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1 Appendix 1: Inledande intervjustudie

I detta appendix redovisas resultat från de intervjuer som utförts med medlemmar ur projektet go:
NEUTRALs styrgrupp under starten av förstudien.

1.1 Syfte

Som ett första steg i förstudien utfördes ett antal intervjuer med projektets deltagare. Syftet
med dessa intervjuer var att:
1. Kartlägga de olika önskemål och målsättningar deltagarna har på go: NEUTRAL
(1.3)
2. Ta del av projektdeltagaranas erfarenheter kring tidig samverkan inom byggsektorn
med avseende på (1.4):
a. Hinder
b. Möjligheter
3. Ta del om projektdeltagarnas tankar kring vilka hållbarhetskriterier som kan
kopplas till namnet go: NEUTRAL (1.5)
4. Få deltagarnas tankar kring vad nästa steg i utvecklingen för framtidens hållbara
kommersiella byggnad kan vara (1.6)
Utöver dessa fyra områden fick respondenterna även ge kommentarer på vilka företag
och/eller branscher de anser vara föregångare för tidigt innovativt samarbete, samt vilka
kommersiella byggprojekt/byggnader de anser ligger i framkant idag. Dessa svar har sedan
under projektets förstudie används som underlag och utgångspunkt vid diskussioner i
styrgruppen kring vilka områden och projekt som är framgångsprojekt och som man skulle
kunna lära av och undersöka närmare i en fördjupad studie.

1.1 Metod och genomförende
Intervjuerna genomfördes per telefon av IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Totalt
intervjuades 7 personer, vilka ingick i projektets styrgrupp, från de tre deltagande företagen
Skanska, ÅF och Siemens. Intervjufrågorna baserades på de fyra ovan nämnda områdena.
Sammanställning av dessa intervjuer och de fyra områdena redovisas nedan.

1.2 Deltagarna om projektets målsättning
Följande målsättningar med att delta i projektet togs upp av de intervjuade:
• ”Hitta en samverkansmodell som känns bra för alla, och som omfattar beställare, konsulter och
teknikleverantörer. En modell som baseras på en sund affärsrelation (trygghet, bäst pris etc.)och
som skapar möjligheter att utveckla teknologier”. Det är viktigt att detta arbetssätt inte
bara blir en ”engångsgrej” i ett projekt, utan är kunskap som andra projekt kan ta
del av och jobba vidare med.
• Att projektet ska skapa ett embro till en ny affärsmodell, ett nytt sätt att samverka i
byggbranschen. Sen är det upp till parterna i fas 2 att anamma modellen. Förstudien
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ska ta fram en viljeyttring och ett antal frågeställningar som parterna får ta ställning
till i kommande steg.
Ambitionen är att projektet ska bidra till en mängd olika lösningar
(samarbetslösningar, tekniska lösningar osv.) som kan bidra till minsta möjliga
miljöpåverkan under bygg- och förvaltningstiden. ”Förhoppningen är att det ska
resultera i ett projekt där alla aktörer vågar sticka ut hakan något”.
Syftet med att delta i projektet är att: ”Vi måste göra någonting nytt om vi vill påverka
situationen för nästa generation” eftersom ”lösningar finns på ”allt”, det gäller bara att någon
ska sätta ihop dessa läsningar”.
Att vi kan komma fram till något nytt där helheten är viktigare än vissa detaljer. Vi
måste se utifrån ett helhetsperspektiv, för byggnadens skull och för innovativa
lösningar.

1.3 Samverkan – hinder och möjligheter
Nedan presenteras vad intervjupersoner anser är ”hinder” som förhindrar en bättre
projektprocess, följt av vilka ”möjligheter” som finns med att förbättra projektprocessen.
1.3.1 Hinder för bättre samverkan i byggprocessen
I intervjuerna framkom olika hinder som stör projektprocessen och samverkan inom
byggprojekt. Dessa har delats in i 2 delar:
• Generella hinder för bättre samverkan i byggprocessen
• Hinder för innovation och utnyttjade av tekniska lösningar i byggprocessen kopplat
till samverkan
Generella hinder
Nedan listas de generella hinder för en bättre samverkan i projektprocessen som
intervjupersonerna angivit:
• Oklar och ineffektiv projektstyrning
• Kulturen inom byggbranschen
• Samarbetssvårigheter inom projekten
• Tidshorisonten är för kort
• Ekonomiska begränsningar
• Kommunernas detaljplanestyrning
• Avsaknad av långsiktigt ansvar
• Val av entreprenadform
• Diffusa begrepp och regelverk vid samverkan
Oklar, ineffektiv och stelbent projektstyrning, samt oklara visioner och mål med projektet
anses vara hinder för ett lyckat projekt. Oftast är inte processen tillräckligt strukturerad
och tydlig. Det är ofta vanligt att det inte finns någon som har tydliga mandat att driva
processen fullt ut, även i uttalade samverkansprojekt.
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Vissa menar att byggbranschen är en för traditionell (läs konservativ ledning med gamla
hackordningar och fastlåsta roller) och ineffektiv bransch med stuprörstänkande gällande
projektstyrning, vilket innebär att erfarenheter från tidigare mer lyckade projekt inte tas om
hand på bästa sätt, vilket missgynnar efterkommande projektet. Man arbetar mycket efter
invanda proceser och tänker sällan nytt.
Ett av de stora hindren som nämndes i flera av intervjuerna är att det kreativa och
innovativa samarbetet kommer in för sent i processen i de flesta projekt idag vilket i sig
skapar samarbetssvårigheter. Kort sagt, som en liknelse, kan man säga att byggbranschen
tillsammans har blivit bättre på att slipa, putsa och måla en stol, men saknar fortfarande en
kreativ samverkan när de gäller formgivningen av stolen. Samarbetssvårigheterna består
enligt de intervjuade också till viss del av den sammansättningen av individer inom
projektet – vissa människor i en organisation ska helt enkelt inte arbeta med samverkan.
Tids- och utrymmesbrist samt ekonomiska begränsningar är vanligt, vilket kan leda till;
dålig riskhantering gällande tidplanen, pressade priser för ökad konkurrenskraft, samt
minskade incitament till nytänkande. Det långsiktiga tänkandet premieras oftast inte i
projekten idag. Detta påverkar även samarbetet som då inte fungerar fullt ut på grund av
för mycket fokus på kunderna intresse, vilket i sin tur gör att leverantörerna inte får så
mycket att säga till om.
Vidare anses bygg- och fastighetsbranschen vara väldigt styrd av bland annat
detaljplansstyrning på kommunnivå. Genom kommunens detaljstyrning anses helheten
glömmas bort eftersom detaljstyrningen leder till för många sidospår. Plattformslösningar
inom byggbranschen anses heller inte passa till kommunens detaljplaner.
Andra övriga aspekter som anses vara hinder i en bättre projektprocess för samverkan är
ansvarsfrågan. En långsiktig fastighetsägare tar oftast mer ansvar för både processen och
hållbarheten än en fastighetsutvecklare som säljer av fastigheten kort efter den färdigställts.
När en byggnad byggs för direkt vidareförsäljning går ansvaret går över till köparen, vilket
ofta gör att den som uppför byggnaden inte tar ansvar för helheten. När exempelvis
Landstinget bygger blir långsiktigheten viktigare eftersom de bär ansvaret (och ska betala)
hela vägen. Flera av de intervjuade anser att det är viktigt med en tidplan, framförhållning
och långsiktigt ansvar.
Val av entreprenadform påverkar de olika aktörerna i byggprocessen på olika sätt, och även
fokus på resultatet. Totalentreprenad som projektform ogillas ofta av konsulter eftersom de
kommer för långt bort från plånboken och beställaren, vilket gör att konsulterna får svårt
att komma med förslag eller åsikter, vilket enligt respondenten (själv konsult) då inte skapar
incitament för nytänkande, utan fokus hamnar oftast på pengarna/ekonomin genom hela
projektet. Vid generalentreprenad har beställaren och oftast de anlitade konsulterna i högre
grad större möjlighet att påverka projektprocessen, medan entreprenörer och leverantörer
har mindre möjligheter att påverka.
Olika typer av samverkan inom byggbranschen kallas ofta partnering-projekt. Enligt
respondenterna kan partnering i dess olika former vara bra, men det är ett diffust begrepp
och regelverk (”det är som att gifta sig, man måst lita på varandra”). Ett problem och hinder som
uppkommer ibland inom partnering är avsaknad av respekt för varandras kompetens,
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kunskap och situation. Vidare så är partnering en tidskrävande process eftersom det tar tid
att para ihop sig. Om partnering är ett längre projekt med nya uppföljande delprojekt så
kan denna typ av samarbete vara gynnsamt.
Hinder för innovation och tekniska lösningar
Nedan listas de hinder för innovation och utnyttjade av tekniska lösningar i byggprocessen
kopplat till samverkan som intervjupersonerna angivit:
• Tid och teknik
- Dialog om möjliga tekniska lösningar kommer in för sent i
projektprocessen, vilket kan skapa dyra speciallösningar.
- Tekniska speciallösningar på grund av dålig planering i början av
projektprocessen kan bli dyrare än budgeterat.
- Långsiktig planering i projekten saknas vilket missgynnar tekniska lösningar.
• Resurser hos mindre innovativa företag
Vad som många gånger kan uppfattas som ett hinder, är att en dialog om tekniska lösningar
inte finns med i början av projektprocessen. För att ge bästa förutsättning för tekniska
lösningar så måste denna dialog komma med tidigt i projektprocessen, annars hamnar man
lätt i ”den tekniska julgrannen” där det blir svårare än det borde vara och där fokus blir att
lösa problem (speciallösningar som kanske inte är hållbara eller långsiktiga tekniska
lösningar). Från det att detaljplanen är upprättad så är mycket i projektprocessen redan
bestämt, vilket missgynnar möjligheterna till att göra byggnaden exempelvis energisnål. Om
dessa tekniska lösningar kommer med tidigare i projektprocessen minskar dessutom
kostnaden för att behöva tänka om senare i projektprocessen.
Möjligheten för till exempel små företag med spetskompetens att komma in och påverka
tekniska lösningar är oftast liten. Detta på grund av den långa byggprocessen och det lilla
företagets avsaknad av resurser för att delta i dessa långa processer både ekonomiskt och
när det gäller tillgänglig personal.
1.3.2 Möjligheter för bättre samverkan i projekt
Det finns många olika lösningar på hur byggprojekten kan förbättras och hur hinder kan
elimineras, exempelvis genom; projektplanering, tekniska lösningar och innovation etc.
I intervjuerna har respondenterna identifierat olika möjligheter för att skapa förutsättningar
för bättre tidig samverka. Dessa har delats in i 3 delar:
• Generella möjligheter för bättre samverkan i byggprocessen
• Innovationsmöjligheter vid tidig samverkan
Generella möjligheter för bättre samverkan
Möjligheterna för en bättre form av samverkan är enorma i byggbranschen, men hindren
anses mycket tröga att ändra på. Generellt gäller att det gäller att vända på de tidigare
identifierade hindren till möjligheter. Nedan listas de generella möjligheter för en bättre
samverkan i projektprocessen som intervjupersonerna angivit:
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Ändra den traditionella byggprocessen
Börja med helhetssyn istället för detaljlösningar
Engagera rätt människor och utbilda organisationen,
Skaffa sunda/tydliga affärsrelationer
Skapa strukturer i projektet genom tydliga mål och tydlig arbetsprocess

För att skapa en framtida hållbar och innovativ byggnad måste man enligt en respondent
arbeta på ett annat sätt än i det traditionella sättet. Fokus måste ligga på det tidiga skedet.
Vad skulle hända om även det tidiga skedet ingick i tidplanen? Man behöver få med sig
helhetstänket redan från början. Vad som oftast sker enligt en annan respondent, i dagens
byggprojekt är att arkitekterna först börjar rita och sedan tillkommer tekniska lösningar
(vilket enligt respondenten kan innebära ökade kostnader och mindre bra speciallösningar).
Med nytt innovationstänkande kan man istället låta tekniken vara en utgångspunkt, det vill
säga låta projektgruppen ha en dialog om vilka övergripande tekniska lösningar som är
möjliga, innan arkitekterna börjar rita. Detta kan ge bättre förutsättningar för projektet så
att man sen slipper komma med speciallösningar (akutlösningar) i efterhand.
För att få samverkansprojekt att fungera gäller det att engagera rätt människor i dessa
projekt. Enligt en respondent är vissa personer inte arbeta i samverkan, de hittar inte sin
roll. Utan man måste engagera människor som kan hantera samverkan. Ett sätt för att
uppnå detta är att utbilda organisationen. Att sprida kunskap inom organisationen om
samverkan, och hur man tar med sig kunskap till nya projekt. Tyvärr är
erfarenhetsåterföringen mellan projekt i branschen begränsad, när ett projekt är genomfört
”släcker man och låser bakom sig”.
För att få till en bra samverkan mellan projektets olika parter behöver den byggas på
sunda/tydliga affärsrelationer. En sund relation som skapar en väg för leverantörerna att
utveckla sina teknologier. Tydligheten är viktig, detta kan exempelvis gälla hur och när risk
och vinst fördelas. Relationerna bör vara långsiktiga och utan snabba exits.
Vad som ofta påpekats i intervjuerna är att det är av stor vikt att först arbeta med de
övergripande målen i projektet, och att involvera alla som ska delta i projektet i denna
process, för att ge alla en bättre helhetsbild av projektet. Att ha med entreprenörer tidigt i
projektplaneringen är en förutsättning för att projektet ska kunna arbeta med sina
övergripande mål. Vidare är det viktigt att rätt person med rätt kompetens är på rätt plats i
projektet, och att projektledaren (byggherren) är lyhörd mot sina kollegor i projektet.
Som projektledare, och även för hela projektgruppen, är det av stor vikt att hitta ramar
(systemgränser) för vad som är viktigast i projektet, det vill säga vad som ska prioriteras, för
att kunna ge projektgruppen en bättre målsättning. När det sen kommer till tekniska
lösningar är det en bättre förutsättning för projektet, och projektgruppen, om det förs en
dialog om vad som är tekniskt möjligt innan arkitekterna börjar rita. En sådan dialog är
också viktig för att ge projektet och projektgruppen bättre helhetsperspektiv.
Sammanfattningsvis anser respondenterna att projektets mål och process bör se ut som
nedan:
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Först;
• Formulera övergripande mål:
- Entreprenörer är med tidigt i projektplaneringen (ger bättre helhetintryck)
- Rätt person med rätt kompetens på rätt plats (ger en bättre projektgrupp)
- Lyhörd projektledare (ger ett bättre sammarbete)
- Tydliga systemgränser (ger bättre målbild).
- Dialog om tekniska lösningar - vad är tekniskt möjligt? (innan arkitekten
börjar rita)
Sen;
•

Tekniska lösningar

Innovationsmöjligheter vid tidig samverkan
För att skapa mer innovativa och hållbara lösningar i projekt framkom i intervjuerna ett
antal aspekter som kan möjliggöra kreativa och innovativa lösningar kopplat till tidig
samverkan:
• Omvänd projektplanering
• Innovationsupphandling.
• Öppna dialoger med nya aktörer
• Våga ligga i framkant
En omvänd projektplanering, där man utgår från övergripande tekniklösningar istället för
arkitektritningar ses som en stor möjlighet att skapa innovativa lösningar.
Det upplevs ofta att byggherren håller alla dörrar öppna till sent i processen för att först
och främst pressa priserna genom att utnyttja konkurrensen. Ett sätt att motverka detta kan
vara att försöka få till den konkurrensen att tidigare skede, förslagsvis i form av
innovationsupphandling.
En annan viktig aspekt som kan skapa innovation är enligt en respondent att våga vara mer
öppna för diskussion och nya idéer, genom att exempelvis få med sig regionala företag. Vad
som alltid är en positiv innovationsaspekt är att våga ligga i framkant. Om man önskar att
vara i framkant, med exempelvis ”grön byggnad”, kan detta även leda till ny
teknikutveckling och därmed bättre konkurrensfördelar.

1.4 Vad innebär en ”Neutral” byggnad
Intervjupersonerna ombads kommentera vad konceptet ”Neutral” byggnad innebär för
dem och deras företag. Många av de tillfrågade ansåg att de är ett något fluffigt begrepp
som gör de svårt att tolka och definiera. Men de flesta höll med om att det handlar om hur
byggprocessen och byggnaden påverkar, eller inte påverkar, sin omgivning.
Någon menade även att det ska vara trafik-neutralt, dvs. hur man transporterar sig till och
från byggnaden ingår i begreppet ”neutral” byggnad. En annan ansåg att det är en filosofisk
fråga, vilket gör att det finns möjlighet att köpa sig fri genom exempelvis utsläppsrätter.
Flera tyckte att en ”neutral” byggnad dessutom ska vara socialt hållbar, men att det i första
6
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hand handlar om energi-, koldioxid- och resursminimering. De flesta anser att det ska vara
goda, långsikta tekniska lösningar som minimerar energiförbrukningen. En påpekade dock
att det kan vara svårt att räkna hem de ekonomiska vinsterna för en sådan byggnad.
Sammanfattningsvis omnämndes följande områden vid diskussionen kring ”Neutral”
byggnad:
• Energi och Klimat
• En byggnad som är fossilt oberoende (klimatneutral), koldioxidfri, med noll
påverkan på sin omgivning. En byggnad med bra tekniska lösningar som ger
minimal energiförbrukning.
• Resursanvändning/påverkan
• Minimering
ändliga
resurser,
Avfallshantering/generering.
Vattenanvändning/förbrukning, Kemikalieanvändning. En byggnad som inte har
någon miljöpåverkan under vare sig bygg- eller driftskedet.
• Socialt hållbar byggnad
• Byggnaden i staden
• Byggnaden kopplas till dess omgivning för att t.ex. bli ”trafik-neutral” (så gott det
går, kollektivtrafik, cykelbana, etc.).
Energi, klimat och resursfrågorna exemplifierades ganska konkret av de flesta
respondenterna, medan den sociala hållbarheten verkade vara mycket svårt att beskriva för
de som omnämnde detta som en viktig aspekt.

1.5 Nästa steg mot hållbara kommersiella lokaler
Till sist tillfrågandes intervjupersonerna vad de anser vara nästa utvecklingssteg i
byggbranschen för att nå mer gröna och hållbara kommersiella byggnader. Vid
sammanställning av intervjusvaren har 4 områden identifierats som viktiga områden som
kommer påverka utvecklingen. Först och främst anses förståelsen för byggnadens
helhetsperspektiv som fundamental samt att förvaltningen av byggnaden måste ske bättre.
Utvecklingen av framtida smarta städer är på gång och byggnaderna måste koppla an till hela
systemet. Det fjärde området som tydligt framkom som en viktig utvecklingsfaktor är de
certifieringsverktyg och märkningar av byggnader som vuxit allt starkare inom branschend
de senaste åren.
1.5.1 Helhetsperspektiv
Många pekar på att det är viktigt med helhetsansvar, att inte sikta på många halvbra
lösningar utan att lyckas med något nytt. Vidare menar de flesta att det är viktigt med
samverkan, och att samverkan börjar i början av projektstadier, så att hela byggandet blir
ett system. Det är viktigt att få med så många aktörer som möjligt i början av
projektprocessen. Någon påpekade att det är viktigt att fokus ligger på skeden som har
påverkan på hållbarhetsaspekterna. Sist men inte minst är det viktigt att det finns en väl
utarbetad budgetplanering.
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1.5.2 Förvaltningsperspektiv
Förvaltningen av byggnaden måste hanteras bättre, med förvaltning över hela processen.
Det är viktigt med ansvartagande i förvaltningen för helheten och byggnaden, inte bara
under byggnadsprocessen.
1.5.3 Koppling till framtida intelligenta städer
I framtiden är det en förutsättning att man byggnader intelligenta byggander som fungerar
i samhället, både vad gäller inomhusmiljö och utomhusmiljö. Inom begreppet intelligenta
städer är det viktigt att ta med användarperspektivet, d.v.s. att tänka utifrån slutanvändarens
förutsättningar (vad huset ska användas till). Lika viktigt är det med smarta tekniska
lösningar, så som ventilationsstyrning genom Outlook bokningar och touch-screen etc.,
men också miljövänliga energisystem så som exempelvis solceller.
1.5.4 Påverkan från verktyg
Certifieringsverktygen kommer påverka mer och mer vid framtida projekt och dessa
medför ett tryck på att vissa lösningar infinner sig. Men certifiering måste komma in tidigt i
projektprocessen för att ”tvinga” fram (nya) lösningar.
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2 Appendix 2. Litteraturstudie: Samverkan i
byggbranschen.
Detta appendix är en övergripande sammanställning av den teoretiska litteratur om samverkan i
byggbranschen som ligger till grund för denna rapport. Fokus ligger på hinder och möjligheter för tidig
samverkan.

2.1 Syfte

Denna litteraturstudie är ett led i arbetet med att identifiera hur parter inom projektet go:
NEUTRAL skulle kunna samarbeta och samverka för att skapa förutsättningar för
skapandet av en mer hållbar kommersiell byggnad. Syftet med litteraturstudien är att
förankra projektet i existerande forskning om faktorer som påverkar affärsrelationer och
samverkan inom byggbranschen. Projektsättningsintervjuerna (se appendix 1) och en
första, övergripande litteraturgenomgång pekade på ’tidig samverkan’ som en nyckelfråga,
och fokus för den fortsatta litteraturstudien blev därmed ’tidig samverkan med
leverantörer’.

2.2 Metod och upplägg

Litteraturstudien är i huvudsak, men inte uteslutande, avgränsad till svensk forskning och
litteratur i ämnet. Utgångspunkten i litteraturstudien är samverkan i byggbranschen baserat
på följande frågeställningar:
1)
2)
3)

Vilka former för samverkan finns idag?
Vilka strukturer i branschen påverkar möjligheterna att samverka?
Vilka är hindren och vilka är möjligheterna för tidig samverkan?

Litteraturstudien presenteras nedan och är indelad i fyra olika avsnitt. I det första avsnittet
(2.3) presenteras en bakgrund kring vilka konsekvenser den traditionella projektstyrningen i
byggbranschen har och varför det finns behov för ändrade processer och bättre samverkan,
följt av en kort översikt över olika samverkansformer som finns i byggbranschen idag. I
andra avsnittet (2.4) görs en genomgång av faktorer som formar branschen som har
identifierats i litteraturen. Det tredje avsnittet (2.5) är en sammanställning av de
identifierade hinder som hittats i studerad litteratur. Slutligen redovisas i det sista avsnittet
(2.6) identifierade fördelar som kan vinnas genom tidig samverkan i byggprojekt samt en
genomgång av identifierade faktorer som är viktiga för att skapa goda förutsättningar för
bättre, tidig samverkan.

2.3 Bakgrund

I likhet med andra branscher formas byggbranschen av sin historia och de unika
förutsättningar som skapar dess processtruktur. Detta kapitel ger en snabb bakgrund till
den ’traditionella byggbranschen’ och dess egenskaper, en förklaring till studiens fokus på
leverantörsrelationer och en sammanfattning av olika vanligt förekommande
samverkansformer.
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2.3.1 Den traditionella byggbranschen
Traditionellt sett har byggprocessen haft en tydlig processtruktur med en tydlig riktning
från kravformulering, projektering och upphandling till efterföljande produktion och
leverans av den färdiga byggnaden. Detaljerade förfrågningsunderlag, fast pris-upphandling
av entreprenörer och beställarkontroll är typiska inslag i relationen mellan de olika
aktörerna, liksom envägskommunikation och standardisering av roller, konstruktioner och
kontrakt. Tillsammans har detta gjort att man kan likna processen vid ett stafettlopp med
byggherren/brukaren, konsulten, entreprenören och förvaltaren som deltagare, se Figur 2.1
nedan.
Denna typ av styrprocess har de senaste åren i allt högre grad kommit att uppfattas som
ineffektiv och kostsam och därmed blivit allt mer ifrågasatt. Många har ställt sig frågan om
varför byggbranschen har svårt att ta till sig industriella principer och arbetssätt som varit
framgångsrika i andra branscher, till exempel inom den extremt konkurrensutsatta
bilindustrin (Dubois & Gadde, Parterning med leverantörer, 2012). Tekniker och arbetssätt
som utnyttjas i andra branscher (så som just-in-time, total quality management, supply
chain management eller industrialisering av tillverkningsprocessen) har inte adapterats.

Figur 2.1 Byggprocessen som stafettlopp (Kadefors, 2002)

Kadefors (2002, s. 2) sammanfattar de konsekvenser som en traditionell styrning av ett
byggprojekt medför:
• Låg flexibilitet – tidig låsning av lösningar
• Svårt att integrera produktionsaspekter i projekteringen
• Ineffektiva projekttider
• Förändringar blir dyra och leder till konflikter
• Bristande helhetssyn – utnyttjar inte parternas kompetens fullt ut för projektets
bästa
• Dåliga relationer beställare/konsult – entreprenör
• Höga byggkostnader
• Dålig lönsamhet för entreprenörer
• Bristande arbetstillfredsställelse
• Rekryteringsproblem
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Att utveckla nya former av samarbete över kontraktsgränser i byggandet har visat sig vara
en utmaning. Både i USA och Storbritannien har myndigheter och branschorganisationer
uppmanat byggföretagen att i ökad utsträckning utvecklas mot en fördjupad samverkan
med ett minskat antal leverantörer, istället för att arbeta med flera utbytbara leverantörer
(Dubois & Gadde, Parterning med leverantörer, 2012). Grundidén är att ett närmare
samarbete mellan aktörerna kan höja prestanda och branschens effektivitet.
I takt med att byggföretagen lägger ut mer av aktiviteter på andra företag ökar också deras
beroende av underentreprenörer och specialister. Byggföretagens roll förskjuts allt mer mot
funktionen som koordinator av byggprocessen, och med detta följer allt högre krav på
deras förmåga till samverkan (Ingemansson, 2011). En stor del av problemlösning och
kunskapsutveckling måste ske i gränssnittet mellan byggföretaget och andra aktörer, vilket
innebär att den typ av långsiktiga och nära samarbeten som numera etableras mellan
byggföretaget och kunden behöver utvecklas även på inköpssidan. Även om mycket har
förändrats, så har dock mer genomgripande förändringar låtit vänta på sig. Den typ av
relation mellan byggföretag och leverantörer som idag är ett av branschens mest
fundamentala kännetecken är sedan lång tid etablerad och oförändrad. De djupgående
relationer som utgjort förebild för ökad partnering inom andra branscher saknas i mångt
och mycket mellan byggbranschens aktörer, och med det i åtanke är det föga förvånande
att de förväntade effekterna till stor del har uteblivit.
2.3.2 Samverkan med leverantörer – en outnyttjad möjlighet
Få branscher är idag så beroende av leverantörer och underleverantörer som byggsektorn.
Historiskt sett uppstod den övervägande delen av företagets kostnader internt, och
leverantörernas bidrag avsåg oftast råvaror, icke bearbetade material och standardiserade
produkter (Dubois & Gadde, 2002). I det läget handlade den förhärskande inköpstrategin
framför allt om att undvika ett beroendeförhållande till enskilda leverantörer för att i varje
affär ha möjligheten att köpa från den leverantör som erbjöd de bästa villkoren – vanligen
det lägsta priset.
De senaste decennierna har andelen köpta varor och tjänster däremot stadigt ökat, för att
idag motsvara mer än tre fjärdedelar av byggföretagens totala kostnad. Denna utveckling
mot outsourcing har haft en tydlig påverkan på projektprocessen och framför allt medfört
att inköpsstrategi och samverkan har fått ökad betydelse för byggföretagens verksamhet
och framgång. När merparten av byggföretagets kostnader kom att genereras utanför de
egna gränserna ökar även betydelsen av leverantörernas insats.
Efterhand som enskilda leverantörer blivit allt viktigare har det tidigare inköpsidealet
kommit att ifrågasättas och många företag har fördjupat samarbetet med ett minskat antal
leverantörer. (Dubois & Gadde, 2012). Samtidigt är strategin att ’undvika beroende för att
kunna utnyttja marknadskrafterna’ fortfarande djupt cementerad, och en genuin samverkan
mellan leverantörer och byggföretag i mångt och mycket en outnyttjad möjlighet.
2.3.3 Samverkan i byggbranschen
I kapitelet ”Samarbete i byggandet – igår, idag i framtiden” i antalogin ”Hur står det
egentligen till med den svenska byggsektorn? - Perspektiv från forskarvärlden” (Landin &
Lind, 2011) har Anna Kadefors från Chalmers sammaställt vad man kallar frivilliga
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samverkansformer inom byggbranschen i Europa, baserat på en översikt från Manchester
Business School (2009):
• Projektpartnering – där beställaren och andra centrala parter formellt kommer
överens om att samarbeta i ett enstaka projekt.
• Strategisk partnering – där en beställare etablerar ett samarbete med en
uppsättning leverantörer som räcker över flera projekt.
• Ramavtalsarrangemang – en typ av strategisk partnering men där det finns ett
andra upphandlingssteg för att välja leverantörer(er) för varje uppdrag. Används
ofta för större mängder av små uppdrag.
• Allianser – en typ av projektpartnering där beställar- och leverantörsintressen
etablerar en gemensam formell organisation, ibland till och med ett gemensamt ägt
bolag, för att genomföra projektet.
• Byggkonsortium – där en grupp av leverantörer etablerar ett långsiktigt samarbete
och marknadsför sig gemensamt mot kunder.

2.4 Vad är det som formar branschen?

Resultaten av denna litteraturstudie sammanfattas under fyra rubriker som beskriver ett
antal faktorer som formar branschen och som presenteras i detta kapitel:
• Affärsrelationer och Kultur
• Kunskapsöverföring och förnyelse
• Projektorientering – kortsiktighet och samverkan
• Prisfokusering, lönsamhet och tidsbrist
2.4.1 Affärsrelationer och kultur
Ytliga affärsrelationer
Även om många byggföretag gör affärer med samma leverantörer under en lång tid,
handlar det i de flesta fall om relationer som löpande konkurrensutsätts (Dubois & Gadde,
2012). För att säkerställa kortsiktig flexibilitet samt för att på lång sikt undvika att bli
fastlåst i en viss typ av lösning, håller sig de köpande företagen gärna med flera utbytbara
leverantörer. Byggbranschens projektbaserade logik för dessutom med sig att leverantören
ifrågasätts vid varje nytt projekt. En effekt av detta behov av att kunna växla mellan olika
leverantörer är att de vanligaste affärsrelationerna mellan byggföretag och leverantörer
omfattar mer eller mindre standardiserade produkter och företag (Love, Li, & Mandal,
1999).
Samtidigt så ställer varje enskilt byggprojekt krav på individuella tekniska och praktiska
lösningar, och förutsättningen för att dessa anpassningar skall fungera är att de mer eller
mindre standardiserade produkterna anpassas till specifika förhållanden på plats. Detta
behov av anpassningar är inte unik för byggsektorn, men skillnaden är att den sker på själva
byggplatsen i en samverkan mellan aktörer från olika företag och med olika funktioner.
Detta har gjort att Gadde och Dubois (2002) talar om att byggsektorn består av två olika
nätverk; det temporära och det permanenta nätverket.
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Det projektbaserade temporära nätverket på byggplatsen karakteriseras av en intensiv
interaktion mellan engagerade aktörer i syfte att åstadkomma de anpassningar som är
nödvändiga för att färdigställa byggnationen. Det permanenta nätverket av företag är å
andra sidan baserat på affärer med standardiserade material och komponenter. Här behövs
inte samma djupa nivå av interaktion, dels för att lösningarna inte behöver någon större
anpassning och dels för att man vill undvika beroenden. Dessa förhållanden har
karakteriserats som ”typical contractor-subcontractor relationships that are still cost-driven
and potentially adversarial” (Gadde & Håkansson, 2001), eftersom inköp strävar efter att
spela ut leverantörerna mot varandra. I det permanenta nätverket är kopplingarna mellan
byggföretag, leverantörer och underentreprenörer svaga. Detta medför i sin tur att
nätverkseffekterna är begränsade.
Genom att försumma att involvera såväl leverantörer som underentreprenörer, realiseras
inte de potentiella fördelarna av samverkan på inköpssidan (Dubois & Gadde, 2012). En
förutsättning för att nå de vinster som djupgående relationer för med sig, krävs att
företagens verksamheter kopplas samman. Samtidigt som starkare kopplingar också ökar
förutsättningarna för effektivisering, ökar de också beroendet mellan parterna. Denna
utveckling mot djupare beroende möts inte sällan av svårigheter och direkt motvilja, där
inköp traditionellt uppfattar beroende som negativt. Men att undvika beroende till priset av
kortsiktig flexibilitet är också att medvetet avstå från möjligheter till kostnadseffektivisering
och förnyelse. Ytliga affärsrelationer kommer med en kostnad.
Ett annat sätt att beskriva de relationer som karakteriserar byggsektorn är de utgör ett
mönster av nära kopplingar (’tight couplings’) inom individuella projekt och dess temporära
nätverk; och lösa kopplingar (’loose coupling’) i de permanenta nätverken (Dubois &
Gadde, 2002). Lösta kopplingar i de permanenta nätverken skapar möjligheter för
skalfördelar inom tillverkning, samtidigt som de tillför den flexibilitet som är nödvändig för
att kunna hantera den branschspecifika situationen av osäkerhet och interberoende.
Branschaktörernas beteende (skapandet av lösa kopplingar) kan därmed vara en rationell
och rimlig reaktion på byggprojektens inneboende komplexitet.
Å andra sidan, så är det inte säkert att fördelarna av denna flexibilitet inte kan åstadkommas
på andra sätt. Dessa lösa kopplingar gör det nämligen samtidigt svårare att använda sig av
de koordinations- och samverkansmekanismer som har varit framgångsrika i andra
branschers affärsverksamhet, där osäkerhet och beroende hanteras genom att skapa nära
kopplingar (Dubois & Gadde, 2012). Konsekvensen av lösa kopplingar inom permanenta
nätverk är att det blir svårt att ta del av den lokala beslutsprocessen, men även att det
hindrar lärande, kunskapsöverföring och innovation. Sammanfattningsvis: mönstret med
lösa och nära kopplingar verkar stärka kortsiktig produktivitet inom individuella projekt,
medan de långsiktiga konsekvenserna är mer svårbedömda.
Affärskultur och ”Social heuristics”
En effekt av det förhärskande inköpsbeteendet är att kulturen inom branschen begränsar
utvecklandet av långsiktigt förtroende och tillit (Dubois & Gadde, 2002). Prisonkurrens
och konfrontation premieras snarare än samverkan. Prisfrågor prioriteras i de kortsiktiga
och standardiserade affärsrelationer som präglas av anbudsförfarande. I denna affärsmodell
blir det också naturligt att aktörer försöker utnyttja temporära maktövertag, vilket är en
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uppenbar källa till konflikt. Samtidigt som en kultur av nära relationer betonar samarbete,
tillit och förtroende, har de enskilda parterna egna intressen att bevaka – och dessa två
åtagande kan ibland vara svårförenliga och leda till konflikter.
Med detta inte sagt att konfrontation alltid är av ondo. Konflikterna i sig behöver inte vara
destruktiva, utan kan tvärtom vara en central källa för innovation och förnyelse och bör
vare sig sopas under mattan eller trappas upp. Den stora frågan är hur man hanterar de
konflikter som med all säkerhet kommer att uppstå. I djupgående relationer finns en
inbyggd motivation att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt då alla parter har gjort
betydande investeringar i relationen. Relationens samarbetskultur är alltid en kombination
av samverkan och konfrontation, och en förutsättning för att denna relation skall utvecklas
är att dessa motstridiga aspekter är i balans.
Ett kulturellt hinder för innovativ samverkan i byggbranschen är vad Beamish och Biggart
kallar för ”social heuristics”, dvs de tumregler och konventioner som styr byggprocessen
(Beamish & Biggart, 2012). I sin forskning utgår de ifrån frågeställningen om hur det
kommer sig att vissa branscher (byggbranschen bland dessa) har svårare för att tillåta
nyskapande processer och innovativa, effektiva teknologier än andra branscher. Varför
förbigås ofta ny, grön teknologi och processer trots att de kan vara både prisvärda och
tillgängliga?
Att finansiera en ”grön” byggnad är ofta svårare än att verkställa byggandet av en mer
traditionell byggnad med konventionella samverkansmetoder och tekniska lösningar. Även
efter att finansierings- och samverkanslösningar har funnits, blir själva byggnadsprocessen
ofta mer komplex, som kräver en större förmåga för inlärning och anpassning av
deltagarna. En ’social heuristic’ är en besluts-modell och genväg som både minskar
kognitiva kostnader och erbjuder en social acceptabel grund för aktörernas beslut. Dessa
konventioner används bland annat för att skapa finansieringslösningar, för urval av
deltagare och för att definiera spannet av ”acceptabla” teknologier och möjliga
designlösningar. Social heuristics är genvägar för att ’få saker till stånd’ utan att behöva
förklara varje steg.
Nackdelen är att dessa konventioner begränsar den mängd information som aktörerna tar
till sig i beslutsfattandet. Det är helt enkelt enklare att göra det man redan kan! På så vis
bidrar social heuristics till att ny design, nya teknologier eller samarbetsformer som
introduceras i ett byggprojekt inte sprids till andra områden av samma projekt.
Förtroendefrågor
Svårigheter med att samarbeta över kontraktsgränser i byggprocessen kan till dels förklaras
med förtroendeteori. Som beskrevs i föregående stycke så kännetecknas djupgående
relationer av en stark samarbetskultur, där förtroende och tillit är väsentliga ingredienser
(Dubois & Gadde, 2012). En förutsättning för ett samarbete som är baserat på förtroende
är att aktörerna har förståelse för de krav som ställs på dem, att det finns en ömsesidig
välvilja och respekt samt en insikt om att allas individuella mål kan tillgodoses genom de
gemensamma målen (Kadefors, 2002).
Traditionell styrning och kontrakt samt upphandlingsförfarandets struktur är en grogrund
för konflikter då det skapar en bas för beteenden och attityder som motsäger vardagliga
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mänskliga uppfattningar om förtroendebaserad samverkan. Som tidigare nämnts så
omfattar typiska inslag i relationen mellan byggaktörer detaljerade förfrågningsunderlag (t
ex kontraktshandlingar), konkurrensupphandling med pris som avgörande faktor,
beställarkontroll, envägskommunikation och standardisering på branschnivå av roller
konstruktioner och kontrakt (Kadefors, 2002). En effekt av detta är att ett agerande som,
trots att det är formellt korrekt, ändå kan minska de andra partnernas förtroende och skapa
negativa reaktioner. Kontrollmekanismer och kontrakt påverkar dessutom beteendet vid
beslutsfattandeprocesser (samt interna processer, belöningssystem och strukturer).
Formella tillvägagångssätt och kontrollmekanismer för att komma till rätta med egennyttigt
beteende har visat sig vara ineffektiva. ”Impersonella substitut för förtroende kan föra med
sig organisatorisk legitimitet, men är dock ofta ineffektiva” (Mayer, Davis , & Schoor,
1995).
En av de många faktorer som styr mänskliga relationer är den ömsesidighetsregel som säger
att visat förtroende återgäldas med samarbete, medan övervakning och kontroll signalerar
brist på förtroende och misstro (Kadefors, 2002). Inom byggindustrin innebär detta att
beställarens maktposition, från vilken entreprenörernas arbete kontrolleras och övervakas,
kan leda till en kultur där enbart det som specificeras och kontrolleras utförs. I och med att
beställaren har det långsiktiga ansvaret för projektet ligger det i sakens natur att dennes roll
omfattar bevakning av leverantören. Men samtidigt så påverkas även beställaren av detta
fokus i och med att man blir mer uppmärksam på brister och fel än på möjligheterna inom
ett spontant, kreativt och jämlikt samarbete.
2.4.2 Kunskapsöverföring och förnyelse
Trots att man på byggplatsen arbetar intensivt med att platsanpassa standardlösningar till
specifika förhållanden, så innebär osäkerheten beträffande framtida affärer och projektens
skilda förutsättningar att det är svårt att återanvända erfarenheterna i kommande projekt
(Dubois & Gadde, 2012). Då gemensamma planer för nya projekt saknas missas
möjligheter till kunskapstillväxt genom nätverkseffekter, och den nya kunskap som på det
viset genereras går förlorad.
Kunskapsutveckling är starkt kopplad till vilken typ av samverkan som dominerar
branschen (Ingemansson, 2011). I de lägen då företag främst interagerar genom att tekniska
utbyten av standardkaraktär skapas endast blygsam kunskap. När två partner däremot
under längre tid samverkar och anpassar produkter, tjänster och processer efter varandras
behov och förutsättningar, finns det stora möjligheter till både lärande och kunskapsutbyte.
Grunden för gemensamt lärande skapas genom att parterna ger varandra insyn i de egna
processerna och lösningarna.
Byggbranschens mönster av temporära nätverk inom projekt och permanenta, löst
kopplade nätverk skapar därmed ogynnsamma förutsättningar för kunskapsöverföring och
lärande. Den prioriterade strategin att undvika beroende för även med sig att den
långsiktiga samverkan saknas, och därmed en förutsättning för kunskapsutbyte. Även om
vissa företag är beredda att dela kunskap med varandra är det alltför många som ”jelously
guard such proprietary knowledge”, vilket begränsar möjligheterna till förtroendefullt
samarbete. (Bresnen & Marshall, 2000).
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Ingemanssons (2011) studie om förnyelse inom byggbranschen visar att de viktigaste
drivkrafterna till förnyelse är ”idéer och synpunkter från medarbetare” och ”krav och
synpunkter från kunderna”. Ingemanssons tolkning av detta är att företagen främst drivs av
den egna organisationen i samspel med de krav och synpunkter som kommer från kunden.
Samtidigt visar studien att idéer och synpunkter från underentreprenörer, konsulter,
arkitekter, materialleverantörer och framför allt maskinleverantörer endast spelar en liten
roll inom förnyelsearbetet. Detta är något överraskande i och med att det i många andra
branscher är just detta samspel som är en avgörande drivkraft till förnyelse, men bekräftar
också att det inte har skett några större förändringar i relationen mellan byggföretag och
leverantörsledet. Samtidigt som studiens intervjuade Vd:ar betonade vikten av att samverka
med leverantörsledet under produktionsfasen, värderades leverantörerans bidrag till
förnyelse lågt. Under projektet, då det krävs betydande samverkan med fokus på
problemlösning, levererar underentreprenörer, tekniska konskulter och arkitekter
specialiserade lösningar, men när projektet är avlutat upphör många gånger den öppna och
nära relationerna.
Ingemansson (2011) betonar att byggbranschens kortsiktiga samspel resulterar i kortsiktiga
lösningar som är både nödvändiga och positiva. En projektbaserad verksamhet är ofta
beroende av en hög flexibilitet och möjligheter att enkelt kunna byta motpart,
tillvägagångssätt och tekniska lösningar. Men om detta är den enda typen av samspel som
förekommer, riskerar branschen att gå miste om en långsiktig kunskapsgenerering som i sin
tur leder till förnyelse.
2.4.3 Projektorientering – kortsiktighet och samverkan
Branschens starka projektorientering för även med sig ett antal mer negativa konsekvenser,
som att både ansvar och befogenheter ofta blir starkt decentraliserade. Decentraliserat
beslutsfattande i temporära organisationer gör att projektledningen lätt fokuserar på att
maximera sina egna prestationer och belöningar. Utöver detta gör decentralisering och
åtföljande betoning av enskilda projekt det naturligt att förekomsten av partnering i
byggsektorn stannat vid det som kallas ’project partnering’. En ökad samverkan inom
leverantörsrelationer strider i mångt och mycket mot den rådande synen på effektivitet
(Dubois & Gadde, 2012). Problemet är att denna kortsiktiga organiseringsprincip leder till
optimering/nära kopplingar inom enskilda projekt, medan det minskar möjligheterna för
att uppnå långsiktigt effektiva lösningar inom t.ex. strategisk partnering. De lösa kopplingar
som karakteriserar relationerna utanför de enskilda projekten gör det svårt att ta del av den
lokala beslutsfattningsprocessen och försvårar kunskapsöverföring. Som Dubois och
Gadde (2002) uttrycker det: I starkt decentraliserade strukturer vet den vänstra handen inte
vad den högra gör, om den över huvudtaget vet om att den högra handen finns!
För att motverka negativa effekter av projektorientering förespråkar Rhodin en ökad nivå
av ’strategisk partnering’. I den traditionella byggprocessen sker delprocesser och aktiviteter
ganska avgränsat med en början och ett slut inom ramen för projektet. Ofta äger någon av
parterna frågan och gör på det sätt man alltid gjort (Rhodin, 2012). I strategisk partnering
är delprocesserna (som till exempel upphandlingar och inköp) i högre mån ständigt
pågående processer som projektteamet kontinuerligt kan förfina och effektivisera. Det
skapar förutsättningar att standardisera detaljlösningar och arbetsmetoder för att nå en
högre grad av industrialisering.
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2.4.4 Prisfokusering, lönsamhet och tidsbrist
Ingemansson (2011) identifierar i sin studie ett antal hinder för branschens förnyelse. Bland
ett av de största problemen är den extrema prisfokusering som ofta gäller alla branschled.
Trots att man på senare år har gjort försökt att skapa modeller för att kunna basera
affärsbeslut på bredare och mer mångdimensionella kriterier som fångar upp aspekter som
kompetens, planeringssystem, historik, finansiell styrka osv, så har någon enhetlig modell
inte etablerats.
En bakomliggande orsak till denna prisfokusering är beställarorganisationerna – historiskt
sett är offentliga beställare både stora, dominerande och ofta förekommande. Lagen om
offentlig upphandling har traditionellt tolkats så att endast prisjämförelser är i linje med de
bestämmelser som reglerar offentliga köpares beteende. Även om det på senare år har skett
förändringar inom detta ramverk, så anser Ingemansson att det är viktigt att en fortsatt
utveckling sker inom detta område. Om pris är den avgörande faktorn som styr
affärsbeslut, kommer det att påverka hur företag ser på förnyelsesatsningar och de
långsiktiga investeringar som oftast är en förutsättning för dessa. Då effekterna av dyra
investeringar är osäkra och kunden många gånger inte är beredd att ta hänsyn till just denna
aspekt, kan det vara svårt för byggföretaget att se den ekonomiska poängen med
satsningen.
En viktig förutsättning för både organisk och teknisk förnyelse är finansiella resurser,
poängerar Ingemansson (2011) i sin studie. Företagen som tog del i studien kände att de
var extremt konjunkturberoende och att vinstmarginalen över en konjunkturcykel i och
med det är för låg. Låga etableringshinder i kombination med låga utträdeshinder pressar
marginalerna, vilket enligt respondenterna bidrar till att det saknas utrymme för att satsa på
osäker förnyelse.
En ytterligare aspekt som formar processer inom byggbranschen är att tiden mellan
beställning och byggstart ofta är såpass kort att parterna upplever att det saknas tid för att
planera, etablera nya kommersiella relationer, utveckla nya idéer eller testa nya
produkter/metoder (Ingemansson, 2011). Istället måste planering och lösning av olika
problem ofta ske under själva produktionen. Detta skapar störningar, förseningar och
byggfel som i sin tur förvårar utvecklingen av djupgående relationer.

2.5 Hinder för samverkan

Utifrån denna litteraturgenomgång har de ovan identifierade hindren för tidig samverkan i
byggbranschen delats in i fem stycken områden:
• Projektprocessen och organisation
• Affärsrelationer och kultur
• Samverkansform och upphandling
• Tid
• Ekonomi och resurser
2.5.1 Projektprocessen och organisation
Decentraliserat beslutsfattande, kortsiktiga organiseringsprinciper och prisfokus
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Decentralisering och projektfokusering är kortsiktiga organiseringsprinciper som
leder till optimering inom enskilda projekt, medan det minskar möjligheterna för att
uppnå långsiktigt effektiva lösningar inom t.ex. strategisk partnering
Decentraliserat beslutsfattande i temporära organisationer gör att projektledningen
lätt fokuserar på att maximera sina egna prestationer och belöningar.

Startegin att undvika beroende
• En kraftig utveckling mot outsourcing har haft en tydlig påverkan på
processprocessen och medfört att inköpsstrategi och samverkan med leverantörer
har fått ökad betydelse. Samtidigt är strategin att undvika beroende för att kunna
utnyttja marknadskrafterna fortfarande djupt cementerad, och en genuin samverkan
mellan leverantörer och byggföretag i mångt och mycket en outnyttjad möjlighet.
• Genom att försumma att involvera såväl leverantörer som underentreprenörer,
realiseras inte de potentiella fördelarna av samverkan på inköpssidan. En
förutsättning för att nå de vinster som djupgående relationer för med sig, krävs att
företagens verksamheter kopplas samman. Samtidigt som starkare kopplingar också
ökar förutsättningarna för effektivisering, ökar de också beroendet mellan parterna.
Denna utveckling mot djupare beroende möts inte sällan av svårigheter och direkt
motvilja, där inköp traditionellt uppfattar beroende som negativt. Men att undvika
beroende till priset av kortsiktig flexibilitet är också att medvetet avstå från
möjligheter till kostnadseffektivisering och förnyelse. Ytliga affärsrelationer
kommer med en kostnad
Svaga kopplingar mellan företagen
• En hög nivå av flexibilitet och möjligheter att enkelt kunna byta motpart,
tillvägagångssätt och tekniska lösningar är ofta en förutsättning för en
projektbaserad verksamhet. Att denna typ av samverkan premieras leder däremot
ofta till att byggföregat försummar att involvera leverantörer och underleverantörer
i mer permanenta nätverk. Svaga kopplingar mellan byggföretag, leverantörer och
underentreprenörer ökar risken för kostnadsdrivna, potentiellt konfliktinriktade och
konfronterande relationer vilket i sin tur leder till bristande kunskapsöverföring,
begränsade nätverkseffekter, kostnadseffektivisering och förnyelse.
Traditionell Styrprocess
• Branschen karakteriseras av en ineffektiv och kostsam styrprocess som bidrar till
låg flexibilitet och tidig låsning av lösningar. Traditionella styrprocesser för det svårt
att integrera produktionsaspekter i projekteringen
• Traditionella styrprocesser gör att förändringar blir dyra och leder till konflikter
• I den traditionella styrprocessen finns ofta en bristande helhetssyn - Parternas
kompetens utnyttjas inte fullt ut för projektets bästa
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2.5.2 Affärsrelationer och kultur
Ytliga affärsrelationer
• Ytliga affärsrelationer mellan byggföretag och leverantörsledet, där relationerna
löpande konkurrensutsätts i syfte att säkerställa kortsiktig flexibilitet samt för att på
lång sikt undvika att bli fastlåst i en viss typ av lösning. Stort behov av anpassning
av tekniska och strukturella lösningar kräver samtidigt ett nära samarbete på plats.
• Viljan till nära relationer saknas
• Viljan att bygga nära relationer saknas då beroende traditionellt uppfattas som
negativt
Tumregler och konventioner
• Aktörer förlitar sig på tumregler och konventioner (Social Heuristics) för att skapa
relationsmässig stabilitet, förutsägbarhet, genvägar för beslut och a priori
beslutsguider. Samtidigt minskar dessa konventioner kognitiv flexibilitet och
försvårar spridningen av innovativa tekniker och samarbetsformer.
Vidmakthållandet av traditionella styrprocesser
• Vidmakthållandet av traditionella styrprocesser bidrar till bristande
arbetstillfredsställelse och rekryteringsproblem, men också till svårigheter att ta till
sig industriella principer och framgångsrika arbetssätt från andra branscher.
Avsaknad av förtroende
• Ömsesidighetsregeln säger att visat förtroende återgäldas med samarbete, medan
övervakning och kontroll signalerar brist på förtroende och misstro. Inom
byggindustrin innebär detta att beställarens maktposition förstärker en kultur där
enbart det som specificeras och kontrolleras utförs.
2.5.3 Samverkansform och upphandling
Kortsiktighet
• När två partner under längre tid samverkar och anpassar produkter, tjänster och
processer efter varandras behov och förutsättningar, finns det stora möjligheter till
både lärande och kunskapsutbyte. Men då gemensamma planer för nya projekt
saknas missas möjligheter till kunskapstillväxt genom nätverkseffekter.
Temporära nätverk
• Kombinationen av ett temporärt nätverk på byggplatsen och ett permanent nätverk
för affärer med standardiserad material och komponenter begränsar positiva
nätverkseffekter. Samverkansfördelar realiseras inte (framför allt på inköpssidan).
Decentraliserad struktur
• I en decentraliserad struktur ”vet högra handen inte om vad den vänstra gör”. Lösa
kopplingar mellan aktörer försvårar lärande, kunskapsöverföring och innovation.
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Traditionell styrning och förtroende
• Traditionell styrning och kontrakt samt upphandlingsförfarandets struktur skapar
en bas för beteenden och attityder som motsäger vardagliga mänskliga
uppfattningar om förtroendebaserad samverkan.
2.5.4 Tid
Traditionella styrprocesser
• Traditionella styrprocesser medför ineffektiva projekttider.
• Kort tid mellan beställning och byggstart
• Tid mellan beställning och byggstart (samt under byggprocessen) är ofta så kort att
det saknas tid för att planera, etablera nya kommersiella relationer, utveckla nya
idéer eller testa nya produkter/metoder. Istället måste planering och lösning av
olika problem ofta ske under själva produktionen. Detta skapar störningar,
förseningar och byggfel som i sin tur förvårar utvecklingen av djupgående
relationer.
Kortsiktighet
• När två partner under längre tid samverkar och anpassar produkter, tjänster och
processer efter varandras behov och förutsättningar, finns det stora möjligheter till
både lärande och kunskapsutbyte. Men då gemensamma planer för nya projekt
saknas missas möjligheter till kunskapstillväxt genom nätverkseffekter.
2.5.5 Ekonomi och resurser
Prisfokusering
• Extrem prisfokusering vid affärsbeslut, mer mångdimensionella kriterier som
kompetens, planeringssystem, historik, finansiell styrka och så vidare tas sällan i
beaktande. En orsak är stora upphandlare och lagen om offentlig upphandling.
Detta hindrar långsiktiga investeringar och förnyelsesatsningar.
Effekterna av dyra investeringar är osäkra
• Effekterna av dyra investeringar är osäkra, och denna osäkerhet förstärks av att
kunden många gånger inte är beredd att ta hänsyn till just denna aspekt. En effekt
av detta är att det kan vara svårt för byggföretaget att se den ekonomiska poängen
med satsningen.
• Konjunkturberoende, låga etableringshinder och låga utträdeshinder
• Konjunkturberoende, låga etableringshinder och låga utträdeshinder pressar
marginalerna, vilket gör att branschen upplever att det saknas finansiellt utrymme
för att satsa på osäker förnyelse
Traditionella styrprocesser
• Traditionella styrprocesser medför höga byggkostnader och dålig lönsamhet för
entreprenörer
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2.6 Förutsättningar för tidig samverkan i
byggbranschen

Enligt Gadde och Dubois (2012) är grundidén med tidig samverkan i byggbranschen att ett
närmare samarbete mellan aktörer kan höja prestanda och branschens effektivitet. Nedan
redovisas de identifierade fördelar med tidig samverkan som hittats i litteraturen, följt av
identifierade faktorer som påverkar och kan skapa förutsättningar för att skapa en tidig
samverkan i byggbranschen.
2.6.1 Fördelar med samverkan
Partnering är ett av de samverkansbegreppen som är mest beforskat i Sverige idag. Denna
litteraturstudie pekar på att många av de fördelar som partnering medför kan kopplas till
tidig samverkan inom projekt. Gadde och Dubois (2012) sammanfattar fördelarna med
partnering som:
•
•
•
•
•
•

Ökad produktivitet och kostnadsbesparingar
Korta projekttider via tidig involvering och samverkan med leverantörer
Bättre kvalitet genom inlärningseffekter och ständiga förbättringar
Bättre resursutnyttjande genom stabilitet och långsiktighet
Bättre redskap för anpassning till förändrade förutsättningar
Allt detta i sin tur ledande till ökad kundtillfredsställelse

Flera större undersökningar visar på stora tids- och kostnadsbesparingar, och såväl kvalitet
som arbetstillfredsställelse anses allmänt vara högre i partneringprojekt. En undersökning
av 200 projekt som utförts vid Reading Construction Forum visar på kostnadsbesparingar
på mellan 5-40% samt tidsbesparingar på 10 % upp till 50 % beroende på hur länge
samverkan utvecklats i partnering-processen (Kadefors, 2002).
2.6.2 Skapa förutsättningar för ökad samverkan
Inom ramen för denna litteraturstudie har ett antal faktorer identifieras som påverkar
samverkan inom byggprocessen. För att skapa en mer effektiv och innovativ form av
samverkan krävs det att dessa krafter utnyttjas till att skapa förutsättningar för närmare
samverkan och långsiktighet. I litteraturen är man restriktiv med hur man gör, vad man
kan förändra för att få till en bättre samverkan. Ett sätt är att försöka motverka och
överbygga de hinder som identifierats tidigare. Att vända hindren till möjligheter. De
faktorer som trots detta identifierats i litteraturen om vad som kan vara viktiga för att skapa
bra förutsättningar för att få till en tidig samverkan har delats in i fem stycken områden och
redovisas kortfattat nedan:
•
•
•
•
•

Mål
Projektprocessen och organisation
Affärsrelationer och kultur
Samverkansform och upphandling
Tid
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Mål: Gemensam målbild och uppföljning
Att tillsammans utarbeta mål och värderingar medför en förebyggande social påverkan som
är mindre stötande och närgången än efterhandskontroll För att partnerna ska utveckla
förståelse och respekt för varandras situation, är det viktigt att öppna för kommunikation
och relationsskapande redan i ett tidigt skede av processen. Rutiner för uppföljning
säkerställer sedan att alla mål följs upp, även process- och relationsmål, och att samtliga
medverkandes synpunkter då hämtas in och kan påverka det fortsatta arbetet. Uppföljning
gör också samarbetet mindre ömtåligt genom att tendenser till misstro och konflikter kan
identifieras och stävjas tidigt. (Kadefors, 2002). Gadde och Dubois (2012) använder sig av
exemplet där varje projekt omfattar tre formaliserade aktiviterer: ett ’kick-off’ möte för att
klargöra mål och förväntningar, ett utvärderingsmöte halvvägs igenom projektet, och ett
avslutande utvärderingsmöte. Sådana möten är både en källa för erfarenhetsåterföring och
för proaktivt informationsutbyte.
Projektprocess och organisation
Den decentraliserade projektorganisationen inom byggbranschen kommer även framöver
att spela en viktig roll. I enlighet med Gadde och Dubois (2012) analys av möjligheter med
utökad partnering är det därför en bra utgångspunkt att diskutera hur men kan utgå från de
former av partnering inom projekt som redan förekommer för att se hur denna kan
utvidgas.
Samarbetet tidigt i processen - Inom ramen av enskilda projekt kan betydande fördelar
uppnås om samarbetet påbörjas tidigare än vad som nu ofta är fallet. Om leverantörer och
underentreprenörer involveras redan i projekterings- och planeringsstadiet kan man
undvika många av de problem som nu måste lösas under produktionen. Detta skapar
dessutom en “vi-anda” i projektet.
I denna utveckling skapas även förutsättningar för ökad interaktion och samverkan mellan
projekt som genomförs av ett och samma företag. Genom att skapa med eller mindre fasta
konstellationer av underentreprenörer kan man säkerställa att samma företag och individer
möts i efterföljande projekt och undviker därmed att en ny inlärningskurva måste påbörjas.
Att involvera samma aktörer i projekten gör det över tiden möjligt att ta tillvara på kunskap
och erfarenheter från tidigare projekt.
Skapa medvetande om resurskrav – Som en del av processen med att skapa nära samverkan
gäller att skapa samförstånd och medvetenhet om att förändringar av djupt rotade
traditioner och arbetssätt kräver både tid och resurser av alla involverade – principer och
rutiner (social heuristics) som av många olika skäl har tillämpats under längre tid är svåra att
överge. Till exempel måste synen på det beroendeförhållande som uppstår i djupgående
relationer förändras. Att driva en process mot närmare samverkan kräver både samsyn och
mod hos alla inblandade från byggplats till företagsledning. Inte minst ledningen måste
våga utmana och inspirera.
Centralisering vs decentralisering - Gadde och Dubois (2012) identifierar decentraliseringen
av beslutsfattande till projektnivån och den etablerade konkurrensbaserade upphandlingen
som de två största skälen till att arbeta mot en ökad implementering av partnering i
byggsektorn. Byggandet måste hela tiden anpassas till byggplatsernas skilda förutsättningar,
vilket innebär att det lokala inflytandet måste vara fortsatt starkt. Dock är det uppenbart att
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den svagare centralisering som förespråkas, när det gäller ökad samverkan mellan projekt
och mera samarbete i det permanenta nätverket, skulle leda till betydande positiva effekter.
Centralisering måste dock implementeras med försiktighet för att inte äventyra de fördelar
med lokalt beslutsfattande som verksamheten i byggsektorn baseras på. Allt¬för starkt
förlitande på formalisering och hierarkiska strukturer i detta avseende kan underminera den
lokala auktoriteten44. Den avgörande utmaningen är alltså att hitta en väl fungerande
avvägning mellan centralisering och decentralisering.
Affärsrelationer och kultur: Ökat förtroende
Samverkan som bygger på förtroende handlar om att tydliggöra regler för hur man skall
uppträda mot varandra inom projektgruppen. Görs detta vid samarbetets inledning bidrar
det till att motverka beteenden och attityder som kan föda misstro och ineffektivitet. En
nära samverkan innebär att samtliga partners mål och behov synliggörs, inte endast
beställarens, vilket borgar för jämbördighet och ansvarstagande. (Kadefors, 2002)
Kadefors (2002) förklarar begreppet Partnering med uttrycket Samverkan som bygger på
förtroende. För att skapa förtroende behövs en medveten och systematisk hanteringa av
formerna för samarbetet. Viktigt att man tidigt kommer överens om de mekanismer som
styr samverkan och samtidigt fångar upp de tendenser till problem som uppstår. P så sätt
motverkas de attityd- och beteendefällor som finns inbyggda i förutsättningarna för
projektbaserat byggande. Centrala punkter:
•

•

•

•

Ekonomiska incitament som stödjer samarbete (t ex kontrakt där parterna delar på
vinsten av besparingar) behöver kombineras med arbetsformer och
kommunikationsstrukturer som stimulerar förtroende och kreativ samverkan.
Förståelse för varandras situation och en gemensam uppfattning om projektets mål
kan uppnås i samband med en gemensam målformuleringsprocess. Det är viktigt
att i samband med detta ta fram mål för hur man skall arbeta tillsammans och inte
bara övergripande resultatmål för projektet.
Som del av förberedelsearbetet bör man även skapa system för att regelbundet följa
upp överenskomna mål för att fånga upp och åtgärda problem i ett tidigt skede. För
att detta skall fungera är det viktigt att löpande följa upp processer och relationer,
inte endast slutmålen.
En fungerande samarbetsrelation präglas av ömsesidig respekt och att alla parter
skall vinna på samarbete. Ensidig kontroll skapar ojämlikhet och motverkar
förtroende, och system för utvärdering och uppföljning bör därför omfatta både
beställar- och leverantörssidan.

Samverkansform och upphandling
Fokus på leverantörsledet
Litteraturstudien visar att byggföretagen har mycket att vinna på att sträva efter en ökad
samverkan med leverantörerna, både gällande kostnadseffektivitet såväl som innovation
och förnyelse. Dessa fördelar har endast i begränsad omfattning realiserats inom
relationerna mellan byggföretag och leverantörer/ underleverantörer.
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Sådan samverkan bygger, bland annat, på att man skapar nära relationer till ett mindre antal
leverantörer än vad traditionella upphandlingsformer normalt resulterar i. Gadde och
Duboi (2012) förtydligar att utgångspunkten är att byggföretaget genom att samla inköpen
från många projekt till färre leverantörer kan som helhet uppnå ekonomiska skalför¬delar.
För att detta skall vara möjligt krävs en ökad centralisering, vilket kommer att inkräkta på
det enskilda projektets självstyre. Uppenbart är också att en ökad grad av standardisering
när det gäller materialval och leverantörsalternativ skulle bidra till kostnadseffektiva
lösningar totalt sett.
En förutsättning för en vidareutveckling av samverkan med leverantörer är en öppen
diskussion om effektivitet i inköp och synen på vad leverantörer faktiskt kan bidra med.
Balans och rättvisa
I ett långt samarbete är det viktigt att nå balans och rättvisa i hur parterna belastas med t ex
utvecklingskostnaderna, risker och krav på system och resurser (Rhodin, 2012). ”I samband
med upphandling/utvärdering är det viktigt att öppna för att t ex små och medelstora
entreprenörer, som ofta har små resurser avseende stabsfunktioner, tillåts erbjuda köpt
kompetens i sin organisation. Det är viktigt att tänka igenom kvalificeringskraven och
utvärderingskriterierna så att inte strategisk partnering blir konkurrensbegränsande till
fördel för de riktigt stora företagen.
Upphandling – Arbeta med upphandlingsprocessen
I den traditionella upphandlingsprocessen etableras en obalans mellan partnerna redan i
upphandlingen: det är i första hand beställaren som ställer krav på och utvärderar
entreprenörer och konsulter. En förutsättning för ökad samverkan är därmed att skapa
naturliga tillfällen även för leverantörssidan att presentera sina krav och för att säkerställa
att beställarsidan tillhandahåller nödvändig kompetens och resurser. ”För att åstadkomma
en konstruktiv samverkan måste man se till att medverkande bemöter varandra på ett
respektfullt sätt, samtidigt som det kan behövas särskilda insatser för att se till att den
effektiviseringspotential som finns i en samarbetsrelation verkligen utnyttjas.” (Kadefors,
2002)
En ytterligare förutsättning för ökad samverkan är att utrymme skapas för att motverka
prisfokuseringen – sättet att köpa påverkar inte bara prislappen utan också många andra
kostnadsposter (Dubois & Gadde, 2012). Det anbudsförvarande som idag präglar
byggbranschen innebär att det är konfrontation snarare än samberkan som kännetecknar
relationerna. Alternativa former för upphandling, baserade på ett längre tidsperspektiv än
det enskilda projektet, och som ger utrymme för mera samarbetsorienterade relationer,
skulle påtagligt förbättra byggandets prestanda.
Tid
Litteraturstudien har identifierat att korta ledtider i början på projekten är ett hinder för
samverkan, samt att leverantörer och underleverantörer kommer in sent i processen. En
förutsättning för ökad samverkan är därmed att projektet budgeterar för längre ledtider
mellan beställning och byggstart så att partnern inte får tidsbrist när det gäller att etablera
nya kommersiella relationer, utveckla nya idéer eller testa nya produkter/metoder
(Ingemansson, 2011). Kan man undvika att planering och lösning av olika problem sker
under själva produktionen så undviker man även störningar, förseningar och byggfel som i
sin tur förvårar utvecklingen av djupgående relationer.
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3 Appendix 3. Nulägesanalys: Hållbarhet i
byggbranschen

Detta appendix är en övergripande sammanställning och kartläggning av verktyg som används i dag inom
bygg- och fastighetssektorn för att arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor.

3.1 Syfte

Denna genomgång av verktyg och metoder för hållbarhetsarbete i byggprojekt är ett led i
arbetet med att identifiera hållbarhetskriterier inom förstudien go: NEUTRAL.
Huvudsyftet är att sammanställa vilka verktyg och metoder som används idag. Detta för att
sedan utifrån denna sammanställning analysera, utifrån fastställda mål och visioner, vilka av
dessa verktyg som kan vara lämpliga att använda inom konceptet go: NEUTRAL (se
appendix 5).

3.2 Metod, genomförande och upplägg

Idag finns det en uppsjö av verktyg och modeller för hur man kan arbeta med olika miljöoch hållbarhetsaspekter i byggprojekt. Denna karläggning bygger först och främst på de
vanligaste verktyg som används i Sverige idag, men utöver detta har ambitionen varit att
även identifiera mer ovanliga verktyg och möjliga nya lösningar.
Kartläggningen innehåller verktyg som kan användas för att göra kloka miljöval, t.ex. i
samband med val av byggmaterial, val av konstruktion etc. Den innehåller även
samverkansmodeller som syftar till att främja miljö- och hållbarhetsarbetet. Däremot ingår
inte den typen av miljöanalyser som företagen är ålagda att genomföra enligt lag, t.ex.
miljökonsekvensbeskrivningar. Verktyg/metoder som används i syfte att följa upp
företagens interna miljöarbete och arbeta med ständiga förbättringar, t.ex. miljö- och
energiledningssystem är inte heller redovisade. Verktygen har olika angreppssätt och har
därför deltats in i sex grupper. Dessa presenteras i separata avsnitt i detta appendix:
•
•
•
•
•
•

3.3 Miljöklassningssystem/Märkning av byggnader
3.4 Miljöbedömningsverktyg
4.5 Ekonomisk analys
3.6 Social analys
3.7 Samverkansmodeller som kopplar till miljö- och hållbarhetsarbete
3.8 Incitament

3.3 Klassningssystem/och certifiering av byggnader

Sedan över 20 år tillbaka har det utvecklats metoder för att miljöbedöma och miljöklassa
byggnader. Det började i England omkring 1990 med BREEAM1 för kontor. Idag finns det
ett antal olika system för att bedöma miljöprestanda i byggnader. För ca fem år sedan
utvecklades även system för att certifiera hela stadsdelar.
1

BREEAM står för Building Reserach Establishment Environmental Assessment Method, utvecklas av
BRE Global Limited
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3.3.1 Klassningssystem – Byggnader
Det finns i dag många olika miljömärkningssystem för byggnader vilket gör det svårt att
välja och veta vad de olika märkningarna står för. De kan inte jämföras rakt av, bland annat
eftersom de hanterar liknande frågor på olika sätt. En av fördelarna med dessa system är att
de erbjuder ett enkelt sätt att ställa och följa upp miljökrav i projektet, speciellt om man
inte har egna, specifika miljömål i projektet.
I Sverige är det verktygen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad som dominerar. Eftersom
det går att få poäng i dessa system för väldigt många olika aspekter säger ett erhållet betyg
inte så mycket om vilka miljöaspekter man har valt att fokusera på i projektet. Detta gäller i
synnerhet för BREEAM och LEED, där endast vissa indikatorer är obligatoriska medan
och andra är fritt valbara. Nedan visas en sammanställning av vilka kategorier som tas upp i
några av alla de certifieringssystem för byggnader som finns tillgängliga idag. Andra
metoder för certifiering och bedömning av byggnader som används i Sverige idag är EU
Green Building, FEBY 12 (passivhusstandard) och Svanen. Utöver detta finns det ett antal
lokala bedömningssystem så som exempelvis Miljöbyggprogram SYD.
BREEAM
BRE Environmental Assessment Method (BREEAM) är ett miljöklassningssystem från
Storbritannien, utvecklat och administrerat av BRE. BREEAM är ett av de äldsta
miljöklassningssystemen och har använts för att certifiera över 115 000 byggnader.
Systemet har funnits i omarbetade versioner sedan 1990 och är det mest spridda av de
internationella systemen i Europa.
Sweden Green Building Council har anpassat BREEAM till svenska förhållanden och den
svenska versionen, BREEAM-SE, är efter den 1/5 2013 den version av BREEAM som
används på den svenska marknaden.
LEED
The LEED™ Green Building Rating System är det mest kända bedömningssystemet,
utvecklat av administrerat av den icke vinstdrivande föreningen U.S. Green Building
Council (USGBC). LEED står för Leadership in Environmental and Energy Design. Den
första versionen kom ut 1999.
Miljöbyggnad
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler
samt svensk byggpraxis. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt men ändå
verkningsfullt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. Miljöbyggnad utvecklades
inom Bygga Bo Dialogen och ägs och utvecklas numera av Sweden Green Building Council
(SGBC).
EU Green Building
EU green Building är en EU-märkning som syftar till att minska energiförbrukningen i nya
eller befintliga byggnader. För att få en märkning krävs att byggnaden uppnår 75 % eller
mindre energiförbrukning än lagkrav. Krav ställs även på att fastighetsägaren ska ha ett
fungerande energiledningssystem för att följa upp energiförbrukningen.
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Svanen
Svanen ställer krav på byggprocess, material och energibehov. Hänsyn tas till miljön genom
hela tillverkningsprocessen, från råvaror till färdig byggnad. Byggnaden ska också erbjuda
en god inomhusmiljö. Det säkerställs genom krav på: Ingående material, God ventilation,
Byggprocess samt Material - och kvalitetskontroll för att undvika inbyggda fuktskador. För
att påverkan på den yttre miljön ska bli så låg som möjligt innebär Svanens krav också att
det ställs stränga krav inom hälsa och miljöfarliga ämnen i material samt att byggnaden ska
kunna drivas med en låg energianvändning.
Svanen uppstod under 1989 då Nordiska Ministerrådet beslöt att införa, en officiell och
gemensam miljömärkning för Norden – Svanen. I Sverige sköter Miljömärkning Sverige
AB det praktiska arbetet med att utarbeta kriterier, utföra kontroller och ge licenser. Sedan
2012 ägs företaget till 100 % av staten.
Svenska Lågenergihus (FEBY 12)
I olika länder skiljer sig kriterierna för passivhus åt beroende på de lokala
klimatförutsättningarna och bygglagarna. Den internationella definitionen är utarbetad av
Passivhaus Institut (PHI) i Tyskland.
De svenska kriterierna för nollenergihus, passivhus och minienergihus utvecklades tidigare
av en expertgrupp utsedd av Forum för energieffektiva byggnader (FEBY). Ansvaret har
nu övertagits av Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN), som är en förening för
utveckling och spridning av energieffektivt byggande. Den nu gällande versionen av
kriterier för nollenergihus, passivhus och minienergihus kallas för FEBY12.
FEBY12 inkluderar skallkrav för värmeförluster samt för årsenergianvändning. Syftet med
kravet på årsenergi är att främja energislag med en liten användning av primärenergi och låg
miljöpåverkan. För att i övrigt säkra byggnadens miljö- och hälsomässiga egenskaper finns
även kompletterande byggnadstekniska krav och rekommendationer utöver dem som finns
i byggreglerna.
Lokala klassningssystem
För att skärpa miljökraven vid byggnation har flertalet kommuner egna miljöbyggprogram
som ställer hårdare än lagkrav. Först ut och mest känt är Malmö Stad och Lunds
Kommuns gemensamma arbete i Miljöbyggprogram SYD. Miljöbyggprogram SYD vänder
sig i första hand till byggherrar som ska bygga på kommunal mark och tillämpas vid
nybyggnation av bostäder och lokaler inom de berörda kommunerna. Idag innehåller de
följande kategorier: Energi, Fuktsäkerhet, Innemiljö, Urban biologisk mångfald,
Byggnadsakustik, Trafikbuller. Miljöbyggprogram SYD liknar klassningssystemen för
byggnader då man kan välja att arbeta enligt kravnivå A, B eller C.
I Göteborgs Stad arbetar man med proggrammet ”Miljöanpassat byggande”. Avsikten med
programmet är att ge riktlinjer för miljöanpassat byggande. Handlingen ska utgöra underlag
när markanvisningar lämnas och avtal tecknas med byggherrar samt vara riktlinjer vid
detaljplanering och bygglovgivning. I första hand avser riktlinjerna all nyproduktion av
bostäder men ska i en förlängning även kunna fungera vid om- och tillbyggnad av
bostadshus. Programmet ska stimulera ett önskvärt beteende i miljöarbetet genom att höja
ambitionsnivån, mana till ständiga förbättringar och skapa framåtanda. Ett ytterligare syfte
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är att ge erfarenhetsåterföring till byggbranschen. 2 Programmet kan egentligen inte
jämföras med ett märkning eller certifieringssystem, då det inte har olika karavnivåer utan
är riktlinjer vid miljöanpassat byggnader och inte ger någon typ av märkning i slutändan.
3.3.2 Vad innehåller systemen och vad skiljer dem åt?
Det är inte lätt att göra en tydlig jämförelse mellan systemen eftersom de har gjorts för
olika förutsättningar och ändamål. Gemensamt för klassningssystemen är att de oftast är
uppbyggda kring ett antal kategorier. Varje kategori innehåller sedan ett antal olika aspekter.
En eller flera indikatorer för varje aspekt poängsätts, viktas och sammanvägs sedan till ett
totalbetyg. Viktigt att ha i åtanke är att de betyg som sätts är relativa, dvs de sätts utifrån de
krav som systemet har bestämt för de olika poängnivåerna.
Det finns många sätt att sammanställa vilket innehåll som behandlas i respektive
certifieringssystem. I Tabell 3.1 nedan redovisas ett sätt. Sammanställningen visar
exempelvis att GreenBuilding bara har fokus på att energiförbrukningen är 25 % bättre än
BBR, medan Svanen och Miljöbyggnad behandlar 4 olika aspekter. BREEAM och LEED
behandlar flesta aspekter men de är inte helt lika.

LEED NC

Certifiering
BREEAM- Green
SE
Building
Miljöbyggnad FEBY 12

Svanen

3:e part cert.

3:e part cert.

3:e part cert.

3:e part cert.

3:e part cert.

3:e part cert.

Energi

X

X

X

X

X

X

Inomhusmiljö

X

X

X

X

X

Material
(tex kemiska ämnen, LCA)

X

X

X

Användning av vatten

X

X

X

X

X

X

information om byggnaden
Uppföljning (av exv. energi,
och brukarenkät)

X

X

X

X

Innovativ lösning premieras

X

Transporter

X

X

Avfall

X

X

krav på certifiering
Innehåll

Fukthantering
Markanvändning
ekologin lokalt

och

X
X

X

X

X
X

X

X
X

Tabell 3.1: Övergripande sammanställning över vilka kategorier som behandlas och de olika
systemen

2

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/mark-och-exploatering/miljoanpassatbyggande/!ut/p/b1/04_SjzQyNTYzMTOxsNSP0I_KSyzLTE8syczPS8wB8aPM4kMNDQItnAwdDSz8jVwMPL3CQs0d_S2NDRwNgQoigQ
oMcABHA0L6_Tzyc1P1c6NyLAC7cCyZ/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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3.3.3 Klassningssystem - stadsdelar
År 2009 valde systemen LEED och BREEAM att utveckla certifieringen för byggnader till
att även omfatta hela områden; BREEAM Communities och LEED Neighborhood
Development (LEED ND). Detta för att det vid exploatering av större områden att inte
enbart är intressant att miljöcertifiera byggnaderna, utan att ta ett större grepp avseende
hållbarhetsfrågor för hela stadsdelen. I dagsläget har flera andra system följt deras exempel
och utvecklat system för hela stadsdelar. Certifieringssystemen för stadsdelar är uppbyggt
på samma sätt som för byggnader, de byggs upp av ett antal kategorier som är uppbyggt av
ett antal aspekter.
Syftet med klassnings- och certifieringssystemen för stadsdelar är att hjälpa planerare och
exploatörer att förbättra, mäta och certifiera stadsdelens hållbarhet under planeringsskedet
för att driva på byggandet av hållbara stadsdelar. Delar som ingår omfattar social, ekologisk
och ekonomisk hållbarhet.
Det finns ett flertal system för hållbarhetscertifiering av stadsdelar runt om i världen, bland
annat: LEED ND, BREEAM Communities, BREEAM NL Area Development, Living
Building Challenge, Green Star Communities, DGNB Urban Districts, CASBEE for Cities
och One Planet Communities3. I Tabell 3.2 nedan redovisas vilka kategorier som
behandlas i respektive system.
Idag används endast verktyget BREEAM Communities i Sverige, men LEED for
Neighbourhood Development (LEED ND) och One planet living är verktyg som troligen
snart är på in i svenska stadsutvecklingsprojekt. Det är idag tre officiella projekt som
arbetar med den internationella versionen av BREEAM Communites: Masthusen och
Varvstaden i Malmö samt Kvarteret Kabeln i Sundbyberg, Stockholm.

3

Dessa system ingick i den omvärldsanalys av certifieringssystem för stadsdelar som genomfördes under 2011-2012 i det svenska
HCS-projektet. Omvärldsanalysen gjordes bl.a. för att se vilka system som kan användas i Sverige och om det på något sätt kan
anpassas till svenska förhållanden. För mer info om projektet se: www.hallplatsen.nu
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Kategori
Transport och framkomlighet
Energieffektivitet
Vattenhantering
Planering och design
Resurser och återanvändning
Föroreningar
Ekonomi
Natur
Socialt och Hälsa
Innovation
Miljö och Klimat
Avfallshantering och underhåll
Ledning

BREEAM
Communi
ties

X
X
X
X
X
X
x
X
x
X
X
X

LEED
ND

IVL rapport

LBC

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Green Star
Communi
tes

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DGNB

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

BREEAMNL

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

CASBEEUD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Tabell 3.2: Sammanställning över vilka frågor som behandlas i några olika certifieringssystem för

stadsdelar. Fritt efter examensarbetet ”Hållbarhets certifiering av stadsdelar – en jämförelse mellan
existerande certifieringssystem” av Michaela Eriksson och Sara Karlsson (2012)

3.4 Miljöprestanda/Miljöbedömningsverktyg

Miljöprestanda handlar om egenskaper som går att härleda till miljöpåverkan av olika slag.
Enligt ISO 14001 definieras Miljöprestanda som mätbara resultat från
miljöledningssystemet, relaterade till en organisations styrning av sina miljöaspekter,
baserade på egen miljöpolicy samt övergripande och detaljerade miljömål.
Den metod som används mest för att utvärdera produkters miljöprestanda är
Livscykelanalys. Som namnet antyder analyserar man med denna metod miljöpåverkan över
hela produktens livscykel. En produkts totala miljöpåverkan består av flera olika
miljöeffekter, såväl lokala som regionala och globala. Lokala effekter är sådana som
påverkar på lokal nivå, till exempel toxiska effekter på grund av utsläpp från industri och
jordbruk. Regionala effekter ger påverkan på ett lite större område. Exempel på regionala
effekter är försurning och övergödning. Globala effekter är sådana som ger effekt på hela
jordklotet, oavsett var källan finns. Ett exempel på en global miljöeffekt är växthuseffekten.
Livscykelanalys lämpar sig väl för globala och regionala miljöeffekter och något sämre för
lokala miljöeffekter så som toxiska effekter. När det gäller byggvaror kan det därför vara
bra att komplettera en livscykelanalys med att ha kännedom om byggvarans fullständiga
innehåll. Kännedom om det fullständiga innehållet ger dels möjlighet att välja bort
byggvaror som innehåller sådana ämnen som kan påverka människor, djur och natur
negativt vid exponering samt möjlighet att hantera riskerna med innehållet av sådana
ämnen i de fall det inte går att byta ut sådana ämnen som har oönskade egenskaper mot
andra ämnen i den aktuella produkten eller välja en annan produkt.
Inte heller innemiljö täcks upp av en livscykelanalys och detta behöver därför analyseras på
andra sätt. Nedan ges en kort beskrivning av såväl livscykelanalys som innehåll av farliga
ämnen och innemiljö.
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3.4.1 Livscykelanalys
Livscykelanalys (LCA) är en metod som används för att utvärdera produkters
miljöprestanda. I en livcykelanalys sammanställer man inflöden och utflöden för ett
produktsystem över hela dess livscykel och utvärderar de potentiella miljöeffekter som
dessa ger upphov till. Med inflöden och utflöden avses användning av naturresurser
respektive emissioner och avfall som är knutna till systemet. Livscykeln består av ett
produktsystems alla stadier från och med uttag av naturresurser till och med slutligt
omhändertagande och kvittblivning av avfall, se Figur 3.1.

Figur 3.1: Förenklad illustration av en produkts livscykel.

Resultatet av en Livscykelanalys kan användas som en del av beslutsunderlaget bl.a. i
samband med produktutveckling/produktförbättring när man står inför olika val (t.ex.
olika systemlösningar, olika material etc.). Genom att genomföra livscykelanalyser i ett
tidigt skede av ett byggprojekt, innan man har fattat alla beslut om material och
konstruktioner, kan man genom att analysera olika alternativ använda dessa resultat för att
göra medvetna val.
En annan stor vinning med att genomföra livscykelanalyser är att man får en ökad kunskap
om var i produktens/det studerade systemets livscykel som det finns potential till
miljöförbättrande åtgärder. I ett byggprojekt kan det till exempel handla om att man kan
ställa miljöpåverkan från tillverkning av byggnaden och alla ingående material mot
miljöpåverkan under driftsfasen och dra slutsatser om vilka effekter som t.ex. ett bättre
klimatskal (med mer material) får för byggnadens totala miljöpåverkan sett över hela
livscykeln.
Man kan även använda resultatet av en livscykelanalys i marknadsföringssyfte för att visa
sina produkters miljöprestanda, och för att visa på vilket sätt man tar hänsyn till olika
alternativs miljöprestanda när man står inför alternativa lösningar.
Datakällor till LCA
För att göra en livscykelanalys för en produkt behöver man tillgång på miljödata för de
material man använder sig av vid. Dessa data ska då inkludera den samlade miljöpåverkan
som materialen har gett upphov till innan de införlivas i produkten som ska analyseras. Det
finns olika typer av datakällor ur vilka man kan få tag i den här typen av data, t.ex. LCA32
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databaser, miljövarudeklarationer, branschorganisationer eller LCA-experter, tillverkare
(specifika data) etc.
Miljövarudeklarationer
Efterfrågan på saklig och kvalitetssäkrad information om varors och tjänsters
miljöpåverkan har ökat. Ett sätt att redovisa resultatet av en livscykelanalys är att ta fram en
tredjepartsgranskad miljövarudeklaration, en s.k. EPD (Environmental Product
Declaration), med LCA-resultatet som grund. Syftet med en EPD är att ge lättillgänglig,
kvalitetssäkrad och jämförbar information om varors och tjänsters miljöprestanda och ett
det viktigaste användningsområdet för en EPD är att tjäna som del av beslutsunderlaget i
samband med upphandling/inköp.
EPDer utarbetas i enlighet med ISO 140254 och den bakomliggande LCA:n ska följa ISO
140445. Som underlag till en EPD finns produktspecifika regler (PCR; Product Category
Rules) som ska säkerställa att EPDer för produkter inom samma kategori utarbetas på
likvärdigt sätt utifrån samma regelverk. EN 15804 är det regelverk som finns för
byggprodukter.
Genom att man har en gemensam utgångspunkt för beräkningarna är EPDer som baseras
på samma PCR kan dessa summeras. Således är det möjligt att använda EPDer som
dataunderlag för att ta fram LCA-resultat för en produkt genom att addera EPDer
(baserade på en och samma PCR) för de ingående komponenterna/materialen, se Figur 3.2.

Figur 3.2: Miljöinformationen i EPDer som baseras på samma Produktspecifika Regler (PCR)
kan summeras
4
5

Miljömärkning och Miljödeklarationer – Typ III miljödeklarationer – Principer och procedurer
Miljöledning – Livscykelanalys – Krav och vägledning
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I ett byggprojekt kan man, när man har gjort alla val och har relationshandlingar färdiga, ta
fram en miljövarudeklaration som baseras på LCA-resultatet för det slutliga utförandet. I
denna kan man även inkludera information om att den underliggande livscykelanalysen har
använts för att fatta miljömässigt grundade val beträffande material och konstruktioner.
Syftet med att ta fram en miljövarudeklaration är att det blir ett lättillgängligt och trovärdigt
sätt att kommunicera projektets miljöprestanda på och som visar att man har beaktat
miljöaspekterna redan under projekteringen.
Miljöfrågorana idag har fått ett tydligt fokus på klimatfrågan och företag och organisationer
har fått ett allt större behov av att redogöra för hur deras verksamhet bidrar till den
förstärkning av den naturliga växthuseffekten som orsakas av människans utsläpp av
växthusgaser. Av denna anledning har s.k. klimatdeklarationer lanserats.
Klimatdeklarationer är ett utdrag ur en EPD som endast redovisar det potentiella bidraget
till denna förstärkning av den naturliga växthuseffekten.
LCA-verktyg
Det finns många LCA-verktyg, både förenklade sådana och mer komplexa. Ingen
kartläggning av vilka verktyg som finns har gjorts inom ramen för detta projekt, men två
relativt vanliga expertverktyg som används i Sverige är GaBi som tillhandahålls av PE
International och SimaPro som tillhandhålls av SimaPro UK. Nackdelen med dessa verktyg
är att man måste ”bygga upp” det man vill beräkna sitt LCA-resultat för genom att välja
LCA-data och ange mängder av samtliga material som ingår. Eftersom det ingår många
material i ett byggprojekt är detta något som kan ta en hel del tid i anspråk. För byggprojekt
bör man därför samordna LCA-beräkningarna med andra beräkningar/modeller som man
ändå gör i projektet och som kräver delvis samma indata, t.ex. kostnadskalkyler eller CADmodeller, för att arbetet ska bli effektivt. Ett sådant koncept är det s.k. Anavitorkonceptet,
som har tagits fram i ett IVL-projekt6 och som Martin Erlandsson erhöll årets innovation
från SBUF för 2007.
Idag består Anavitor av två delar; dels en ett datorprogram ANAVITOR® (ägs av ett
privat företag), dels en miljödatabas med LCA data som IVL tillhandahåller. I dagsläget
används programmet av NCC och Skanska för att göra klimatdeklarationer för olika
byggnadsverk, baserat på indata från kalkylsystemen. Anavitorkonceptet är öppet och kan
användas av vem som helst och arbete pågår med att ta fram enklare och billigare varianter
för att nå en större kundgrupp och därmed fler användare.
IVL Miljödatabas innehåller miljödata relevanta för den svenska markanden och anpassade
för byggsektorn. Databasen innehåller miljödata för olika varugrupper och är
dokumenterade enligt LCA standarden ISO 14044 och följer de standarder som gäller i
Europa för LCA inom byggsektorns dvs EN15804.

6

Erlandsson M, Jönsson J-A, Enström D: Räkna med livscykelns miljöprestanda — Anavitor. IVL Svenska
Miljöinstitutet, rapport nr B1709, februari 2007.
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3.4.2 Innehåll av farliga ämnen
Att materialen vi använder oss av är fria från farliga ämnen är en grundförutsättning för
miljömässig hållbarhet. Om det förekommer farliga ämnen i ett material är det inte lämpligt
att återvinna materialet eftersom man då för tillbaks de farliga ämnena in i kretsloppet och
riskerar att t.ex. införliva in dem i långlivade konstruktioner på nytt. Om vi inte kan
återvinna material måste vi ta ut nya råvaror från jorden samtidigt som det genererar mer
avfall, vilket givetvis är negativt ur ett resursperspektiv. Dessutom krävs det ofta mer energi
att tillverka material ur råvaror än ur sekundärmaterial så även ur ett energiperspektiv är det
negativt att materialen innehåller farliga ämnen. I en tid då vi vill värna om klimatet strävar
vi efter att den energi vi använder har förnybart ursprung och redan idag finns en
konkurrenssituation för biomassa mellan energitillverkning och materialtillverkning då
tillgången på biomassa är begränsad och dessutom kräver landresurser. Det är därför viktigt
att all produktion är så energieffektiv som möjligt. Innehållet av farliga ämnen gör också att
materialen kan utgöra en risk för såväl människors hälsa som för den yttre miljön och det
finns många exempel på då detta har fått tråkiga konsekvenser.
Ett exempel är användningen av PCB som användes under främst 50- och 60-talet. I slutet
av 60-talet fann man att PCB hade skadliga effekter på såväl djur som människor och det
visade sig dessutom avges från byggmaterialen varför det än idag läcker från våra byggnader
ut i miljön. Förutom att PCB har visat sig ha skadliga effekter på djur och människor så
kostar aneringen av PCB idag stora summor pengar för fastighetsägarna. Eftersom
byggnader är långlivade produkter är det särskilt viktigt att man är noga med vad man
bygger in. Förekomsten av farliga ämnen i en byggnad och de risker det medför sänker
med största sannolikhet värdet på byggnaden och kan (som i fallet med PCB) även leda till
stora kostnader för sanering.

Figur 3.3: PCB-molekyl
Källa: www.wikipedia.se

Figur 3.4: Sanering av PCB-innehållande fogar
Foto: Gunilla Bernevi Rex
Källa: www.sanerapcp.nu
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Verktyg för bedömning av miljöfarliga ämnen
Det finns idag ett antal system på den svenska marknaden som man kan använda som hjälp
för att välja byggmaterial som inte innehåller farliga ämnen. De största och mest använda
systemen är BASTA, Byggvarubedömningen och Sunda Hus.
3.4.3 Innemiljö
Eftersom vi tillbringar en stor del av vår tid i olika inomhusmiljöer är det viktigt att
innemiljön är så bra som möjligt. Det finns olika aspekter att beakta när det gäller
innemiljön, bl.a. luftkvalitet, radon, termisk komfort, ljus- och ljudmiljö och
tappvattenkvalitet. Även fuktfrågan är en viktig fråga som inte bara påverkar luftkvaliteten
utan även kan ge upphov till dålig lukt och dessutom påverka beständigheten hos
materialen, vilket givetvis är negativt ur resurssynpunkt.

Figur 3.6: Fotografi av luftintag placerat på låg höjd
(där föroreningshalterna från trafiken är som högst)
vid en parkeringsplats.
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

Figur 3.5: Fotografi av Tilluftskanal
med tilluftsdon.
Foto: IVL Svenska Miljöinstitutet

P-märkt innemiljö är ett system som syftar till att skapa god innemiljö som har utvecklats
av SP tillsammans med Borås stad. Systemet består av två delar, där den ena delen handlar
om att skapa goda förutsättningar för god innemiljö ur ett tekniskt perspektiv och den
andra delen handlar om att säkerställa en god drift och skötsel av byggnaden. P-märkt
innemiljö omfattar egenskaper och krav för innemiljö avseende termisk komfort,
luftkvalitet, fukt, ljudmiljö, radon, belysning samt tappvarmvattentemperatur.
Innemiljö är ett område som även beaktas i de olika certifieringssystem som finns för
byggnader. I t.ex. Miljöbyggnad, som är ett svenskt certifieringssystem för byggnader ingår
krav för ljudmiljö, radon, luftkvalitet (ventilation och kvävedioxid), termisk komfort,
dagsljus och tappvatten/legionella.
IVL:s ”Innemiljömätkittet” är ett mätpaket som tillhandahålls av IVL Svenska
Miljöinstitutet som kan användas för att göra mätningar av luftkvaliteten. Kittet består av
ett antal passiva/diffusiva provtagare, loggande sensorer för mätning av temperatur, relativ
luftfuktighet och koncentration av koldoxid och impaktorer för provtagning av partiklar
PM10 och PM2.5 på ett filter (pumpad), se Figur 3.7. Som ett tillägg kan även
levandefloran av mikroorganismer i inneluften karaktäriseras, som en indikator på om det
föreligger en normalflora eller om floran är avvikande (ex pga bristande ventilation eller
fuktskada).
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1 kvävedioxid NO2
2 ozon O3
3
flyktiga
organiska
Tenaxrör
4 formaldehyd
5 provhållare ”spislock”

ämnen

Figur 3.7: IVLs innemiljömätkitt, Foto: Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet

I såväl P-märkt innemiljö som Miljöbyggnad krävs verifiering av innemiljön genom
enkätstudier. Det finns flera olika enkäter som kan användas för att ge vägledning om hur
de boende upplever innemiljön. , t.ex. Stockholmsenkäten och Örebroenkäten. I
Miljöbyggnad har det även tagits fram en förenklad enkät specifikt för detta system.

3.5 Investeringsanalys

I samband med en investering görs någon form av investeringskalkyl för att bedöma
investeringens lönsamhet.
Det finns olika typer av investeringskalkyler, bl.a.
•
•
•
•

Payback-metoden - beräknar återbetalningstiden för investeringen.
Nuvärdesmetoden – beräknar nuvärdet av en investering.
Annuitetsmetoden - ett sätt att jämföra olika investeringsalternativ som har olika
lång ekonomisk livslängd.
Internräntemetoden - ger en slags räntesats för investeringens avkastning.

Slutvärdesmetoden - variant som oftast används för att bedöma privata sparformer med en
given placeringshorisont. Paybackmetoden och nuvärdesmetoden, som är den metod som
används i livcykelkostnadskalkyler, är de två kanske vanligast förekommande
investeringskalkylerna bland svenska företag och myndigheter. Dessa metoder beskrivs
nedan. Nuvärdesmetoden är även nära relaterad till andra metoder, till exempel
slutvärdemetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden.
3.5.1 Paybackmetoden
Payback-metoden går ut på att man beräknar den s.k. payback-tiden, dvs. den tid som krävs
för att investeringen ska ge tillbaks investeringskostnaden. Investeringen bedöms som
lönsam förutsatt att denna paybacktiden är kortare än ett förutbestämt antal år, som
bestäms av företagspolicys och brukar vara avsevärt kortare än åtgärdens förväntade
livslängd.
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Nackdelen med payback-kalkyler är att dessa gynnar kortsiktiga investeringar eftersom man
som regel väljer det alternativ som har den lägsta återbetalningstiden. Vidare tar en
payback-kalkyl inte hänsyn till vad som händer efter paybacktiden och eftersom två
investeringar med samma payback-tider kan skilja sig mycket i längden både när det gäller
de totala kostnaderna och när det gäller miljöpåverkan över livscykeln, t.ex. p.g.a. olika hög
energianvändning under driftsfasen.
3.5.2 Livscykelkostnadskalkyler (LCC) och nuvärdesmetoden
En högre grundinvestering kan löna sig om den i längden ger lägre drifts- och
underhållskostnader. För att få ett rättvist beslutsunderlag när man ska investera i
byggnader och andra produkter som kommer att ha kostnader för drift och underhåll bör
man därför även ta hänsyn även till dessa kostnader. Livscykelkostnadsberäkning (Life
Cycle Costing, LCC) är ett systematiskt sätt att utvärdera kostnader under produktens
livscykel (ISO 15686-5, 20087). Livscykelkostnaden är en summering av produktens totala
kostnad under en livscykel, där såväl kostnader för tillverkning, som för drift,
underhåll/service och kvittblivning beaktas (Hansson, Olander, 2009)8.

Figur 3.8: Livscykelkostnaden är en summering av en produkts totala kostnad under dess
livscykel.

Eftersom investeringskostnaden sker i nutid och kostnaderna för drift och underhåll sker
framåt i tiden måste man i en livscykelkostnadskalkyl räkna om framtida kostnader till
dagens värde för att kunna göra en summering av alla kostnader. Detta görs med den s.k
nuvärdesmetoden (se nedan). Eftersom vi inte känner de framtida kostnaderna måste dessa
uppskattas, vilket man t.ex. kan göra med olika typer av index såsom konsumentprisindex
(KPI), energiprisindex. Man kan även titta på hur en viss typ av kostander har utvecklats
historiskt genom statistik och extrapolera framåt i tiden. Europakommissionen
tillhandahåller uppskattade utvecklingstrender för bränsle- och elpriser som uppdateras
vartannat
år.
Dessa
uppdateringar
finns
på
följande
webbplats:
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm
7

ISO 15686-5. (2008) “Buildings and constructed assets —Service-life planning —Part 5:
Life-cycle costing”
8 Hansson B., Olander S. and Persson M. (2009). “Kalkylering vid bygg och
fastighetsförvaltning”, Svensk Byggtjänst, p.92
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Eftersom energiprisutvecklingen över tid baseras på uppskattningar bör LCCberäkningarna återföljas av en känslighetsanalys, i vilken energipriset varieras.
En annan sak att ta hänsyn till när man gör en livscykelkostnadsberäkning är kalkylräntan.
Denna ska avspegla det avkastningskrav man har på sin investering och bestäms av faktiska
kostnader för kapital så som låneräntor och avkastningskrav på eget kapital, vilken
avkastning man skulle haft på en alternativ investering samt hur stora riskerna med
investeringen är. Vilken kalkylränta man räknar med är en ledningsfråga. Även för
kalkylräntan kan det vara lämpligt att göra en känslighetsanalys för att se hur resultaten
påverkas av en förändrad kalkylränta.
Nuvärdesmetoden, även känd som diskonteringsmetoden, går ut på att man beräknar
värdet av en investerings framtida kassaflöde, diskonterat med hänsyn till den valda
kalkylräntan; det s.k. nuvärdet av investeringen, se Figur 3.9 - Figur 3.11 nedan.
In-/Utbetalningar under en livscykel

Grundinvestering

Intäkter

Kostnader

Restvärde

Figur 3.9: Schematisk bild över kostnader och intäkter under en produkts livscykel
Driftnetto under en livscykel

0

1

2

Grundinvestering

3

Driftnetto

4

Restvärde

Figur 3.10: Driftsnettot för varje år beräknas
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Diskontering av driftsnetto

Figur 3.11: Driftsnettot för varje år i produktens livscykel diskonteras tillbaks till året för
investeringen och ger nuvärdet av investeringen. Detta nuvärde kan jämföras med nuvärdet av
en alternativ investering.

LCC verktyg
Det finns ett antal fritt tillgängliga verktyg för LCC-kalkyler. Älvstranden Utvecklings AB
har t.ex inom ramen för ett utvecklingsprojekt tagit fram en excellmall för beräkning av
livscykelkostnader på byggnadsdelar och tota, se
http://www.alvstranden.com/om-oss/hallbar-utveckling/dokument/
Miljöstyrningsrådet har dels en generell LCC-kalkyl och dels kalkyler för bl.a. inom- och
utomhusbelysning, vitvaror och storkök. Beställargruppen för Lokaler, BELOK, vars syfte
är att skynda på utvecklingen mot energieffektivare fastigheter, har också de en generell
LCC-kalkyl, samt kalkyler för pumpar, fläktar, luftfilter, belysningssystem och fönster. Ett
annat verktyg som finns är Edkalkyl som utvecklades som ett hjälpmedel för att beräkna
vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan anses vara lönsamma i samband med att
lagkravet om energideklarering av bostäder infördes. Edkalkyl är framtaget specifikt för
energieffektiviseringsåtgärder och kalkylen jämför alltid med fallet då ingen åtgärd utförs.

3.6 Verktyg för utvärdering av Social påverkan/
Sociala aspekter

Verktyg och metoder för att utvärdera den sociala dimensionen av produkter och eller
företeelser är begränsade. Det finns mycket hänvisat i policys och styrdokument med bland
annat riktlinjer för sociala indikatorer, men få specifika verktyg för utvärdering.
Social LCA (S-LCA) är ett av få verktyg som ger sig på att försöka analysera och utvärdera
hur en produkt påverkar människans välbefinnande. Utöver detta har Göteborg Stad tagit
fram två olika verktyg kopplat till sociala aspekter: Social konsekvensanalys och
barkonsekvensanalys.
3.6.1 Social – LCA (S-LCA)
S-LCA är metodik som syftar till att bedöma sociala och socio-ekonomiska aspekter av
produkter och deras potentiella positiva och negativa effekter längs deras livscykel. Detta
omfattar utvinning och bearbetning av råvaror, tillverkning, distribution, användning,
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återanvändning, underhåll, återvinning, och slutförvaring. S-LCA kompletterar ”vanlig”
LCA med sociala och socioekonomiska aspekter. Den kan användas ensam eller i
kombination med ”vanlig” LCA. 9
Metodiken baseras på att människans välbefinnande ska skyddas. Den skiljer sig från vanlig
LCA, då S-LCA den har större fokus på organisationen, snarare än de fysiska produkterna.
I S-LCA används även mer kvalitativa data och ibland så behövs subjektiva data i form av
intervjuresultat användas. Dessutom beaktas även positiv inverkan. Metodiken för S-LCA
är uppbyggd på samma sätt som ISO-standarden för vanlig LCA. UNEP/SETAC (Society
of Environmental Toxicology and Chemistry) har publicerat artikeln “Guidelines for social
life cycle assessment of products”(2009) som idag används som guidelines vid utförande av
S-LCA. 10
Social-LCA är ett relativt nytt verktyg som idag appliceras på enstaka produkter. Att
applicera tänket på ett helt byggprojekt är idag tyvärr inte realistiskt att genomföra.
3.6.2 Sociala aspekter i den fysiska planeringen – Göteborgs
stad konsekvensanalys11
Göteborgs Stad har genom S2020 gjort ett gediget arbete med att få in de sociala
aspekterna i planeringen av staden. Ur detta arbete har man tagit fram en kunskapsmateris
(se Figur 3.12 nedan) och utifrån den utvecklat två analysverktyg – social konsekvensanalys
och barn konsekvensanalys.
Matrisen är uppbygg på 5 geografisk områden från liten till stor skala och 6 social aspekter.
Den geografiska indelningen är de samma i de utvecklade verktygen, men de sociala
aspekterna är sedan anpassade till respektive verktyg. De 5 geografiska områdena innebär:
• Byggnad & plats – Byggnadernas innehåll och utformning: vad som sker precis
utanför dörren, i trapphus.
• Närmiljö – V ad som sker på gatan, gården, kvarteret utanför och i det närmaste
grannskapet.
• Stadsdel – Livet i det närmaste funktionella området kring grannskapet –
sammankopplade vägar, gator, rumsbildningar, platser, grönområden med mera.
• Stad & region– Vilken roll området har för livet och de sociala aspekterna i staden
som helhet. Hur påverkar området och andra delar av staden varandra?
• Regionen – Har det lokala någon påverkan på sociala förhållanden i regionen/ett
större omland? Denna analysnivå ska fånga det stora perspektivet,
omvärldsperspektivet, och är mer eller mindre relevant för olika projekt.

9

UNEP/SETAC 2009, Guidelines for social life cycle assessment of products
PPT presentation, föredrag på CSR Västsverige: Elisabeth Ekener Petersen, Ph D student at KTH hämtat på:
http://www.csrvastsverige.se/vad-vi-gor/kalendarium/referat/frukost-social-livscykelanalys-1/
11
http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/verktyg-for-stadsplanering-2/socialplanering/barnperspektiv-ochsocial/!ut/p/b1/jYtLCsIwFADP4gX6Xn41XT6F9Bf6EQWbjUSREmjajej1rQcQnd3ADDgYmBSScYVcwhnc7J9h9IwzH76uEsvHat6vWOEbZ4ZLI91Z5rathrTNRjWYJ9TIbcWUdtcYUnF6ZD1QiCJ_378AuGvvwIXrjF53WKCSSoVZ1zrTAmGgnNoiiXeIbrJ6JE
2b6Ev5uc!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
10
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Figur 3.12: Göteborgs Stads kunskapsmatris: ett webbaserad verktyget som är en
kunskapsbank som samlar forskning och kunskap om social hållbarhet 12

I verktyget social konsekvensanalys innehåller de fyra första sociala aspekterna. Enligt en
konsult som arbetar mycket med detta verktyg för Göteborg Stad har verktyget inte tidigare
applicerats på ett specifikt byggprojekt, då det främst är ett planeringsverktyg. Däremot
skulle verktyget mycket väl vara applicerbart på ett enskilt byggprojekt, men att det främst
idag används vid planering av nya områden.
3.6.3 Andra verktyg
Det har varit mycket diskussioner och prat om den sociala hållbarheten inom
samhällsplaneringen de senaste åren. Eftersom det inte finns en tydlig definition om vad
social hållbarhet innebär är det också något som många ser som svårt att arbeta med.
Under denna karläggning har vis stött på ett antal initiativ från företag och fastighetsägare
som försöker arbeta med området. Ett tydligt exempel är Riksbyggens ”Positiv housing
footprint” 13 där man försöker inkludera den sociala hållbarheten i ett bostadsprojekt i
Göteborg. Ut över detta kan nämnas att det även ingår vissa sociala aspekter i
klassningssystem för stadsdelar.

3.7 Samverkansmodeller för att uppnå högre grad av
hållbarhet

En förutsättning för att lyckas med hållbarhetsarbetet i ett byggprojekt är att alla
inblandade parter är engagerade. För att åstadkomma detta kan det vara nödvändigt att
hitta nya former för samverkan. Nedan beskrivs några exempel på modeller för samverkan
som syftar till att uppnå en hög grad av hållbarhet. Samtliga identifierade
samverkansmodeller är kopplade till exploatering av områden, och fokus på dessa modeller
12

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/bygga-o-bo/kommunens-planarbete/verktyg-for-stadsplanering-2/socialplanering/barnperspektiv-ochsocial/!ut/p/b1/04_SjzS0sLA0N7IwMjTRj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDDL0CLZwMHQ383S3dDDxDvAPc_Lx9_C0MzIAKIoEKDHA
ARwNC-v088nNT9XOjciwADU1xnA!!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
13
http://www.riksbyggen.se/positive
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ligger på hur samverkan sker mellan de olika fastighetsutvecklarna/ägarna. I projektet go:
NEUTRAL däremot är fokus på samverkan inom det enskilda byggprojektet. De
samverkansmodeller som presenteras nedan ingår i denna kartläggning för att ge inspiration
till hur man eventuellt kan arbeta/samverkan inom enskilda byggprojekt med speciellt
fokus på hållbarhet. Samverkan inom det specifika byggprojektet tas upp i appendix 2 och
behandlas inte här.
3.7.1 Det goda samtalet
Det goda samtalet är ett projekt som drevs inom ramen för Bygga-Bo-dialogen 14 som syftar
till att öka samordningen av olika sakfrågor i samband med planprocessen genom en aktiv
medverkan från alla berörda; enskilda, myndigheter, verk, organisationer, näringsliv och
förvaltningar kring gemensamma mål. Det goda samtalet är inte en fastlagd metod inom
fysisk planering utan en inställning till att skapa dialog, lyssna till och förstå andras
argument utan att konfrontera eller äventyra vad övriga måste uppnå. Det är många
aspekter att ta hänsyn till i samband med planprocessen och ofta även många som berörs,
vilket ökar behovet av att samordning. Det goda samtalet syftar till att komma bort från att
man isolerar olika sakfrågor från varandra och löser ett problem i taget, och i stället försöka
komma fram till en helhetslösning. Metoden har testats i ett antal projekt inom ramen för
Bygga-Bo-dialogen och har utvärderats bl.a. av Institutionen för Teknik och samhälle vid
Malmö Högskola 15 och av Institutionen för samhällsvetenskap vid Karlstad universitet 16.
3.7.2 Älvstrandsmodellen - Stadsutveckling genom samverkan
Älvstrandsmodellen är framtagen av det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling.
Älvstrandsmodellen är en modell för utveckling och exploatering som är effektiv när
många aktörer ska arbeta tillsammans – en modell som möter både regionens önskemål
och marknadens behov. Älvstrandsmodellen bygger på samverkan, gemensamma målbilder
och gemensamt ansvar. Grundprincipen är att de olika aktörerna, så länge som möjligt, ska
fokusera på hela områdets bästa. Först i sent skede vet deltagarna vilken/vilka bygglotter de
får ansvaret för. Arbetssättet kräver stort ansvarstagande och engagemang av deltagarna,
men erbjuder också stort inflytande och en tydlig och kraftfull process som leder till goda
resultat. 17
Modellen har utvecklats under ett tiotal år inom ramen för flera projekt där målet varit att
utveckla områdena på Göteborgs norra älvstrand. Genom att låta en handfull
konkurrerande byggföretag delta i utvecklingsprocessen av ett område hoppas man uppnå
ett slutresultat som är just en lyckosam kompromiss mellan ”regionens önskemål och
marknadens behov”. Fördelen med Älvstrandsmodellen är att samtliga exploatörer har
incitament att verka för att området som helhet blir så bra som möjligt. Genom arbetet i östra
14

Bygga-Bo-dialogen (2003 – 2009) var ett samarbete mellan företag, kommuner och regeringen för att få en utveckling mot en
hållbar bygg- och fastighetssektor i Sverige. Genom frivilliga åtaganden inom ByggaBoDialogen ville aktörerna i näringslivet nå
längre än lagar och regler. Det gemensamma målet var att före 2025 – inom en generation – nå en hållbar bygg- och
fastighetssektor främst inom tre prioriterade områden; hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och effektiv
resursanvändning.
15

Anna Ranger, Teknik och samhälle, Malmö högskola, 2006; Det goda samtalet i Västra hamnen, En metodik värd att utveckla.
Utvärdering av en dialoginriktad planeringsmetodik inom Bygga Bo Dialogens delprojekt Det Goda Samtalet.
16
Malin Iwarsson, Karlstad Universitet, Institutionen för samhällsvetenskap Cerut (Centrum för forskning om regional utveckling);
Det Goda Samtalet kning om regional utveckling); in planering och demokrati i en del av Bygga-bo-dialogen. Arbetsrapport
2005:17
17
http://www.alvstranden.com/om-oss/aelvstrandsmodellen/
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Kvillebäcken vidareutvecklas modellen som ett verktyg att integrera hållbarhetsaspekterna från den
övergripande nivån till praktiskt genomförande. 18

Figur 3.13: Älvstrandsmodellen (källa:
http://alvstranden.com/images/Alvstr2012/PDF/alvstrandsmodellen.pdf)

3.8 Incitament

I samhället finns det olika typer av styrmedel som syftar till att påverka människor och
organisationers handlingar i en mer hållbar riktning. Det kan handla om såväl ekonomiska
som juridiska styrmedel, men också styrmedel i form av information och samhällsplanering.
Även i ett byggprojekt kan byggherren använda sig av olika typer av styrmedel för att ge de
deltagande aktörerna incitament att nå de uppsatta miljömålen i projektet. Det kan t.ex.
handla om att medverkande aktörer får någon form av bonus om projektets miljömål (eller
delar av dessa) uppnås. Ett annat sätt är att istället låta medverkande aktörer betala vite om
de delar av projektets miljömål som aktören har möjlighet att påverka inte uppnås.

18

Älvstranden Utveckling, 2010, Hållbar stadsutveckling i Kvillebäcken - Komplettering av ansökan om statligt stöd till
investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling, 2010-08-23
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4 Appendix 4. Intervjustudie av framgångsrika
projekt
I detta appendix redovisas genomförandet och resultatet från projektstudien av fyra ”framgångsprojekt” som
genomförts i förstudien: Väla Gård i Helsingborg, Powerhouse Kjørbo i Oslo, Ideon Gateway i Lund och
The Crystal i London.

4.1 Syfte

I förstudien har fyra stycken byggprojekt studerats. Dessa fyra projekt anses ligga i
framkant när det gäller samverkan och hållbarhetsarbete av nya kommersiella lokaler.
Huvudsyftet med denna projektstudie har varit att, om möjligt, identifiera
framgångsfaktorer för samverkan och hållbarhetsarbete i dessa byggprojekt. Syftet med
intervjustudien har varit att undersöka hur:
•
•
•

samverkan skett i dessa projekt
aktörerna arbetat inom projektet för att skapa innovation och smarta lösningar
aktörerna arbetat med miljö- och hållbarhetsaspekterna i projektet.

4.2 Metod, genomförande och upplägg

I projektstudien har följande fyra projekt studerats: Väla Gård i Helsingborg, Powerhouse
Kjørbo i Oslo, Ideon Gateway i Lund och The Crystal i London (se nedan i 4.4 för kortare
beskrivning av projekten). Projekten valdes ut tillsammans med go: NEUTRALs styrgrupp.
Projekten valdes ut med hänsyn till deras olika sätt att arbeta med samverkan inom
projektet. Samtliga projekt har en hållbarhetsprofil och anser sig själva ligga i framkanten av
hållbart byggande av kommersiella lokaler.
Fokus i intervjustudien har varit samverkan mellan beställaren och de parter som vanligtvis
brukar komma in sent i värdekedjan under ett byggprojekt. Respondenterna i
intervjustudien omfattar tre till fyra personer, från olika aktörer, per projekt::
•
•

•

Projektledare: Projektledare hos byggherre/fastighetsägare alternativt projektledare
hos största entreprenör.
Leverantör/underentreprenör (Lev/UE): Utvalda materialleverantörer och/eller
underentreprenörer. De aktörer som varit med och påverkat tidigt i
projektprocessen för att skapa nya och smarta lösningar har prioriterats för intervju.
Miljösamordnare: Projektets miljö- eller hållbarhetssamordnare.

Dessa personer valdes ut för att se om de uppfattade arbetet och samverkan i projektet lika,
eller olika, utifrån olika frågeställningar.
Intervjustudien inleddes med att intervjupersonerna i respektive projekt kontaktades per
telefon eller via e-mail och tillfrågades om de ville medverka i intervjustudie. Sedan
skickades intervjufrågorna ut till respektive intervjuperson (projektledare,
leverantör/underleverantör och miljösamordnare) via e-mail. Frågorna till projektledarna
och Lev/UE var formulerade så att frågorna till projektledaren är riktade endast till
projektledaren, och frågorna till leverantör/underleverantör är formulerade så att de endast
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riktar sig till Lev/UE. Miljösamordnarna intervjufrågor var inriktade på miljö- och
hållbarhetsfrågor, inte så mycket på samverkan i projektet.
Respondenterna ombads att svara på intervjufrågorna per email. Svaren från
intervjustudierna kopierades in var för sig i ett dokument för projektledare, ett för Lev/UE
och ett för miljösamordnare för att kunna sammanställas för varje projekt och för varje
aktör (projektledare, Lev/UE och miljösamordnare).
Utifrån denna sammanställning gjordes en sammanfattning för varje aktör (projektledare,
Lev/UE och miljösamordnare) och för varje projekt. Från denna sammanfattning
analyserades t.ex. vad projektledarna tycker är framgångsfaktorerna i deras projekt, vad
leverantörerna ansåg om att komma med tidigt i projektprocessen, osv.
Resultatet från intervjustudien presenteras nedan och är indelat i två större avsnitt. Det
första avsnittet (4.3) ger en bakgrund och introduktion till de studerade projekten. I det
andra avsnittet (4.4) redovisas en sammanfattning och analys av svaren på de frågor som
visat sig vara särskilt intressanta för analysen. Slutligen (avsnitt 4.5) presenteras de
intervjufrågor som skickats till projektledare, leverantör/underleverantör och
miljösamordnare samt de brev och kortare information som skickats ut om projektet.

4.3 Bakgrund studieobjekt

Nedan följer kortfattad info om de utvalda studieobjekten kopplad främst till samverkan
och hållbarhetsfrågor. Till varje studieobjekt finner ni också företagens egen beskrivning av
projektets vision och/eller intension. Informationen är hämtad från företagens eller
projektens hemsida.
4.3.1 Powerhouse Kjørbo
Kortfattad info om Powerhouse Kjørbo
Typ
Var
Fastighetsägare
Inflytt
Hyresgäst
Certifieringssystem
Samverkan
Entreprenadform

Investeringsbidrag

Kontor - ombyggnad
Oslo
Entra Eiendom
Februari 2014
Aslan Viak, Technip Norge AS
BREEAM-NOR - outstanding
Allians mellan Entra Eiendom, Snøhetta, Skanska, Zero, ZEB, Hydro, Aslan Viak
”samarbeid om plusshus”.
Huvudentreprenör Skanska är upphandlad som totalentreprenör på Kost-pluss
kontrakt (med incitament för måluppfyllelse på säkerhet, framdrift, BREEAM
Outstanding och Powerhouse definition)
Underentreprenörer är främst upphandlade på Totalentreprenad
ENNOVA
13 milj NOK för ny teknologi
5 milj NOK passivhusstöd

På Powerhouse hemsida kan man läsa: ”Powerhouse er et samarbeid om plusshus. Vi skal vise at
det er mulig å bygge plusshus – ikke bare i sydlige strøk – men også i kalde Norge. Ingen kan bygge
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plusshus alene. For å lykkes må vi tenke nytt. Vi må bli flinkere til å utnytte hverandres kompetanse.
Sammen kan vi få det til.” 19
Vid ett studiebesök i Oslo hos en alliansens parter presenterades projektet enligt nedan:
Vision:”Vår visjon er en verden der alle bygg producerer mer energi en de bruker”
Målbilde:

•
•
•

Powerhouse er et samarbeid om plusshus
Vi ønsker å endre samarbeidet i byggebransjen
All kompetanse i ett byggeprosjekt bør være tillgjengelig fra første start

Definisjon : Et plusshus er et bygg som fjenom driftfasen genererer mer fornybar energi enn den som ble

brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Det ska uppføres under
kommersielle villkor. 20
4.3.2 Väla Gård

Kortfattad info om Väla Gård
Typ
Var
Fastighetsägare
Inflytt
Hyresgäst
Certifieringssystem
Samverkan
Entreprenadform
Investeringsbidrag

Kontor – ombyggnad
Helsingborg
Skanska Sverige AB
Oktober 2012 (etapp 1)
Skanska
LEED – Platinum
Skanskas gröna karta - Mörkgrönt
Partnering – samverkan med störe EU (el, vvs, geo)
Huvudentreprenör Skanska är upphandlad på: Totalentreprenad
Underentreprenörer är upphandlade på: främst på totalentreprenad
LÅGAN
350 000 kr för uppföljning av inomhusklimat och energiförbrukning de 2 första
åren.

På Skanskas hemsida kan man läsa följande beskrivning av Väla gård:
”Väla Gård är Skanskas största miljösatsning någonsin och ambitionen är att kontorsbyggnaden ska bli
ett noll- eller plusenergihus. Det vill säga att byggnaden på årsbasis ska producera minst lika mycket
elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel.
Miljön har varit viktig i varje beslut – från projektering till inflyttning. Vi har använt oss av
energismarta material, återvunnit allt restmaterial, byggt med bra isolering och utrustat fastigheterna med
bland annat solceller och bergvärme. Som ett bevis på våra gröna satsningar kommer fastigheten att
miljöcertifieras enligt LEED med den högsta nivån Platina.” 21

19

http://powerhouse.no/om/
Presentation Rune Stene, Skanska Norge AS
21
http://www.skanska.se/sv/Projekt/Projekt/?pid=9219&plang=sv-se
20
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4.3.3 Ideon Gateway
Kortfattad info om Ideon Gateway
Typ
Var
Fastighetsägare
Inflytt
Hyresgäst
Certifieringssystem
Samverkan
Entreprenadform
Investeringsbidrag

Kontor, hotell – nybyggnad
Lund
Utvecklare: Ikano Fastigheter,
Nuvarande ägare: Wihlborgs
Jan 2013
Många olika
EU Green Building
Miljöbyggnad - Guld
LEED – Platina
Inget speciell samverkan. Utfört på delad entreprenad. 11 olika entreprenader.
Skanska (stomentr.) har haft samordningsansvaret.
Entreprenörerna är upphandlade på Total/funktionsentreprenad (entreprenad
form)
Delegationen för hållbara städer
3 milj för solceller, LED-belysning och urban vindkraft

På Ideon Gateways hemsida kan man läsa följande beskrivning av husets vision:

”Lyft blicken. Mot framtiden! Ideon Gateway med sina 19 våningar kommer att bli Lunds nya

landmärke och det gynnsamma innovationsklimat som redan finns representerat kommer ytterligare att
utvecklas med Ideon Gateway. Redan på ritbordet planerades Ideon Gateway för det kreativa företaget.
Mötet – gärna det spontana och gränsöverskridande – blir möjligt genom att huset redan från början
innehåller osedvanligt många mötesplatser. Ideon Gateway är tänkt för mindre eller medelstora företag inom
flera verksamhetsområden, som i Ideon Gateway kan korsbefrukta varandra – det är visionen” 22
4.3.4 The Crystal
Kortfattad info om The Crystal
Typ
Var
Fastighetsägare
Inflytt
Hyresgäst

Miljö
Samverkan
Entreprenadform
Investeringsbidrag

22

23

Utställning/Exhibition - nybyggnad
Royal Victoria Docks, London
Siemens Real Estate
Klart 2012
Tre delar
1. Utställning
2. Konferensanläggning
3. Kontor
LEED - Platina
BREEAM - Outstanding
Siemens Environmental Portfolio
Ingen speciell inom byggnationen, men samarbete har skett
med stadens borgmästare.
23
Huvud entreprenör: Management Contract
Inga

http://www.ideongateway.se/about.html

which involved a tender and negotiation to get the Prelims, Overheads and Profits screwed down and
then to bring them on board early to get their buy in to the design and process of construction.
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"Siemens is establishing the Crystal in order to help find solutions for making the world’s cities
more sustainable. It will serve as a centre for dialogue, learning and discovery." 24
Projektet är ett initiativ av Siemens att bygga hållbara städer. Siemens vill utforska hur man
kan skapa en bättre framtid för städerna, med fokus på hållbar stadsutveckling. Ambitionen är
att skapa en inspirerande dialog om hur en gemensam hållbar framtid kan se ut; hur vi lever i
städer, hur städerna kan bli mer attraktiva i en balans mellan miljö, ekonomi och livskvalitet. 25

4.4 Resultat

Resultatet från intervjustudien har sammanställts per projekt och fråga. I detta kapitel
presenteras en sammanfattning av intervjuerna samt en kortare sammanfattning inom
respektive fråga. Resultatet är indelat i två områden, under 4.4.1 behandlas frågorna kring
miljö och hållbarhetsarbetet och i 4.4.2 behandlas frågorna kring samverkan.
4.4.1 Miljö och Hållbarhet
I intervjuerna ställdes 3 (till projektledare och Lev/UE) respektive 5 (till miljösamordnare)
frågor om miljö och hållbarhet. Dessa har sammanställts under 8 områden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektens hållbarhetsfokus och verktyg
Arbetssätt (hur och när) miljö- och hållbarhetsmålen togs fram
Lev/UE möjlighet till att påverka av miljö- och hållbarhetsmålen
Måluppfyllnad av miljö-och hållbarhetsmålen
Upplevelse av miljö- och hållbarhetsarbetet
Hur
miljöoch
hålbarhetsmålen
har
påverkat
initiativ
Leverantörer/underentreprenörer
Samverkan mellan olika aktörer på grund av miljö- och hållbarhetsmålen
Framtidens hållbarhetsaspekter

från

Projektens hållbarhetsfokus och verktyg
Projektens miljösamordnare fick frågan om vilket fokus deras projekt har haft gällande
miljö- och hållbarhet. Nedan är en sammanfattning av miljösamordnarnas svar gällande
fokus i projektet:
•
•
•
•

24

25

”Ett Hållbart hus”, med fokus på energiåtgärderna, men också högsta betyg inom 3
certifieringssystem.
Viktigt med helhetsgrepp, högsta betyg i ett certifieringssystem (LEED). Fokus på
Energi, Klimat, Material, Avfall och Vatten genom företagsinternt verktyg (Gröna
kartan). Inomhusklimatet är alltid prioriterat.
Producera mer förnybar energi än byggnaden använder under en livstid. Högsta
betyg i certifieringssystem (BREEAM).
Urban Sustainability; byggnad med högsta nivåer av hållbarhet, och arbetssätt som
bygger på hållbarhet och underlättar lärande.

http://issuu.com/siemens_the_crystal/docs/collated_brochure_crystal_912?e=3714297/2013498
http://www.thecrystal.org/_html/about/about.html
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Certifieringssystem är mest använda verktyget

De vanligaste metoderna/verktygen som var används för att styra projektens
hållbarhetsarbete är olika certifieringssystem för byggnader: LEED, BREEAM,
Miljöbyggnad och EU Green Building. Alla projekt har använt ett eller flera olika system
och satsat på högsta betyg inom dessa system. Ett projekt har använt sig av tre olika
certifieringssystem, ett annat projekt har använt två olika system och två projekt har endast
använd ett system. Miljösamordnaren i det projekt som använt tre olika system (LEED,
Miljöbyggnad och Green Building) upplevde väldigt få synergieffekter, processerna löpte
mest parallellt med varandra. I framtiden kommer man endast certifiera med LEED och
Green Building.
Det projekt som använt både LEED och BREEAM upplevde det som en stor utmaning.
Systemen har likande mål, men det skapas konfliker i vissa kriterier, vilket gjorde att man
fick kompromissa och förhandla med ett antal parter. Den dubbla certifieringen har tjänat
projektet väl, genom att det kan kommuniceras globalt och med en trovärdighet. I
framtiden kan man tänka sig att använda de två systemen parallellt igen om det är ett krav.
Verktyg med livcykelperspektiv

I tre av projekten har verktyg för att mäta eller styra projektets miljöprestanda genom fokus
på livscykelperspektiv använts enligt miljösamordnarna. Ett av projekten har använt
livscykelperspektivet i förebyggande syfte för att kunna välja och utvärdera material utifrån
vad som ger minst påverkan på projektets energiförbrukning över byggnadens hela livstid.
Ett av projekten har gjort en klimatkalkyl inför projekteringen och på så sätt utvärdera olika
lösningar. Ett annat projekt har tagit fram hur byggnadens fotavtryck med avseende på
vatten, kemikalier, koldioxid och avfall blev efter att byggnaden blev färdigställd. Detta för
att dokumentera de miljöåtgärder man gjort i projektet på ytterligare ett plan.
Förhoppningen är att kunna göra om det på fler byggnader efter hand och sedan kunna
jämföra internt och förbättra miljöprestandan.
De verktyg som används till detta är Sima Pro (1 projekt) och EOC2 (2 projekt). I Tabell
4.1 nedan redovisas de verktyg som respektive miljösamordnare, projektledare och
leverantör/underentreprenör har svarat att de använt sig av i deras projekt.
Tabell 4.1: Respondenternas svar gällande vilka verktyg och metoder som används i projektet.

Projekt Miljösamordnare
A

LEED Platinum
Klimatpåverkan projektet ger upphov till
har beräknats genom verktyget ECO2 Inför
projekteringen.

Projektledare Leverantör/entreprenör
LEED
Skanskas gröna
karta

En kemdatabas (inga kemikalier används
med märkningen ”utfasning” i projektet).
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C

D

LEED Platinum
Miljöbyggnad Guld
EU Green Building
Ett fotavtryck med avseende på vatten,
kemikalier, koldioxid och avfall har gjorts
efter att byggnaden uppförts.
Klimatpåverkan har beräknats genom
verktyget ECO2 För de övriga aspekterna
har inget färdigt verktyg används.
Förenklingar med tydliga
metodbeskrivningar har istället gjorts.
BREEAM Outstanding
Projektet har använd en mägnd olika
verktyg, t.e.x:
 Energi: Simien och Espr
 Dagsljus: Dial + och ReluxPro
 Solstudier: Ecotect och Horicatcher
 Solceller: Wicon 3D Master, Meteinorm,
PVSyst, Autocad Architectural benyttet
 Utvärdering av solfångare och
värmepumpar: Trnsys
 Energibrunnar: Earth Energy Designer
 BIM
BREEAM Outstanding
LEED Platinum

IVL rapport

(inget svar)

(inget svar)

BREEAM
Bunden energi
(avgränsa
energi/LCA).

BREEAM, det viktigaste verktyget.
Internationella riktlinjer - hur
energiberäkningar under byggnadens
livslängs skall registrerats.

LEED
BREEAM

BREEAM
LEED

Arbetssätt (hur och när) miljö- och hållbarhetsmålen togs
fram
I projektstudien fick projektledarna, Lev/UE och miljösamordnarna frågan om på vilket
sätt (hur, när) man arbetat med miljö och hållbarhetsfrågor i projektet och på vilket sätt de
tagits fram (Tabell 4.2).
De flesta respondenterna hänvisar till något av de certifieringssystem (BREEAM, LEED,
Green Building eller Miljöbyggnad) som respektive projekt använder sig av vid frågan om
hur projektets miljö och hållbarhetsmål tagits fram. I vissa projekt har målen satts av
fastighetsutvecklaren (byggherren), medan i andra projekt har målen satts tillsammans av en
grupp inom projektet. Vad som är gemensamt för alla projekt är att målen har satts tidigt i
projektprocessen.
Tabell 4.2: Respondenternas svar gällande hur och när projektets miljö- och hållbarhetsmål
togs fram.

Projekt Miljösamordnare
A

Målen valdes utifrån
miljösynpunkt, innan arkitekten
valdes. Sedan valdes arkitekten
och projektgruppen som gick
igenom målen (LEED)
tillsammans.

Projektledare

Leverantör/entreprenör

Målen togs fram av byggherren,
och projektgruppen handlade
tidigt upp aktörer för att
diskutera hur målen skulle nås
och förstås (LEED Platina och
mörgrönt på Skanskas gröna
karta).

Målen sattes tidigt tillsammans
med byggherrens miljöpolicy.
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B

C
D

Målen togs fram tidigt; ett
energiprogram för byggnaden
Mål om tre certifieringar;
LEED, Miljöbyggnad och EU
Green Building.
Ett tvärvetenskapligt
samarbete för att uppnå en hög
ambitionsnivå.
Projektet har haft både lokala
och internationella mål med
inriktning mot byggnadens
design; BREEM (brittiskt fokus)
och
LEED (globalt fokus).
Designteamet har kontrollerat
att målen har uppnåtts.

IVL rapport

(inget svar)

Green Building: kraven för
belysning (mål 15W/m2).
Solceller

Miljökraven har varit
vägledande från dag ett i
projektet.
Målen sattes upp i början av
projektet; det högsta målet för
både LEED och BREEM.

Övergripande mål har tagits
fram gemensamt av byggherren,
leverantörer och entreprenörer.
Målen beslutades av beställaren
för att nå tekniknivån som
uppfyller; den högsta BREEAM
och LEED.

Lev/UE möjlighet till att påverka av miljö- och
hållbarhetsmålen
Lev/UE i studieprojekten fick frågan om de tycker att de fick vara med och bestämma
miljö- och hållbarhetsmålen i projektet. Projektledarna och miljösamordnarna fick frågan
om de anser att Lev/UE har fått vara med och bestämma miljö- och hållbarhetsmålen
(Tabell 4.3).
Vissa Lev/UE anser att de fått möjlighet att kunna påverka målen för projektet. I de flesta
fall har främst byggherren bestämt målen men Lev/UE har till viss mån fått möjlighet att
påverka målen. I vissa projekt har Lev/UE ofta fått vara med och påverka hur målen ska
uppnås (dvs. arbetssättet, tekniska lösningar etc. att nå målen).
Tabell 4.3: Respondenternas svar gällande om Lev/UE har fått vara med och bestämma miljöoch hållbarhetsmålen.

Projekt Miljösamordnare
A

Byggherren har, tillsammans med
sina ramavtalsleverantörer,
arbetat med kraven för de olika
miljöcertifieringssystemen.

B

Lev/UE har haft liten möjlighet
att påverka målen. Kraven har
främst ställts från beställaren.
En av Lev/UE hade
huvudansvaret för energi- och
miljöbegreppet i projektet.

C
D

Lev/UE har haft en stor del i
certifieringsprocessen. I projektet
har man arbetat med att få alla
inblandade att arbeta med
hållbarhet.

Projektledare

Leverantör/entreprenör

Lev/UE har inte kunnat
påverka målen i någon
större omfattning.
Byggherren satte tuffa
miljömål från början.
Alla parter har haft
frihetsgrader att uppnå
målbilden.
(inget svar)

Teknisk design: Ja, fick designa
systemets effektivitet (med
målsättning att anläggningen
skulle prestera under en definierad
energinivå)
Utförande: Nej, var inte med och
påverkade målen.

Ja, genom att delta i
utvecklingen och senare
med tekniska detaljer i
byggprojektet.
Nej

Ja, Lev/UE har haft möjlighet att
diskutera de övergripande målen
med alla de andra partnerna.
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Nja

Lev/UE tog en stark rådgivande roll
i projektet eftersom de hade med
sig konsulterna (BREEAM och
LEED) inom det tekniska teamet.
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Måluppfyllnad av miljö-och hållbarhetsmålen
Respondenterna i de fyra olika projekten tillfrågades om de tycker att miljö- och
hållbarhetsmålen (och andra mål) i projektet har uppnåtts (Tabell 4.4).
Alla fyra projekt i projektstudien har haft ambitiösa mål och lyckats uppnå sina dem med
god marginal. Ett av projekten är dock fortfarande pågående men projektet är enligt
respondenterna på god väg att uppfylla sina mål.
Tabell 4.4: Respondenternas svar på hur bra de har lyckats att uppfylla sina mål.

Projekt
A

Miljösamordnare
LEED Platina och Mörkgrönt på
Skanskas gröna karta har uppnåtts
Projektet även uppnått målen;
Ett netto noll energihus,
Noll byggavfall till deponi och
användande,
Noll farliga kemiska ämnen.

B

Miljöansvarig följde ständigt upp
punkterna inom LEED och hade
kontinuerlig dialog med projektchef,
produktionschef och projektingenjör
för att säkerställa att inga farliga
kemiska ämnen använts.
Byggnaden är certifierad enligt;
LEED Platinum, Miljöbyggnad och
EU Green Building.

Projektledare
LEED Platina (3e
högsta poängen i
världen)
Mörkgrön på Skanskas
gröna karta (första
kontorsprojekt)

Leverantör/entreprenör
Alla mål har uppnåtts.
Utförande: ja för energiprestanda
(inte helt utvärderat men ser
positivt ut)

Noll byggavfall deponi
Noll farliga kemiska
ämnen inbyggt
Netto noll i
primärenergi

(inget svar)

Projektet kommer att klara målen.

BREEAM
Outstandning för
konstruktionsfasen
kommer sannolikt att
uppnås.
Målen har uppnåtts.
LEED Platinum
BREEAM Outstanding

Projektet är på god väg att uppfylla
BREEAM Outstanding med god
marginal.

Miljöbyggnadscertifieringen: väntar på
svar från SGBC.

C

D

Ett fotavtryck med avseende på
vatten, kemikalier, koldioxid och avfall
har gjorts
Byggnaden kommer att utvärderas
genom mätningar en lång tid efter att
det är färdigställt.

Projektet har uppnått högsta möjliga
nivå: BREEAM Outstanding
LEED Platinum

BREEAM Outstanding och LEED
Paltinum har uppnåtts.

Upplevelse av miljö- och hållbarhetsarbetet
Respondenterna fick frågan hur de anser att arbetsgången med miljö-och hållbarhetsmålen
har fungerat (Tabell 4.5). De flesta av projektdeltagarna, oavsett projektledare, Lev/UE
eller miljösamordnare, upplever att miljö- och hållbarhetsarbetet har varit bra, några tycker
till om med att det varit ”fantastiskt bra” eller ”mycket bra”. Vissa Lev/UE tycker dock att

53

Appendix till rapporten: go: NEUTRAL – Förstudie B2183

IVL rapport

det gick bra, men att det från början var svårt och ansträngande. Arbetet med målen gick
lättare när målbilden hade klarnat.
Viktiga faktorer för bra samverkan kring måluppfyllnad är; dialogen mellan projektledare
och Lev/UE. En bra dialog krävs för att aktörerna ska förstå målbilden och för att
arbetsgången ska gå så bra som möjligt. Miljö- och hållbarhetsarbetet är en lärorik process
för alla parter.
Tabell 4.5: Respondenternas svar gällande hur de anser att arbetsgången med miljö- och
hållbarhetsmålen har fungerat.

Projekt Miljösamordnare
A

B

C

Projektledare

Leverantör/entreprenör

Fantastiskt bra.
Projektet har haft en tydlig
målbild från början, vilken
förmedlades till alla
projektdeltagare så att varje
aktör förstod sitt ansvar och
kände delaktighet. Under
projektets gång har en dialog
hållits för att säkerställa att
aktörerna förstått och att målen
har uppnåtts.
Relativt bra.
Miljöfrågorna har fått genomslag
på ett bra sätt.

Mycket bra.
Arbetet var till en början svårt,
men när alla förstod målbilen
och blev siktet lättare.
Projektet har haft Skanskas
gröna karta och LEED som
målbilder. Projektet har haft
hjälp av
miljömärkningsingenjör för at
nå målen.

Mycket bra.
Till en början är det en tröskel
att komma över. Väl över
tröskeln i processen så ses miljöoch hållbarhetsarbete som ett
viktigt verktyg.

(inget svar)

Projektet är inte avslutat.
Krävande men nödvändigt.

Bra, och mindre bra.

Det har fungerat bra.
Efterfrågar dock mer kontakt
med projektledarna för att
kunna supporta med kompetens
och nya innovationer.
Miljö- och hållbarhetsarbetet är
lärorikt för alla parter och viktigt
för att förbättra den egna
processen.

Projektet kommer leda till en
pågående process om hållbara
städer utan slutdatum.

D

(inget svar)

BREEAM har haft kontroll över
processen och nära samarbete
med projektet.
Ansvariga för energikonceptet
bör ha en mer kontrollerande
roll.
Rådgivarna har inte haft
tillräckligt fokus på att uppnå
målen.
Ja

Höga hållbarhetsambitioner
innebär att miljöfrågor är
involverade i alla aspekter i
konstruktion och byggnation.

Hur miljö- och hållbarhetsmålen har påverkat initiativ från
Leverantörer/underentreprenörer
I projektstudien tillfrågades respondenterna hur de tycker att miljö- och hållbarhetsmålen
har påverkat initiativ till samverkan och smarta lösningar från lev/UE i respektive projekt
(Tabell 4.6).
Miljö- och hållbarhetsmålen har påverkat Lev/UEs initiativ till samverkan och smarta
lösningar positivt. Målen har inneburit att projektdeltagarna arbetat för kreativa och smarta
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lösningar i och med högre krav. Lev/UE upplever att målen och kraven initierat till att
Lev/UE har blivit effektivare och att andra lösningar än de som de annars hade använt har
valts i projektet. Rutiner för att nå ut med den information som krävs har etablerat bättre
tack vare målen.
Tabell 4.6: Respondenternas svar gällande hur miljö- och hållbarhetsmålen har påverkat
initiativ till smarta lösningar.

Projekt Miljösamordnare
A

Avfallsentreprenörer - expertis hur
man inom projektet effektivast skulle
minska mängden avfall och
säkerhetsställa att inget avfall gick till
deponi.

B

Lev/UE insåg att projektet innebar
höga krav som skulle följas upp, vilket
påverkat Lev/UE arbete till att
genomföra kraven.
Innovation har varit centralt för att
uppnå ambitionsnivån i projektet med
ett samarbete som involverar
entreprenörer, arkitekter och
designers rådgivare.

C

D

Hållbarhet innebär att även
ekonomiska, mänskliga och
miljömässiga konsekvenser måste
beaktas. Innovation och hålbarbet har
varit syftet med projektet, framför tid
och ekonomisk budget.

Projektledare

Leverantör/entreprenör

Kraven innebar kreativa
och smarta lösningar
från Lev/UE, framförallt
på energisidan och för
användning av
kemikalier.
(inget svar)

För att energioptimera
fastigheten har smarta lösningar
krävts från Lev/UE.

Vissa Lev/UE bidrog med
kompetens och
lösningar i
utvecklingsfasen.
Önskvärt är att fler
Lev/UE är med i ett
tidigt skede, särskilt
gällande tekniska
lösningar.
De gröna lösningarna
ökade initiativet till
innovativa lösningar.

På grund av målen har andra
lösningar valts än vad man hade
valt annars. Förbättrade rutiner
har etablerats för att få ut den
information som krävs.

Lev/UE har blivit effektivare.

De ambitiösa målen, för att
uppnå de högre nivåerna av
prestanda, utvecklade
byggnadens utformning och
system mer än normalt.

Samverkan mellan olika aktörer på grund av miljö- och
hållbarhetsmålen
I studieprojektet tillfrågades miljösamordnarna, projektledarna och Lev/UE om de anser
att miljö- och hållbarhetsmålen har lett till bättre samverkan (Tabell 4.7).
Miljö- och hållbarhetsmålen har lett till ett bättre samarbete mellan projektledaren och
Lev/UE, men har också, stundtals (i vissa projekt) inneburit viss friktion och spända
relationer enligt respondenterna. Bra samarbete i projektet kan leda till/ innebära:
•
•
•
•

Nyckeln till ett lyckat projekt och måluppfyllnad
Mer ordning och reda i projektet
Mer dialog
Andra frågeställningar kommer upp på bordet (än de som kanske är förväntade)

55

Appendix till rapporten: go: NEUTRAL – Förstudie B2183

IVL rapport

Målen kan dock även innebära att beställaren ber om onödig information som inte är
relevant, och spända relationer i projektgruppen kring betungande krav.
Tabell 4.7: Respondenternas svar gällande miljö-och hållbarhetsmålens påverkan på
samverkan i projekten.

Projekt Miljösamordnare

Projektledare

Leverantör/entreprenör

A

Kraven har lett till bättre
samarbete med Lev/UE. Tuffare
krav kan ställas i framtida projekt
för att nå längre.

Samarbetet har varit en
nyckel för att projektet skulle
bli lyckat och varit avgörande
för att målen i projektet
skulle uppnås.

Samverkan har förbättrats.
Målen har skapat mer fokus på
”ordning och reda” och
målmedvetet både före, under
och efter byggnationen.

B

Samverkan har skapat mer dialog
mellan olika aktörer i projektet,
vilket även medfört att andra
frågeställningar diskuterats.

(inget svar)

C

Innovation har varit centralt för
att uppnå ambitionsnivån i
projektet med ett samarbete som
involverar entreprenörer,
arkitekter och designers rådgivare.

Genom samarbete och
gemensamma mål har
projektet uppnått målen.

Samverkan har fungerat bra. Det
är bra att beställaren ställer
krav.
En förbättringsåtgärd hade varit
om beställaren även hade
utvärderar produkterna och inte
bara går på Lev/EU mätvärde.
Miljökraven har i vissa fall lett till
att beställaren ber om onödig
information om deras produkter
när det inte varit relevant.

D

Förväntningarna på projektet var
väldigt tydliga från början så att
alla aktörer kunde bidra med
innovativa lösningar på sitt sätt för
att uppnå syftet med hållbarhet.

Målen har ibland orsakat
friktion och
sammandrabbningar i
projektet i form av olika
konstruktionskrav.

Kraven krävde nära samarbete
mellan alla medlemmar i
teamet. Stundtals så betydde
det spända relationer, särskilt
vid betungande krav.

Framtidens hållbarhetsaspekter
Endast miljösamordnarna i de fyra projekten tillfrågades om vilka (tre) hållbarhetsaspekter
som de tror kommer vara mest aktuellt i framtiden. De främsta aspekterna som lyftes fram
som viktiga i framtidens hållbarhetsarbete ansågs vara (i inbördes ordning):
•
•
•
•
•

Energi
Lokalisering/yttre grön miljö
Inomhusklimat/inre grön miljö
Ljus
Certifiering av byggnader

Energi anses vara en hållbarhetsaspekt som de flesta av miljösamordnarna tror kommer
vara av stor betydelse i framtiden. Redan idag så drivs frågan om nollenerginivå från EU,
och även industrin själv arbetar med energieffektiva byggnader med egenproduktion av
energi. Vidare anser miljösamordnarna att inomhusklimat, yttre/inre grön miljö, ljus och
lokalisering är viktiga hållbarhetsaspekter. Även användandet av certifieringssystem, och
krav på långsiktig hållbarhet anses vara en av de faktorer som kommer vara viktiga
hållbarhetsaspekter vid byggnation av kommersiella lokaler i framtiden. I Tabell 4.8 nedan
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redovisas vilka (tre) hållbarhetsaspekter, från respektive miljösamordnare, som de anser
kommer var mest aktuella vid byggnation i framtiden.
Tabell 4.8: Respondenternas svar gällande vilka (tre) hållbarhetsaspekter som kommer att vara
aktuella i framtiden.

Projekt
A
B
C

D

Miljösamordnare
Energi,
Inomhusklimat
Yttre/inre grön miljö
Energi,
Ljus
Lokalisering
1) Regeringen och byggbranschen kommer så småningom att kräva nära noll energinivå, vilket är
krav som drivs från EU och från industrin själv (energieffektiva byggnader och byggnader med egen
produktion av energi kommer vara vanliga i framtiden).
2) Certifieringen för BREEA-NOR kommer efterfrågas ytterligare.
3) Hög klassificering kommer vara normalt.
1) Leverera hållbara initiativ som är hållbara på lång sikt. 2) Flytta den allmänna förståelsen för
hållbarhet förbi ”miljöpåverkan” till en förståelse av olika faktorer som påverkar hållbarhet,
ekonomi, människan och miljön.
3) Design av verksamhetsstödjande tjänster för att kunna hantera byggnadens hållbarhet.

4.4.2 Samverkan hinder och möjligheter
I projektstudien så intervjuades projektledare och Lev/UE om hur samverkan har fungerat
i projektet. I intervjuerna ställdes 3 frågor inklusive underfrågor om samverkan till
projektledare och Lev/UE. Från dessa frågor har resultat sammanställts i 3 områden vilka
presentaras nedan:
•
•
•

Projekterfarenheter - Positiva/negativa erfarenheter av tidig samverkan
Hinder för tidig samverkan
Framgångsfaktorer för tidig samverkan

Projekterfarenheter – Positiva och negativa erfarenheter av
tidig samverkan
I projektstudien tillfrågades projektledarna och Lev/UE vilka positiva och negativa
erfarenheter de har av att Lev/UE är involverade tidigt i projektprocessen.
Positiva erfarenheter med att involvera Lev/UE tidigt i projektet
Enligt respondenterna är det positivt att involvera Lev/UE tidigt i projektprocessen. Dels
är det positivt för att frågeställningarna löses tidigt, men också för att Lev/UE får mer tid
på sig att förstå kundens mål och behov. Vidare är det positivt för att om Lev/EU är med
tidigt i processen kan de bidra med smarta lösningar och hjälpa till att utforma designen
osv. Projektet blir dessutom mer intressant för Lev/UE om de får möjlighet att påverka
besluten och diskutera målen och kraven. Positiva erfarenheter med att involvera Lev/UE
tidigt i projektet som lyftes fram i intervjuerna:
•
•

Frågeställningar löses tidigt (t.ex. smarta tekniska lösningar)
Mer tid till förståelse för kundens mål och behov
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Tid även senare i projektet för att ha möjligt att beakta beslut
Ökat intresse hos leverantörer/underentreprenörer
Bättre utformning och design (t.ex. smarta lösningar).
Lev/UE får möjlighet till att påverka mål och kraven för projektet.

Negativa erfarenheter med att involvera Lev/UE tidigt i processen
Respondenterna angav även att det finns negativa aspekter med att involvera Lev/UE
tidigt i processen. Att involvera aktörer tidigt i processen kan vara mycket tidskrävande (om
alla ska komma till tills tals) och kan försena projektprocessen. Det är viktigt att det finns
tid senare i projektet för att beakta beslut som tidigare gjorts i projektet och kanske kan
behöver diskuteras om.
I Tabell 4.9 nedan redovisas respondenternas positiva och negativa erfarenheter av att
involvera leverantörer/underentreprenörer tidigt i projektprocessen.
Tabell 4.9: Respondenternas svar gällande positiva och negativa erfarenheter av att involvera
leverantörer/underentreprenörer tidigt i projektet.

Projekt Projektledare
Positiv erfarenhet:
A

Leverantörer/underentreprenörer

Frågeställningarna löses tidigt, och Lev/UE har
möjlighet att påverka hur byggnaden skulle
utformas för att uppnå bästa prestandan.

B

Negativa erfarenheter:
En process som tar längre tid än vanligt. Det
kan även finnas ett motstånd hos Lev/UE när
det inte finns en tydlig systemhandling på vad
som skall byggas och vad som efterfrågas.
-

C

Positiva erfarenheter.
Tekniken och byggandet bildar grunden för en
energieffektiv byggnad.
Energikonceptet löstes innan arkitekten fick
utforma fasaden.

D

Positiva erfarenheter.
Ju tidigare rätt personer involveras i projektet
desto smidigare kommer projektet att löpa.
Negativa erfarenheter:
Förseningar kan orsaka re-design och
merkostnader.
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Positiva erfarenheter:
Leverantörerna får mer tid på sig att förstå kundens
mål och behov.

Positiva erfarenheter:
Lev/UE kunde diskutera med beslutsfattare för att
hitta rätt pris och kvalitet. Lev/UE fick vara med och
bidra till att forma designen osv.
Negativa erfarenheter:
Det gick det åt mycket tid till kommunikation för att få
det hela att fungera.
Positiva erfarenheter:
Processen blir mer intressant genom gemensamma
ansträngningar, samtidigt som möjligheter får en
större potential för enskilda komponenter.
Målen blir tydligare eftersom projektet måste vara
kommersiellt lönsamt för både leverantörer och
byggare.
Positiva erfarenheter.
Designprocessen har varit positiv
Negativa erfarenheter.
Mycket snabb process men för lite tid för att beakta
besluten.
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Hinder för tidig samverkan
I intervjusvaren från Projektledarna och Lev/UE har ett antal hinder för tidig samverkan
identifierats och sammanställts i Tabell 4.10 nedan.
Projektledaren bör vara väl förberedd om andra aktörer ska involvera tidigt i processen. Ett
av de största hindren till förbättrad samverkan är tid. Om projektledaren själv inte vet hur
projektet ska hanteras kan det bli kostsamt att involvera andra aktörer tidigt i projektet
eftersom det då går åt mycket tid till kommunikation. För att projektet ska bli lyckat krävs
även mer tid senare i projektet för att beakta beslut som tagits i början av projektet.
Otydliga samarbetsformer (t.ex. om projektledaren själv inte är så insatt i projektet) kan
vara ett stort hinder, enligt respondenterna. Det största hindret för Lev/UE är normalt att
de kommer in för sent i projektet. Om leverantörerna/underentreprenörerna får komma
med tidigt i projektet kan de komma med lösning (t.ex. tekniska lösningar) som kan gynna
projektet. Ett annat hinder för samverkan är motstånd från Lev/UE om projektet inte har
tydliga mål. Det krävs därför tydliga mål för ett lyckat projekt. Vidare så kan motstånd
bland aktörer uppstå om aktörer tvingas in i ett samarbete (mer eller mindre frivilligt) med
företag och kulturer som de helst inte vill sammarbeta med, därför är det viktigt med en
god dialog i början av projektet mellan alla aktörer.
Hinder för att Lev/UE ska involveras tidigt i processen:
• Tidskrävande
• Otydliga mål och samarbetsformer
• Tvingat samarbete
Tabell 4.10: Hinder för tidig samverkan identifierade i respondenternas svar vid frågor om
samverkan.

Projekt Projektledare
A

Leverantörer/underentreprenörer

Tidskrävande - Tidig samverkan med många
aktörer tar längre tid än vanligt.

Tid - Det krävs tid att förstå kundens mål och
behov.

Motstånd - Kan finnas motstånd hos lev/UE när
det inte finns en tydlig systemhandling på vad
som skall byggas och vad som efterfrågas.

B
C

Otydliga mål och samarbetsform
Projektledare vet inte själv hur projektet skall
hanteras, kan bli kostsamt att ha med övriga
aktörer i ett tidigt skede.
(inget svar)

Tid - Allt för mycket tid användes för att utvärdera
lösningar som inte kunde genomföras på grund av
att byggnaden har vissa begränsningar.
Tvingat sammarbete - Alliansen innebar att
aktörerna tvingas in i ett samarbete med företag
och kulturer som inte har arbetat ihop tidigare.
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Tid - Det kan gå åt mycket tid till
kommunikation för att få projektet att fungera.
Förutsättningar och personal kan ändras i ett
projekt vilket också är tidskrävande.
Det krävs gemensamma ansträngningar.
Kommer med för sen i projektet - Det största
problemet för oss som leverantör, och även för
våra konkurrenter, har varit att leverantörer
normalt sätt kommer in för sent i
projektprocessen och förlorar därmed
möjligheten att tillföra de bästa
systemen/lösningarna.
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Tid - Förseningar i projektet kan orsaka re-design
och merkostnader.
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Tid - Ofta är processen mycket snabb med för
lite tid för att beakta beslut.

Framgångsfaktorer för tidig samverkan
I intervjusvaren från Projektledarna och Lev/UE har det framkommit ett antal faktorer
som är viktiga för att tidig samverkan ska kunna ske och bli bra. Dessa har identifierats som
”framgångsfaktorer” och presenteras i Tabell 4.11.
.
Framgångsfaktorer till bättre samverkan
Det finns många olika möjligheter till förbättrad samverkan genom att involvera Lev/UE
tidigt i projektet. För en bättre samverkan krävs rätt förutsättningar, så som: förtroende,
öppenhet och ärlighet. Dessa tre faktorer anses vara avgörande för bra samverkan i ett
projekt. Förtroende för att konsulten har rätt kompetens och är uppdaterad med
marknadernas möjligheter är viktigt i projektstarten så att rätt aktörer väljs.
I ett projekt kan det vara bra om aktörerna känner till varandra eller har arbetat ihop förut
och därmed vet vilken kompetens de besitter (men det finns risk för att andra Lev/UE
stängs ute). Bra dialog, upphandlingsform och samprojektering som belönar kreativitet är
viktiga faktorer som påverkar samarbetet positivt enligt respondenterna. Tydlig
organisation och målbild gör att kundens krav blir tydligare för alla aktörer i projektet. En
av de viktigaste aspekter i alla projekt är tid. Tillräckligt med tid behövs för att kunna
beakta beslut. Vidare behöver innovativa tekniska lösningar komma med tidigt i processen.
I denna intervjustudie har följande faktorer föreslagits som framgångsfaktorer för bättre
samverkan:
• Förtroende
• Öppenhet
• Ärlighet
• Bra dialog
• Upphandlingsform (bra partnerskap)
• Tydlig organisation och utformning av projektet
• Klar målbild
• Tid och tidsram
• Involvera slutanvändaren
I tabellen nedan redovisas vilka framfångsfaktorer som respondenterna angav fanns i deras
projekt när leverantörer/underentreprenörer involverades tidigt i projektprocessen.

60

Appendix till rapporten: go: NEUTRAL – Förstudie B2183

IVL rapport

Tabell 4.11: Framgångsfaktorer för tidig samverkan identifierade i intervjusvar

Projekt Projektledare
A

Förtroende, öppenhet och ärlighet - Om
dessa tre faktorer fungerar, fungerar även
ekonomi och riskfördelning.
Upphandlingsform (som belönar
kreativitet), Tydlig organisation, Tätare
samprojektering (med frihetsgrad för
kreativa lösningar) och Tydlig och klar
målbild

B

C

Rätt kompetens - För att en utvecklingsoch designprocess ska fungera är det
viktigt att välja aktörer som man känner
till, har arbetat med förut och vet vilken
kompetens de besitter.
Tekniska lösningar - Involvera tekniska
entreprenörer tidigare i processen för att
dra nytta av deras kompetens i förhållande
till budgeten, lösningar och förmåga.

D

Klar utformning - Förstå kundens krav,
tidsramar och tillgängligbudget, innan
projektet drar igång.
Involvera slutanvändaren från dag ett för
att säkerställa att deras krav kommer med
från början och ger ett bra slutresultat.

Leverantörer/underentreprenörer
Förtroende - Konsultens kompetens styr innehållet i
förfrågningsunderlaget (FFU). Är konsultens kompetens
inte uppdaterad med marknadens möjligheter blir
anläggningen, dvs. tekniken, därefter. Det kan leda till att
kundens budget inte hålls när ändringar och tillägg
önskas för att nå en bättre prestanda).
Upphandlingsform -I ett föredömligt projekt så vill
upphandlaren ha den bästa anläggningen och tar kontakt
med leverantörer från början och ber dem göra förslag
som sedan förfinas under vägens gång innan beställning.
Dialog - leder till bättre samverkan mellan aktörerna.
Bättre/nya lösningar - input på hur marknaden ser ut och
ny teknik/nya innovationer – bättre affärer.
Logistik, Säkerhet och Design.
Tid - Tillräckligt med tid när en speciell
tillverkning/monterings ska fastställas för att säkerställa
en problemfri installation.
Förtroende - Viktigt vid partnerskap, men det finns risk
för att andra entreprenörer stängs ute. Det är även
viktigt eftersom partner delar kompetens i ett
byggprojekt.
Bra partnerskap - Minskar kostnader för entreprenörer
och byggare genom att det eliminerar flera
anbud/utvärderingar.

Tid - Det skulle behövts mer tid för att beakta beslut och
utveckla designen (särskilt för byggnation av komplexa
byggnader).
Innovativa lösningar - Kunden behöver efterfråga
innovativa lösningar och vetskapen om att det innebär
risker.
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4.5 Bilaga: Intervjuunderlag

Nedan redogörs för intervjufrågornas utformning till de tre målgrupperna projektledare,
leverantörer/underentreprenör och miljösamordnare. Sist redovisas den korta
projektinformation som bifogades till respondenterna.
4.5.1 Intervjufrågorna – Projektledare

Hej NN,

Jag kontaktade dig idag per telefon/via e-mail angående vårt uppdrag ”go: NEUTRAL” om att ta reda på
samverkan och hållbarhetsaspekterna i byggprocessen. Nedan kommer de 6 frågor som vi vore tacksamma
om ni kunde besvara. Det går bra att svara direkt i mejlet under respektive fråga (men använd gärna en annan
färg). Vi skulle önska att få dina svar senast 2013-xx-xx.
Bifogat i detta mejl finns en kortare beskrivning av projektet, se: ”go: NEUTRAL – undersökning av befintliga
projekt”
Tack på förhand för att du tar dig tid att besvara våra intervjufrågor!
Med vänliga hälsningar,
Maria Lindblad
Intervjufrågor kopplade till ert projekt: XX
Företagsnamn:
Samverkansfrågor:
1) Var någon/några entreprenörer eller leverantörer involverade i ett tidigt skede i projektet för att
hitta nya smarta lösningar?
1a: Om ja,
i.

ii.
iii.
iv.

Vilken/vilka aktörer var med tidigt i projektprocessen? (När i processen involverades
dessa aktörer i projektet? Har ni samarbetat med dessa aktörer innan? Finns det
planer på fortsätt samarbete med dessa aktörer?)
På vilket sätt har aktörerna engagerats tidigt i projektetprocessen? (vilka uppdrag,
vilken kontrakts- och entreprenadform, etc.?)
Vad har du som projektledare för positiva/negativa erfarenheter och effekter av att
involvera aktörer tidigt i projektprocessen?
Vad skulle du som projektledare göra annorlunda i nästa projekt gällande att involvera
aktörer tidigare i projektprocessen?

1b: Om nej,
i. Varför inte?
ii. Hur arbetade ni i stället för att skapa nya lösningar i projektet?
iii. Vad anser du som projektledare är möjligheterna/svårigheterna med att involvera
aktörer tidigt i projektprocessen?
2) Fanns det aktörer i projektet som borde varit med tidigare i projektprocessen för att kunna påverka
och finna smarta lösningar i byggprojektet, men som inte fick chansen? (Vilka aktörer? Vad hade
skillnaden blivit om dessa aktörer kommit med tidigare i projektprocessen?)
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3) Vilka aspekter är viktiga för dig som projektledare för att i samarbete med dina leverantörer kunna
skapa en innovativ byggprocess? (Det kan t.ex. röra sig om; riskfördelning, upphandlingsform,
förtroende, befogenheter etc.)
Miljö- och hållbarhetsfrågor:
4) På vilket sätt har ni arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i projektet:
i.
På vilket sätt har projekts miljö- och hållbarhetsmål tagits fram? (När, och vilka har deltagit?)
ii.
Har leverantörer och entreprenörer haft möjlighet att påverka miljö- och hållbarhetsmålen i
projektet?
iii.
Har några specifika metoder och/eller verktyg används?
iv.
Har miljö- och hållbarhetsmålen uppnåtts? (Hur har målen följts upp under byggtiden och efter
färdigställande?)
v.
Hur tycker du som projektledare att miljö- och hållbarhetsarbetet har fungerat i detta projekt?
5) Hur har miljö- och hållbarhetskraven i detta projekt påverkat initiativ från leverantörer och
entreprenörer till smarta lösningar i projektet?
6) Hur har miljö- och hållbarhetskraven i detta projekt påverkat samverkan mellan olika aktörer i
projektet?

4.5.2 Intervjufrågorna – leverantör/underentreprenör
Hej NN,

Jag kontaktade dig idag per telefon/via e-mail angående vårt uppdrag ”go: NEUTRAL” om att ta reda på
samverkan och hållbarhetsaspekterna i byggprocessen. Nedan kommer de 6 frågor som vi vore tacksamma
om ni kunde besvara. Det går bra att svara direkt i mejlet under respektive fråga (men använd gärna en annan
färg). Vi skulle önska att få dina svar senast 2013-xx-xx.
Bifogat i detta mejl finns en kortare beskrivning av projektet, se: ”go: NEUTRAL – undersökning av befintliga
projekt”
Tack på förhand för att du tar dig tid att besvara våra intervjufrågor!
Med vänliga hälsningar,
Maria Lindblad
Intervjufrågor kopplade till ert projekt: XX
Företagsnamn:
Samverkansfrågor
1) Var du/ni som leverantör involverad i ett tidigt skede i projektet för att hitta nya smarta lösningar?
1a: Om ja,
i.

ii.
iii.
iv.

Vilka andra aktörer var med tidigt i projektprocessen? (När i projektprocessen
involverades ni (och de andra aktörerna) i projektet? Har ni samarbetet med dessa
leverantörer/beställare innan? Finns det planer på att fortsatt samarbete med dessa
aktörer/beställare? )
På vilket sätt har du/ni som leverantör engagerats tidigt i projektprocessen? (vilka
uppdrag, vilken kontrakts- entreprenadsform, etc.?)
Vad har du/ni som leverantör för positiva/negativa erfarenheter och effekter av att
vara involverad tidigt i projektprocessen?
Vad skulle du som leverantör vilja att projektledaren/beställaren gör annorlunda i
nästa projekt gällande att involvera leverantörer tidigare i projektprocessen?
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1b: Om nej:
i.
ii.
iii.

Varför inte?
Hur arbetade du/ni istället för att skapa nya lösningar i projektet?
Vad anser du/ni som leverantör är möjligheterna/svårigheterna med att av att vara
involverad tidigt i projektprocessen?

2) Ser du/ni som leverantör att det fanns andra leverantörer i projektet som borde varit med
tidigare i projektprocessen för att kunna påverka och finna smarta lösningar i byggprojektet,
men som inte fick chansen? (Vilka leverantörer? Vad hade skillnaden blivit om dessa
leverantörer kommit med tidigare i projektprocessen?)
3) Vilka aspekter är viktiga för dig/er som leverantör för att i samarbete med beställaren och/eller
andra leverantörer kunna skapa en innovativ byggprocess? (det kan t.ex. röra sig om;
riskfördelning, upphandlingsform, förtroende, befogenheter, etc.)
Miljö- och hållbarhetsfrågor
4) På vilket sätt har du/ni arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågorna i projektet?
i.
Vet du på vilket sätt som projektets miljö- och hållbarhetsmål tagits fram? (När, och
vilka har deltagit?)
ii.
Har du/ni som leverantör haft möjlighet att påverka miljö- och hållbarhetsmålen i
projektet?
iii.
Har några specifika metoder och/eller verktyg används?
iv.
Har miljö- och hållbarhetsmålen uppnåtts? (Hur har målen följts upp under byggtiden
och efter färdigställande?)
v.
Hur tycker du/ni som leverantör att miljö- och hållbarhetsarbetet har fungerat i detta
projekt?
5) Har miljö- och hållbarhetskraven i detta projekt påverkat din möjlighet att arbeta med smarta
lösningar i byggprojektet? Hur?
6) Hur har miljö- och hållbarhetskraven i detta projekt påverkat samverkan mellan dig och
beställaren och/eller andra leverantörer i projektet?

4.5.3 Intervjufrågorna – Miljösamordnare
Hej NN,
Jag kontaktade dig idag per telefon/via e-mail angående vårt uppdrag ”go: NEUTRAL” om att ta reda på
miljö- och hållbarhetsaspekterna i byggprocessen. Nedan kommer de 5 frågor som vi vore tacksamma om ni
kunde besvara. Det går bra att svara direkt i mejlet under respektive fråga (men använd gärna en annan färg).
Vi skulle önska att få dina svar senast 2013-xx-xx.
Bifogat i detta mejl finns en kortare beskrivning av projektet, se: ”go: NEUTRAL – undersökning av befintliga
projekt”
Tack på förhand för att du tar dig tid att besvara våra intervjufrågor!
Med vänliga hälsningar,
Maria Lindblad
Intervjufrågor kopplade till ert projekt: XX
Företagsnamn:
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Miljö- och hållbarhetsfrågor:
1.
2.

3.

4.
5.

Vilka hållbarhetsfrågor har det varit fokus på i detta projekt? Vilket är projektets övergripande
miljö- och/eller hållbarhetsvision?
På vilket sätt har ni arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i projektet:
a. På vilket sätt har projekts miljö- och hållbarhetsmål tagits fram? (När, och vilka har
deltagit?)
b. Har leverantörer och entreprenörer haft möjlighet att påverka miljö- och
hållbarhetsmålen i projektet?
c. Har några specifika metoder och/eller verktyg används?
d. Har miljö- och hållbarhetsmålen uppnåtts? (Hur har målen följts upp under byggtiden
och efter färdigställande?)
e. Hur tycker du som miljösamordnare att miljö- och hållbarhetsarbetet har fungerat i
detta projekt?
Hur har miljö- och hållbarhetskraven i detta projekt påverkat initiativ från leverantörer och
entreprenörer till smarta lösningar i projektet?
Hur har miljö- och hållbarhetskraven i detta projekt påverkat samverkan mellan olika aktörer i
projektet?
Vilka tror du är framtidens 3 viktigaste hållbarhetsfrågor i byggprojekt av kommersiella lokaler?
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4.5.4 go:NEUTRAL information
En kort sammanfattning av projektet bifogades i mailet till respondenterna.

go: NEUTRAL

– kort sammanfattning, med fokus på undersökning av befintliga projekt

Bakgrund till projektet

Inom byggbranschen har medvetenheten om klimatfrågans betydelse och den byggda
miljöns bidrag till de totala utsläppen ökat markant den senaste tioårsperioden. Detta har
påskyndat utveckling av byggnation med material och komponenter som leder till lägre
energianvändning (energibesparande åtgärder), mindre klimatpåverkan och resursbesparing.
Exploateringsprojekt bygger på samverkan mellan många aktörer, men har ofta begränsad
budget och tidsram. I dessa projekt används därför oftast beprövad och etablerad teknik
och lösningar, vilket medför att andelen innovationer i projektet begränsas. Detta kan även
försvåra och hindra att projektets bidrag till den hållbara staden inte utnyttjas fullt ut. Här
finns outnyttjade potentialer i en samverkan mellan olika aktörer i projektet ifrån tidiga
skeden av projektplanering för att nå energi- och klimateffektiva och hållbara lösningar i en
byggnad. Projektet go: NEUTRAL kommer därför att studera och utvärdera hur tidig och
strategisk samverkan med höjd innovationsgrad i enskilt projekt kan påverka dessa
outnyttjade potentialer.

Projektbeskrivning

Det övergripande syftet med utvecklingsprojektet go: NEUTRAL är att utveckla, testa och
tillämpa en samverkansmodell för tidigt samarbete i profilprojekt för innovativt byggande.
go: NEUTRAL har som mål att ta fram underlag för att kunna skapa en modell för tidig
samverkan som skiljer sig från bygg och fastighetsbranschens traditionella arbetsprocess
och som främjar hållbart byggande.
En del i projektet omfattar en undersökning av identifierade framgångsrika projekt inom
byggsektorn. I denna studie kommer det studeras hur man har samverkat inom projektet,
hur man arbetat för att skapa innovation och smarta lösningar samt se hur man arbetat
med miljö- och hållbarhetsaspekterna i projektet. Fokus ligger på samverkan mellan
beställaren och de parter som vanligtvis brukar komma in sent i värdekedjan under ett
byggprojekt. I de utvalda projekten kommer intervjuer att utföras på två nivåer:
Projektledare:
• Projektledare hos byggherre/fastighetsägare alternativt projektledare hos största
entreprenör. Den som vet mest om projektet kommer att väljas ut.
Leverantör/underentreprenör:
• Utvalda materialleverantörer och/eller underentreprenörer. Vi kommer prioritera
de som varit med och påverkat tidigt i projektprocessen för att skapa nya och
smarta lösningar.
3-4 personer per projekt kommer att intervjuas. Denna undersökning kommer att ingå som
en del i projektet och ge stöd och underlag för det fortsatta arbetet i projektet. Resultatet
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från enskilda intervjuer kommer inte att särredovisas utan svaren kommer att vara
anonyma. En analys kommer att göras för att visa på var samverkan kan bli mer effektivt
och hur framgångsrika projekt gällande samverkan kan dela med sig av sina erfarenheter.
Projektets totala resultat kommer att redovisas i en offentlig rapport.

Allmän info

Projektet är ett FoU-projekt som är samfinansierat av staten och näringslivet. De statliga
medlen kommer från Formas och Naturvårdsverket genom Stiftelsen SIVL (Stiftelsen för
Vatten- och Luftvårdsforskning). Arbetet utförs av medarbetare från IVL Svenska
Miljöinstitutet.
Projektdeltagare:
Skanska, ÅF, Siemens, IVL Svenska Miljöinstitutet, Business Region Göteborg.
Projekttid:
Maj 2013 - feb 2014
Detta är en kortare beskrivning av den första fasen av projektet go: NEUTRAL, som är en
förstudie. Deltagarnas förhoppning är att denna kommer att leda fram till ett verkligt
demoprojekt, där resultatet från denna förstudie kan vidareutvecklas och appliceras i ett
verkligt byggprojekt.
För ytterligare information, kontakta Johanna Andersson
johanna.andersson@ivl.se
031-725 62 12
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5 Appendix 5: Workshop - Mål och vision

Detta appendix är en sammanställning av den workshop som arrangerades den 26 september 2013 för att
diskutera konceptet go: NEUTRAL:s mål och vision.

5.1 Syfte

Ett av projektet syfte/mål är att definiera och utveckla vilka hållbarhetskriterier som ska
gälla för konceptet go: NEUTRAL. Den 26 september 2013 arrangerades en workshop för
att formulera go: NEUTRALs övergripande målsättning och vision. Syftet med
workshopen var att den etablerade gruppen inom projektet (Skanska, ÅF och Siemens)
skulle ges möjlighet att diskutera konceptet go: NEUTRAL, samt göra ett första utkast på
vad som ska ingå i go: NEUTRALs övergripande mål och vision.

5.2 Genomförande och deltagare

Workshopen utfördes under en halvdag. Workshopen genomfördes och leddes av två
representanter från IVL Svenska Miljöinstitutet. Workshopen hade 8 stycken deltagare: 7
representanter från de tre representerade företagen i projektet, Skanska, ÅF och Siemens,
samt en representant från BRG. Programmet innehöll både presentationer och
workshopsarbete och arbetet indelades i 4 delar:
1. Vision och övergripande mål
Presentationsdel:
Först presenterades de tidigare resultat som erhållits i projektet angående vision och mål:
1. vad har projektets deltagare själv utryckt om vad go: NEUTRAL innebär för dem
(se appendix 1),
2. presentation om vad de studerade projekten i denna studie har för visioner och mål
(se bland annat appendix 4), samt
3. en tidig version av go: NEUTRALs övergripande mål och vision.
Workshopdel:
Utifrån ovanstående genomfördes en diskussion utifrån den tidiga visionen och
övergripande målet:
Är det dessa nyckelord som du tycker ska gälla för go: NEUTRAL?
• Är de något som ska:
- Läggas till
- Tas bort
- Formuleras annorlunda
2. Delmål
Presentationsdel:
En kortfattad introduktion om vikten av att identifiera och formulera delmålet utifrån det
övergripande målet och visionen.
Workshopdel:
Deltagarna fick arbeta med att formulera delmål utifrån den övergripande målbilden och
visionen.
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3. Hållbarhet i byggbranschen – verktyg och metoder
Presentationsdel:
IVL gick igenom vad hållbarhet i byggbranschen kan vara och hur det kan mätas, vilka
verktyg och metoder som finns.
Workshopdel:
Utifrån ovanstående presentation fick deltagarna gruppera och prioritera de tidigare
identifierade delmålen utifrån frågan: Stämmer våra identifierade delmål överens med övergripande
mål och vision?
4. Uppsummering och fortsatt arbete
Dagen avslutades med en uppsummering av övergripande mål och vision, samt en
genomgång av de prioriterade delmålen.

5.3 Sammanställning resultat

Utifrån resultatet på denna workshop har sedan IVL bearbetat resultatet och nedan
presenteras en sammanställning av detta.
5.3.1 Övergripande mål
Tre nyckelord för det övergripande målet identifierades:
•
•
•

Västsvensk/Göteborg
Livscykelperspektiv
Samarbete

Även orden hållbarhet och klimatneutral diskuterades, men deltagarnas vilja var att
projektets fokus ska läggas på livscykelperspektivet. Nedan är ett förslag på formulering av
gruppens gemensamma bild av projektets övergripande mål.

Att genom nära samverkan med aktörer med företrädelsevis västsvensk
anknytning skapa en kommersiell byggnad med minsta möjliga miljöpåverkan
över hela dess livscykel
Ett samverkansprojekt som gör Göteborg och de involverade aktörerna till
förebild för hållbart byggande

5.3.2 Vision
Utgångsvisionen för projektet diskuterades: ”Förändra byggbranschens arbetssätt att genom
handling inspirera till innovation och nyskapande och lämna det konservativa bakom” Gruppen var
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överens om att denna vision behöver bearbetas och arbetas igenom. Detta fanns inte
möjlighet att utföra under denna workshop.
5.3.3 Delmål
Utifrån övergripande mål kokades det ihop tre underliggande delmål som ska stödja det
övergripande målet med go: NETRAL.
• Samverkan
• Livscykelperspektiv
• Visualisering
På kommande sidor presenteras en sammanställning och första utkastav de tre delmålen
baserad på resultaten från workshopen.
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go: NEUTAL ska skapa förutsättningar för tidig samverkan
mellan samtliga aktörer i projektet med ömsesidigt
ansvarstagande

Tidig samverkan
Samverkan INOM projektorganisationen



Byggherre, projektörer, entreprenörer, leverantörer och kommande hyresgäster

Samverkan UTÅT



Offentlig sektor, beslutsfattare och politiker

Samverkan genom sunda affärsrelationer och gemensamt ansvarstagande




Samverkan s ka bygga på sunda affärsrelationer
Samverkans ka bygg på ömsesidigt ansvarastagande. Samtliga inblandade aktörer ska
både ge och ta

Samverkan ska främja projektets hållbarhet



Samverkan ska främja innovation och hållbarhet inom projektet
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go: NEUTRAL tillämpar livscykelperspektiv för att uppnå
minsta möjliga miljöpåverkan och en sund livscykelkostnad

Miljöprestanda och Ekonomi
Fokus miljöprestanda: Livscykelanalys













Energieffektivitet
o Prio 1: Minimering av byggnadens och verksamheternas energianvändning.
o Prio 2: Självförsörjande på förnyelsebara energikällor.
Klimat
o Minimiera av byggnadens och verksamheternas påverkan på klimatet.
o Livscykelanalys används som beslutsstöd under både systemskede och
detaljplanering.
Vatten
o Minska vattenförbrukningen, både i byggskedet, driftsskedet och totalt sett
(water footprint).
o Återanvändning av vatten inom projektet.
Material
o Viktiga materialval görs genom livscykelanalyser.
o Material väljs med avseende på att minimera farliga ämnen och emissioner i
byggnaden.
Farliga ämnen
o System för val av material utan innehåll av farliga men, t.ex. BASTA, SundaHus,
Byggvarubedömningen, Skanskas Kemdatabas
Avfall
o Under byggtid
 minimera uppkomst
 se till att det avfall som uppkommer sorteras för att möjliggöra
(återandvändning) och materialåtervinning
o Under drift
 Byggnaden är försedd med smarta system som skapar möjlighet för en
effektiv och hållbar avfallshantering. Som:
 Minskar transport behovet (t.ex. sopsug, komprimering, samkörning)
 Möjliggör sortering i lämpliga fraktioner
 Möjliggör lättvindig hantering för hyresgästen

Fokus ekonomi: Investerings analys



Investeringskalkyler/LCC-analyser
o LCC-analyser genomförs för att optimera byggnadens livscykelkostnad.
o Viktigt att beakta/utreda vilka delar som bör LCC beräknas. Ex
o LCC-LCA bör kombineras.
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go: NEUTRAL ska genom pedagogiska verktyg visualisera
byggnadens hållbarhetsdimensioner för att skapa stolthet
och engagemang både inåt och utåt.

Visualisering av miljöpåverkan
Verktyg och metoder



Verktyg och metoder för att visualisera och sprida kunskap om miljöpåverkan och
driftskostnad
o Mot hyresgäster (INÅT)
o Mot omvärlden (UTÅT)

Brukarbeteendet ska främja byggnadens hållbarhet




Skapa incitament för ett hållbart brukarbeteende
Visualisera hur brukarna kan påverka

Byggnaden ska upplevas hållbar

 Skapa synliga tecken på att det är en hållbar byggnad (inte bara skyltar, utan det ska
kännas grönt)
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6 Appendix 6: Workshop - Leverantörernas syn
på samverkan

I detta appendix redovisas genomförande och resultat av den workshop med leverantörer som hölls inom projektet
go: NEUTRAL den 21 oktober 2013.

6.1 Syfte

Ett av projektet syfte/mål är att etablera en arena för utökad samverkan inom projektet. Genom
arenan ges möjlighet att utveckla och utöka samarbetet inom go: NEUTRAL. Arenan ger också
förutsättningar för att identifiera fler strategiska samarbetspartners till projektet. För att etablera
en mötesplats arrangerades en workshop den 21 oktober 2013 i Göteborg.
Workshopen den 21 oktober hade tre syften:
•
•
•

Att presentera och testa konceptet go: NEUTRAL på deltagarna
Att skapa en arena där projektets aktörer kan möta andra intresserade leverantörer
Att diskutera med de deltagande leverantörerna hur de ser på tidig samverkan.

Det lades mest tid på den tredje delen. Resultatet från denna diskussion används som underlag
för att utvärdera och analysera hur samverkan med leverantörer inom go: NEUTRAL kulle
kunna utformas.

6.2 Metod, genomförande och upplägg

Workshopen utfördes under en halvdag. Programmet innehåll två delar; en presentationsdel och
en workshopdel. Först presenterades tankarna kring konceptet go: NEUTRAL. Det redogjordes
för varför Skanska, ÅF, Siemens, IVL och BRG har gått ihop för att titta på hur man kan arbeta
med tidig samverkan i byggprocessen för att skapa mer innovativa och hållbar kommersiella
lokaler. Övergripande tankar kring konceptet go: NEUTRALs övergripande mål (se appendix 5)
redovisades också för deltagarna. Detta följdes av en presentation av preliminära resultat från den
studie av ”framgångsprojekt” som gjorts inom projektet (se appendix 4). Presentationens hade
speciellt fokus på leverantörens syn på tidig samverkan i några av dagens mest innovativa och
hållbara byggnader (för resultat se appendix 4).
Den andra delen bestod av själva workshopdelen. Följande frågor diskuterades:
1. Hur, när, vem och vad
• När i processen bör vilka aktörer komma in på vilket sätt?
2. Varför
• Vad kan ni tillföra om ni kommer in i ett tidigare skede?
• Vilket mervärde skapas?
3. Hinder och goda exempel/förbättringsförslag
• Vilka hinder ser ni att det finns det för tidig samverkan idag?
• Kan ni ge goda exempel på tidig samverkan?
• Vilka förutsättningar skulle behöva förbättras för att skapa möjligheter till en tidig
samverkan?
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Deltagarna delades in i tre grupper som leddes av en diskussionsledare. Diskussionen
nedtecknades av en person i gruppen. Efter kaffet fick de tre grupperna redogöra för sina resultat
i helgrupp.
I de följande två avsnitten presenteras workshopens resultat. Först redovisas vilka som deltog i
workshopen och varför de bjöds in (6.3). I den andra delen (6.4) redovisas en sammanställning av
workshoppens resultat utifrån de tre frågor som diskuterades.

6.3 Deltagare

Samverkan i tidigt skede i ett projekt kan ske på olika nivåer. Tidigt i projektet diskuterades inom
styrgruppen två möjliga nivåer: Tidigt i projektet identifierade projektets styrgrupp att arenan ska
riktas mot följande aktörer:
•
•

Projektnivå – mellan parter i det tilltänkta projektet, d.v.s. byggherre, projektörer,
leverantörer, UE, innovatörer, m.fl.
Samhällsnivå – mellan fastighetsägare/fastighetsbranschen och samhället, exv.
Staden/kommunen, Politiker, tjänstemät m.fl.

Beslut togs i styrgruppen att huvudfokus i detta projekt är samverkan på projektnivå (1) och att
det är processen som ska undersökas, inte detaljer.
Därför riktades även arenan och denna workshop mot projektnivån. Speciellt fokus lades på
teknikleverantörer, som sällan kommer in i ett tidigt skede. Saxat ur workshopens inbjudan:

Unik möjlighet att påverka framtidens byggprocess
Är du teknikleverantör till byggbranschen och sitter inne med kompetens som - om den bara fick komma fram i
tid - så skulle den bidra till att både effektivisera byggprocessen och t ex göra en kontorsfastighet mer hållbar? Ja,
i så fall så vill vi se och höra dig på go: NEUTRALs workshop om att utveckla en förbättrad byggprocess genom
att skapa en diskussion mellan beställare och leverantörer. Visionen är att vi tillsammans, genom ökad
samverkan, lägger grunden för att en av väldens mest innovativa och hållbara byggnader ska kunna byggas i
Göteborg.
Workshopen genomfördes i tillsammans med BRG, Business Region Göteborg, som till stor del
stod för kontakten och inbjudan till leverantörer från Göteborgstrakten. Arrangemanget
annonserades således i BRGs kanaler och alla intresserade var således välkomna. BRG skickade
ut flertalet riktad inbjudan mot de leverantörslistor som finns i deras tidigare nätverk.
Totalt antal deltagare i workshopen var 21 stycken, varav 12 stycken utomstående. Resterande
deltagare kom från projektet go: NEUTRAL, samt en moderator. Av de 12 deltagarna var 8
stycken teknik/material leverantörer, en arkitekt, en tjänsteman från kommunal förvaltning, en
aktör/expert i passivhusteknikpassivhusaktör samt en representant för en sammanslutning av
företag.
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6.4 Sammanställning resultat

Nedan presenteras en sammanställning av de diskussioner som hölls i de tre olika grupperna
under workshopen. Resultaten presenteras under fyra olika rubriker, kopplade till de tre frågor
som workshopen utgick ifrån, beskrivet ovan.
1. Hur, när, vem och vad + 2) Varför
Utifrån deltagnas svar har en sammanställning gjorts gällande vilka typer av aktörer som
de anser ska engageras vid vilken tidpunkt. På detta kopplas även motiviveringen varför.
2. Varför
Här redovisas en totalsammanställning av alla motiv varför det är viktigt med tidig
samverkan.
3. a) Hinder
Här redovisas en lista på de hinder för tidig samverkan som deltagarna tog upp under
workshopen.
3. b) Förbättringsförslag
Här redovisas en lista på de goda exempel och förbättrings förslag för att stödja/skapa
möjligheter till en tidig samverkan som deltagarna tog upp under workshoppen.
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6.4.1 Hur, när, vem vad + varför?
VEM/VAD, Generellt:
•
•

Gör en plan – VEM ska komma in när för att MÅL ska nås?
Personer med rätt kompetens ska bidra med rätt kunskap i rätt tid.

VEM

NÄR

Matrialutvecklare/
leverantörer/
innovatörer

 tidigt vid idéstadiet, vid
utformning/systemval
(färg)
 Vill komma med då
arkiteken är utsedd och
diskutera lösningar med
arkitekten. (glas)
 tidigt
 vid markansvisning

Underentreprenör och
leverantör

Brukaren/HG
Utredare (i detta ex
dagvatten)

Expert (i detta
passivhusteknik)

fall

 Redan
under
projekteringen/samtidigt
som projektör
 Men ALLA kan ej
komma
in
samtidigt7tidigt.
Ohanterbart (arkitektens
kommentar)

VAD

 speciella
lösningar (som
inte skulle kunna
komma med om
leverantörerna
kommer in för
sen i skedet).

HUR

 Genom samverkan och
tydliga gemensamma mål.
Tidigare medverkan och att
få betalt för sitt åtagande.
 Handla
upp
med
incitamentsmodeller,
exv.
ansvar
för
drift
och
underhåll i 10 år
 Krav på test och verifiering
 Få in funktion/prestanda/
standarder i tidiga skeden

VARFÖR

 Utnyttja fulla kompetensen/potentialen hos lev/ue
 Praktisk erf av byggprojekt, vet vad som funkar
 För att kunna göra behovsanalys. Tänka till före vad gäller
systemlösningar
 För att kunna identifiera problem tidigt
 Har ofta större kunskap om sin miljöprodukt eller område än
konsult
 Ge samordningsvinster
 Skaffa gemensamma mål/utamningar (ska delas upp med
projektpost). Viktigt att dela målbilden med leverantörerna som
ska genomföra projektet.
 Ger möjlighet att ta fram lösningar med så lite miljöpåverkan
som möjligt.
 deras produkt ger annan design (färg)
 för att det är viktigt att arbeta med nya lösningar
 för trovärdighet och kommunikation
 Kan skapa bättre fasadlösningar (styrda) (smarta lösningar),
bra materialval, god estisk, optimera etc. (glas/fönster/fasad)
 för att få med skötsel, drift och underhåll tidigt
 för utförande av en dagvattenplan
 Viktigt att tänka till från början! Ur vattensynpunkt kanske man
inte ens ska bygga på just den platsen. (– vid markanvisning)
 För att analysera hur man kan använda vattnet mer effektivit i
byggnaden
 materialval, framkant, kunskap/teknikval/erfarenhet - på
idéstadiet. Det är kritiskt att vara med från början med
teknikval, byggsätt, etc.

 I idéskedet
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6.4.2 Varför
Varför samverka tidigt?
UE/Leverantör
• Utnyttja fulla kompetensen/potentialen hos leverantör/underenterprenör
• Praktisk erfarenhet av byggprojekt, vet vad som funkar
• För att kunna göra behovsanalys. Tänka till före vad gäller systemlösningar
• För att kunna identifiera problem tidigt
• Har ofta större kunskap om sin miljöprodukt eller område än konsult
• Ge samordningsvinster
• Skaffa gemensamma mål/utamningar (ska delas upp med projektpost). Viktigt att
dela målbilden med leverantörerna som ska genomföra projektet.
• Ger möjlighet att ta fram lösningar med så lite miljöpåverkan som möjligt.
Matrialutvecklare/ leverantörer/ innovatörer
• deras produkt ger annan design
• för att det är viktigt att arbeta med nya lösningar
• för trovärdighet och kommunikation
Brukaren/HG
• för att få med skötsel, drift och underhåll tidigt
Utredare
• för utförande av en dagvattenplan
• Viktigt att tänka till från början! Ur vattensynpunkt kanske man inte ens ska bygga
på just den platsen. (– vid markanvisning)
• För att analysera hur man kan använda vattnet mer effektivit i byggnaden
Expert
• materialval, framkant, kunskap/teknikval/erfarenhet - på idéstadiet. Det är kritiskt
att vara med från början med teknikval, byggsätt, etc.
Generella VARFÖR
• Öka livslängden
• Ge samordningsvinster
• Ger mer flexibla kommersiella klokaler, framtids-säkrar
• Säkrare byggnader mot fukt (leverantör av isolering)
• Använda systemets hela kapacitet – optimering
• För att kombinera rätt tekniker
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•
•

För att förstå mål?!
För att skapa bra behovsanalys?

• utlopp för kunskap, delar mål – bättre förutsättning att nå målen
6.4.3 Hinder
• Ointresse för miljölösningar/hållbarhet
• Styckad process
• Tid
- Kortsiktighet från beställaren
- För korta tidplaner
- Korta garantitider
• Ekonomi & kvalitet
- Beställaren förutsätter att miljövänligt ska vara dyrt
- Kortsiktig ekonomi/Ej livscykelkostnad
- Budgeten avgörande, kvaliteten missgynnas oftast.
- Kosmetiklösningar
- Entreprenörerna har fokus på billigaste lösningen
- Kvalitet prioriteras sällan
• Kompetenshinder/ Okunnighet
- beställaren
o vet inte vad de vill ha
o vet för lite om långsiktig hållbarhet
- kompetensbrist ger kaka på kaka
- Arkitekten är teknisk okunnig
- Sällan tydligt beskrivna Totalentreprenader/krav
• Upphandling
- Ej rätt kompetens hos beställaren/upphandlad konsult
- Förfrågningsunderlaget ej bra
- Traditionella projektörer.
- Ofta hårt styrda bygghandlingar – lite möjlighet att påverka
- sällan tydligt beskrivna Totalentreprenader/krav
• Branschens traditioner
- upphandlingsformer
- många olika standarder
6.4.4 Förbättringsförslag
Hur samverkar vi bättre?
• Samverkan:
- Relation och förtroende viktigt
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låt aktörerna delta i steg och skapa WIN-WIN i alla steg.
Samordnare: Anlita en samordnare med det vida perspektivet i projektet
(vid idé och projektering)
- Upphandling: Det är dags (på tiden) med andra upphandlingsformer. WinWin.
Affärsmodeller:
- Handla upp med incitamentsmodeller, exv. ansvar för drift och underhåll i
10 år
- låt aktörerna delta i steg och skapa WIN-WIN i alla steg.
Kunnig beställare
Mål och Krav
- Projektägaren måste veta om sitt miljöansvar – ställa krav
- Skapa tydliga mål – som hålls! (inte ramförskjutning)
Hur vet vi vem/när?
- Skapa lista tidigt i projektet på VILKA frågor/aktörer som ska in NÄR och
HUR
Skapa incitament
- CO2 skatt isf fastighetsskatt ger mer hållbara hus och driver innovation
Starka drivkarafter, eldsjälar
-

•

•
•

•

•
•

IVL rapport
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7 Appendix 7: Identifierade hinder för tidig samverkan
I detta appendix redovisas en sammanställning av de hinder för tidig samverkan som identifierats i denna studie.
Sammanställningen bygger på fyra av förstudiens aktiviteter. Utifrån dessa aktiviteter har fem stycken område identifierats inom vilka de
största hindren för tidig samverkan kan grupperas inom: Projektprocessen och organisation, Affärsrelationer och kultur, Samverkansform
och upphandling, Tid samt Ekonomi och resurser.
Hinder
Projektprocess och
organisation

Inledande
intervjustudie 26
Oklar och ineffektiv
projektstyrning

Litteraturstudie 27

Ostrukturerad process

Strategi att undvika beroende

Tydliga mandat att driva processen fullt ut saknas
oftast

Fel bemanning

sammansättningen av individer inom ett projekt är
viktig – vissa människor i en organisation ska helt
enkelt inte arbeta med samverkan.

Oklara visioner och mål

Decentraliserat beslutsfattande, kortsiktiga
organiseringsprinciper och prisfokus
Minskar möjligheterna för att uppnå långsiktigt effektiva lösningar och fokuserar på egna
prestationer och belöningar.

Hindrar bra tidig samverkan

Otydliga mål

Beställaren vill ej vara i beroendeställning till leverantör eller underentreprenör och därför saknas
ofta nära relationer. Genom att försumma att involvera såväl leverantörer som
underentreprenörer, realiseras inte de potentiella fördelarna av samverkan på

Svaga kopplingar mellan byggföretag,
leverantörer och underentreprenörer

Permanenta nätverk med lev/UE försummas för att projektet ska ha hög flexibilitet och
möjligheter att kunna byta ut motpart.

Traditionell styrprocess

Branschen karakteriseras av en ineffektiv och kostsam styrprocess som bidrar till låg flexibilitet
och tidig låsning av lösningar.
Traditionella styrprocesser gör att förändringar blir dyra och leder till konflikter
I den traditionella styrprocessen finns ofta en bristande helhetssyn - Parternas kompetens
utnyttjas inte fullt ut för projektets bästa

26

För detaljer se appendix 1
för detaljer se appendix 2
För mer detaljer se appendix 4
29
För mer detaljer se appendix 6

Intervjustudie av
framgångsrika projekt 28
Otydliga
samarbetsformer

27
28

81

Hindrar bra tidig samverkan

”Tvingat samarbete”

Samarbete där parter ”tvingats” ihop av andra än de
som arbetar i projektet kan vara ett hinder för bra
tidig samverkan

Workshop – leverantörernas
syn på samverkan 29
Styckad process

Den traditionella byggprocessen med uppdelning i steg på steg
motverkar tidig samverkan.

Kompetenshinder/
okunnighet hos beställaren
vet inte vad de vill ha, vet för lite om långsiktig hållbarhet

Kompetensbrist ger kaka på
kaka
Kompetensbrist hos exempelvis arkitekt eller projektör ger
otydligt beskrivna totalentreprenader/krav
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Inledande
intervjustudie 26
Traditionell,
konservativ bransch

Litteraturstudie 27

Ineffektiv bransch med
stuprörstänkande

Viljan till nära relationer saknas

med konservativ ledning med gamla hackordningar
och fastlåsta roller.

Man arbetar mycket efter invanda proceser och
tänker sällan nytt.

Intervjustudie av
framgångsrika projekt 28

Ytliga affärsrelationer

Workshop – leverantörernas
syn på samverkan 29
Branschens traditioner
Upphandlingsformer och många olika standarder
motverkar tidig samverkan.

mellan byggföretag och leverantörsledet, där relationerna löpande konkurrensutsätts i syfte att
säkerställa kortsiktig flexibilitet samt för att på lång sikt undvika att bli fastlåst i en viss typ av
lösning.

Ointresse för
miljölösningar/hållbarhet

Viljan att bygga nära relationer saknas då beroende uppfattas som negativt

Ett ointresse för miljöfrågor och hållbarhet från beställrens
sida ses som ett hinder för möjligheten att få till samverkan
för att hitta nya lösningar tillsammans.

Tumregler och konventioner

Aktörerna förlitar sig på branschens tumregler och konventioner (Social Heuristics) för att skapa
relationsmässig stabilitet, förutsägbarhet, genvägar för beslut och a priori beslutsguider. Detta
försvårar spridningen av innovativa tekniker och samarbetsformer.

Vidmakthållandet av traditionella
styrprocesser

Bidrar till bristande arbetstillfredsställelse och rekryteringsproblem.
Bidrar till svårigheter att ta till sig industriella principer och framgångsrika arbetssätt från andra
branscher.

Avsaknad av förtroende

Ömsesidighetsregeln säger att visat förtroende återgäldas med samarbete, medan övervakning
och kontroll signalerar brist på förtroende och misstro. Inom byggindustrin innebär detta att
beställarens maktposition förstärker en kultur där enbart det som specificeras och kontrolleras
utförs.

Samverkansform &
upphandling

Diffusa begrepp och
regelverk

Kortsiktighet - samverkan

Otydliga mål

Upphandling

Val av entreprenadform
påverkar/begränsar
möjligheterna

Temporära nätverk

Otydliga
samarbetsformer

Bristande kompetens hos
beställaren/upphandlad
konsult

vid samverkansprojekt

för underentreprenörer och leverantörer att
samverka för bättre tekniska lösningar.

När två partner under längre tid samverkar och anpassar produkter, tjänster och processer efter
varandras behov och förutsättningar, finns det stora möjligheter till både lärande och
kunskapsutbyte. Men då gemensamma planer för nya projekt saknas missas möjligheter till
kunskapstillväxt genom nätverkseffekter.

Kombinationen av ett temporärt nätverk på byggplatsen och ett permanent nätverk för affärer
med standardiserad material och komponenter begränsar positiva nätverkseffekter.

Decentraliserad struktur

I en decentraliserad struktur ”vet högra handen inte om vad den vänstra gör ”. Lösa kopplingar
mellan aktörer försvårar lärande, kunskapsöverföring och innovation.

Traditionell styrning - Förtroende

Traditionell styrning och kontrakt samt upphandlingsförfarandets struktur skapar en bas för
beteenden och attityder som motsäger vardagliga mänskliga uppfattningar om förtroendebaserad
samverkan.
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Otydliga gemensamma mål hindrar bra tidig
samverkan

Om de som hanterar projektet inte själva vet hur
samverkan ska skall hanteras, hindrar det bra tidig
samverkan

Traditionella upphandlingsformer med hårt styrda handlingar
och dåligt beskrivna krav motverkar samverkan.

Förfrågningsunderlaget ej bra, Traditionella projektörer, ofta
hårt styrda bygghandlingar – lite möjlighet att påverka, sällan
tydligt beskrivna Totalentreprenader/krav

Appendix till rapporten: go: NEUTRAL – Förstudie B2183

Hinder
Tid

Inledande
intervjustudie 26
Samarbetet påbörjas
sent
och missgynnar den kreativa processen

Tidspress

motverkar/hämmar samverkan och möjlighet till
innovativa lösningar

Tids- och utrymmesbrist
kan leda till; dålig riskhantering gällande tidplanen,
pressade priser för ökad konkurrenskraft, samt
minskade incitament till nytänkande.

IVL rapport

Litteraturstudie 27

Intervjustudie av
framgångsrika projekt 28
Tidig samverkan tidskrävande

Traditionell styrprocess

Traditionella styrprocesser medför Ineffektiva projekt tider

Kort tid mellan beställning och byggstart

Workshop – leverantörernas
syn på samverkan 29
Tid
- Kortsiktighet från beställaren
- för korta tidplaner
- Korta garantitider

(samt under byggprocessen) det saknas tid för att planera, etablera nya kommersiella relationer,
utveckla nya idéer eller testa nya produkter/metoder. Detta i sin tur förvårar utvecklingen av
djupgående relationer.

Kortsiktighet - tidsaspekten

När två partner under längre tid samverkar och anpassar produkter, tjänster och processer efter
varandras behov och förutsättningar, finns det stora möjligheter till både lärande och
kunskapsutbyte. Men då gemensamma planer för nya projekt saknas missas möjligheter till
kunskapstillväxt genom nätverkseffekter.

Avsaknad av långsiktig
planering och ansvar
Byggherren tar inte ansvar för den långsiktiga
hållbarheten i byggnaden

Ekonomi &
Resurser

Ekonomiska
begränsningar

leder ofta till dålig riskhantering gällande tidplanen,
pressade priser för ökad konkurrenskraft, samt
minskade incitament till nytänkande vilket hämmar
samverkan

Mindre innovativa
företag utestängs p.g.a.
Resursbrist

Prisfokusering

Extrem prisfokusering vid affärsbeslut, mer mångdimensionella kriterier som kompetens,
planeringssystem, historik, finansiell styrka osv tas sällan i beaktande. En orsak är stora
upphandlare och lagen om offentlig upphandling. Detta hindrar långsiktiga investeringar och
förnyelsesatsningar.

Effekterna av dyra investeringar är osäkra

Osäkerheten förstärks av att kunden många gånger inte är beredd att ta hänsyn till just denna
aspekt. En effekt av detta är att det kan vara svårt för byggföretaget att se den ekonomiska
poängen med satsningen.

Konjunkturberoende, låga etableringshinder
och låga utträdeshinder
pressar marginalerna, vilket gör att branschen upplever att det saknas finansiellt utrymme för att
satsa på osäker förnyelse

Traditionella styrprocesser

medför höga byggkostnader och dålig lönsamhet för entreprenörer
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Ekonomi & kvalitet
-

Beställaren förutsätter att miljövänligt = dyrt
Kortsiktig ekonomi/Ej livscykelkostnad
Budgeten avgörande, kvaliteten missgynnas oftast.
Kosmetiklösningar
Entreprenörerna har fokus på billigaste lösningen
Kvalitet prioriteras sällan

