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• Byggföretagen

• Byggherrarna

• Byggmaterialindustrierna

• Fastighetsägarna

• Innovationsföretagen

• Installatörsföretagen

• Sveriges Allmännytta

• Trafikverket

8 organisationer i samverkan



Välkomna!

Målsättning med färdplanen

Målsättningen är att samla värdekedjan i bygg- och 
anläggningssektorn kring en gemensam färdplan 
som ska tydliggöra hur sektorns olika aktörer och 

beslutsfattare samt politiker kan möjliggöra en 
omställning till ett klimatneutralt och 

konkurrenskraftigt Sverige.



För att det 
ska bli
hållbara
affärer…

• Hållbarhetskrav i upphandling

• SME behöver stöd

• Kompetens, resurser, tid

• Långsiktighet

• Livscykelkostnad

• Digitalisering



Hållbar upphandling



Vägledning för mätning 

och uppföljning

• Riktar sig främst till SME

• Pedagogiskt och enkelt

• Beräkningsverktyg

• Klar i februari. 

• Webinarier ska hållas  under 
våren



• SBUF-projekt

• Tillsammans med 
Installatörsföretagen och 
Energieffektiviseringsföretagen

• Stimulera SME – ökad 
konkurrenskraft

• Information och 
kunskapsspridning

• Roadshow för förankring

Renovera rätt och lönsamt

Hållbarhet? 

Kunderna vill ha 

rejäla grejer!Hållbarhet? Tjäna 

pengar, men på 

bra saker!

Behöver bra folk 

omkring mig

Viktigt; nöjda 

kunder och få 

ihop kalkylen Orolig att 

sälja för lite



• Seminarieserie i samverkan 
med städer (Stockholm, 
Göteborg, Luleå, Umeå mfl)

• Ta fram vilka parametrar som 
är viktiga för en hållbar 
byggarbetsplats

• Ska leda till en 
vägledning/kokbok

Hållbar byggarbetsplats



Lokalt arbete är A och O

Region

Företag Kommuner

Organisationer

Akademi

Färdplans

arbetet

Samordning

Effektivisering

Resultatspridning

LFM30

Uppsala 

Klimatprotokoll

Region 

Östergötland

Västra 

Götaland



11

Antal anställda hos företag inom Byggföretagen

< 25 anställda 25 till 100 anställda > 100 anställda

Möjlighet – och utmaning



För resurseffektiva 
byggnader med låg 

klimatpåverkan under hela 
deras livscykel 

LÅGAN
Nätverk inom Energimyndigheten 



Syfte

• Bidra till att Sverige ska nå sina energi- och klimatmål för 
bostads- och lokalsektorn 

• Genom en samlad entreprenörskompetens främja 
utvecklingen av nya och renoverade resurseffektiva 
byggnader med låg klimatpåverkan under hela dess livscykel. 

• Att stödja bygg- och fastighetsbranschen med att:

– öka byggtakten av lågenergibyggnader så att de uppfyller kraven för 
nära nollenergibyggnader, och 

– vid renovering av byggnader gå ned mot så kallade nära 
nollenergibyggnader



Lågans styrgrupp 

Styrgrupp
Magnus Österbring, NCC

Johan Gustafsson, Wästbygg

Mats Franzon, Akademiska hus

Kjell-Åke Henriksson, JM

Lin Liljefors, Boverket 

Nicklas Karlsson, Skanska

Stefan Olsson, Goda Hus

Conny Rolén, Formas

Johan Svensson, Peab

Jenny Sjöstedt, VGR



Regionala kluster

• Norrbotten 

• Nätverket för hållbart byggande och 
förvaltande i kallt klimat

• ByggDialog Dalarna

• Hållbart byggande i Värmland

• Fastighetsnätverket för energi och 
miljöfrågor i Örebro län

• Föreningen för energieffektiva 
byggnader i sydost

Michael Jalmby

Benny Magnusson

Per Andersson

Niklas Jakobsson

Stefan Olsson

Nicklas Tidström



Goda exempel och demonstration

http://www.laganbygg.se/UserFiles/Filer/Laganbygg_2012.pdf


Prioriterade områden

• Processutveckling

– Utveckling av metoder, tjänster, teknik och nyckeltal för verifiering av energiprestanda, 
resurseffektivitet och klimatpåverkan.

– Utveckling av metoder och rutiner för uppföljning och tillsyn.

– Verktyg och processer för områdesplanering för flexibla områdesövergripande 
energilösningar

• Resurseffektiv byggarbetsplats

– Nya tekniska och processlösningar för produktion och uppförande

– Nya lösningar för utformning av arbetsplats och byggbodar och energiförsörjning

• Demonstrationsprojekt med spetslösningar

– Nya resurseffektiva NNE (minimumnivå) byggnader

– Befintliga resurseffektiva NNE (minimumnivå) byggnader

– Mät, uppföljning och verifiering ger empiri till LÅGAN exempeldatabas och 
Energimyndighetens mätdatabas



Frågor?

Kontakta mig gärna!

Birgitta.goven@byggforetagen.se

Tfn: 072-315 63 44

mailto:Birgitta.goven@byggforetagen.se

