 1: Nej, det är inte en konspiration. Men jag tror det är en trend, men den 

kommer inte att försvinna och visst är det viktigt att arbeta med och jag tror att det 

kommer bli mer och mer viktigt. 

 

11. Framtidsvisioner 

 Kan du/ ni komma på något som skulle göra miljöarbetet i 

byggproduktionen lättare/ bättre? 

 

Platschef 1: Att det skulle vara mer uppställt, att till exempel de här fästmaterialen 

eller limmerna får användas eller inte. Vi skulle behöva en specifikation på olika 

material vi använder så att inköpen lättare och snabbare görs rätt i miljösynpunkt. 

Detta skulle också behöva återkopplas och sammanställas. 

 

Platschef 1: Som exempel använder vi oss av återvunnen isolering från Knauf nu, 

och det var något jag snubblade över bara när jag skulle beställa. Sådana saker 

tycker jag man kan sammanställa, då jag även sparade pengar på att köpa denna. 

  



 

 
 

Bilaga 6 
 

Fra gor till detaljerad intervjustudie, samt svar av VD fo r ByggTema. 
 

Datum: 2017-05-10.  

 

1. Planering 

 Vad krävs för att planeringsarbetet angående miljö inför ett projekt ska 

förbättras? 

 

VD: Jag håller inte på med projekt så mycket, jag är mer delaktig i anbudsskedet. 

 

 

2. Uppstart av projekt 

 Hur startar du/ ni era projekt, och hur tar miljöarbetet plats i uppstarten? 

 

VD: Svar enligt fråga 1. 

 

3. Projekt specifikt arbete 

 I vilka typer av projekt är det lättast att specifikt arbeta med ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet? 

 

VD: Skolprojekt, då kunden oftast ställer de krav den vill ska uppnås. Oftast gör vi 

inte förmycket av detta arbete av egen vilja, vi svarar på en fråga eller ett krav som 

kunden ställer. Svaret på frågan blir så att på något vis är det kunderna som måste 

driva frågan. Kommuner är oftast som beställare mer aggressiva i sina 

kravställningar. 

 

4. Entreprenadform 

 Vilken entreprenadform är bäst lämpad för ett aktivt miljöarbete enligt dig/ 

er?  

 

VD: Generalentreprenad. 

 

 Varför? 

 

VD: Det är en färdig handling och en totalentreprenad ger visst utrymme för 

tolkningar. 

 

 

 

  



 

 
 

 

5. Krav 

 

 Vilka krav har ni på yrkesarbetare/ underentreprenörer i det ekologiska/ 

miljömässiga hållbarhetsarbetet? 

 

VD: Medarbetare går igenom en miljöutbildning. Det är hela miljötänket, från A-Ö. 

Underentreprenörer följer de krav vi föreskriver. 

 

 Ställer ni krav på att era varor ska vara närproducerade för att ni ska handla 

dessa, till exempel närproducerat virke. 

 

VD: Nej, det fungerar inte på det viset. Vi tittar på det mest ekonomiska alternativet 

då vi ofta köper stora mängder. 

 

 

6. För-/ nackdelar 

 Vilka för-/ nackdelar ser du/ ni på ett aktivt miljöarbete? 

 

VD: Så länge man kan konkurrera på lika villkor mer det så är det bara fördelar, 

man kan inte driva frågan stenhårt så länge man konkurrerar med andra bolag. 

Vilket betyder att det måste komma via kund. 

 

7. Synergieffekter 

 Vilka synergieffekter ser du/ ni att det går att skapa med specifika 

miljöarbeten?  

 

VD: Om man tittar på projektet Brunnskolan, där fick vi inte fram en 

betongstomme. Vi fick istället bygga en limträstomme. Där fick vi kanske en 

miljövinst, plus att vi klarade sluttiden.  

 

 

8. Miljöpolicy 

 Känner du/ ni till ByggTema i Örebro AB:s Miljö & Kvalitetspolicy? 

 

VD: Ja. 

 

9. Utbildning 

 Utbildar du era anställda tillräckligt inom ekologisk/ miljömässig hållbarhet 

inom byggproduktionen? 

 

VD: Nej det gör mi naturligtvis inte, vi har några killar som gått utbildning inom 

Miljöbyggnad. Vi kommer fortsätta utbilda oss, men vi kanske inte strävar efter att 

bli experter då det finns konsulter i expertfrågor. 

 

 



 

 
 

 

10. Trend 

 Miljöarbete, är det en trend eller något som verkligen är viktigt att arbeta 

kontinuerligt med enligt dig/ er? Konspiration? 

 

VD: Det är klart att det är viktigt, vi måste värna om våra gemensamma resurser. 

Jag tror i och för sig att det kan börja som en trend, men att det är nödvändigt att 

man håller i det. 

 

 

 

11. Framtidsvisioner 

 Kan du/ ni komma på något som skulle göra miljöarbetet i byggproduktionen 

lättare/ bättre? 

 

VD: Det man arbetar mycket med blir man bättre på, det är som allt. Man stöter på 

frågor genom kravställningar mer och mer, vilket man lär sig utav. Tillslut blir det en 

naturlig del i ett projekt, liksom fuktarbetet som kom för några år sedan. 

  



 

 
 

Bilaga 7 

 
Skillnaden mellan glo d-/ LED-lampor, endast ra knad 
ren energifo rbrukning. 

 

 10st glödlampor(60W) som lyser i ett år konstant som ledbelysning förbrukar: 

 

10 × 24 × 365 × 60 = 5 256 000 Wh/år 

5 256 000

1 000
 = 𝟓 𝟐𝟓𝟔 kWh/år 

 

 10st LED-lampor(10W) som lyser i ett år konstant som ledbelysning förbrukar: 

 

10 × 24 × 365 × 10 = 876 000 Wh/år 

 

876 000

1 000
 = 𝟖𝟕𝟔 kWh/år 

 

 Besparing av kWh per år ett lampbyte om 10 lampor kan medföra. 

 

5 256 − 876 = 𝟒 𝟑𝟖𝟎 kWh/år 

 

(Lampan 2017)  

  

Förklaring 

Antal lampor * timmar på ett dygn * dygn på ett år * Watt-antalet = Wh/ år 

1000 Wh/år = 1 kWh/år. 
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Checklista – Platsbeso k(Fa ltstudie) 
 

Projekt:__________________________________________________________ 
 

Platschef: _________________________________________ 

Projektledare: ____________________________________ 

Datum: ____________________________________________ 

Beskrivning av fältstudie: Granskning av produktionen i ett perspektiv som syftar till ekologisk/ 

miljömässig hållbarhet. Källa som märks: (SBUF) är hämtat från(SBUF & Norrman 2010)(Studie för att 

ta fram detaljstyrda riktlinjer för en energieffektivare byggprocess) 

Förklaring av boxen(kort svar): 

 

 

1. Allmänt 

 

 Finns det på byggarbetsplatsen en energiansvarig(ej platschefen)? 

(SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Finns det på byggarbetsplatsen en energidisplay med översikt över 

förbrukning i realtid samt ackumulerad förbrukning? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

 Används grön el/ -fjärrvärme samt vattenburet värmesystem på 

byggarbetsplatsen? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

  

JA/ NEJ?  

Delvis? 



 

 
 

 

2. Planering 

 

 Gjordes det en beräkning och planering av energianvändandet innan 

projektet startade? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

3. Belysning 

 

 Har glöd-/ halogenlampor förbjudits, för att istället göra plats åt 

energisnålare alternativ? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Är belysningen på byggarbetsplatsen rörelsestyrd? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

4. Bodar 

 

 Används energieffektiva bodar med eventuell energiklassning från 

uthyrare? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Går det att styra radiatorerna, på exempelvis tider och 

temperatur(eventuell sänkning på natten och en temperaturspärr)? 

(SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

 



 

 
 

 

5. Värmespill 

 

 Används dörrstängare? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Hålls eventuella ventilations-/ hisschakt stängda, för att minska 

värmespill? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________  

 Finns det en stängnings-rutin för dörrar, fönster och övriga öppningar 

på byggarbetsplatsen vid arbetsdagens slut? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

6. Uttorkning 

 

 Används någon form av klimatskal vid uttorkning av betong? (SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 Används ingjutna värmeslingor vid uttorkning av betong i stommar? 

(SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

7. Maskiner 

 

 Används aktivt maskiner med låg energiförbrukning som också är 

anpassade till användningsområdet?(SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 



 

 
 

 

8. Containers 

 

 Används isolerade containrar?(SBUF) 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 Värms oisolerade containrar upp och i så fall hur? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

 

9. Avfall 

 

 Sorteras avfallet på byggarbetsplatsen, eller görs det av något annat 

företag? 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Övriga kommentarer: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

  

 


