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NCC Building
Tommy Mossberg, Specialistgruppchef

Tillsammans bygger vi ett 
klimatneutralt Sverige
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Klimatet – en mängd mål och initiativ 

GLOBALT EUROPA SVERIGE LOKALT

Europa ska vara 
klimatneutrala 

2050

Parisavtalet
FN:s globala mål 

Agenda 2030

Sverige ska vara 
klimatneutralt 

2045

En mängd 
kommunala och 

regionala 
klimatsatsningar
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Bygg- och 
anläggningssektorn står för 

en femtedel av landets 
klimatpåverkan.
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Tillsammans bygger vi en 
klimatneutral framtid för Sverige
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Material- och 
konstruktionsval

Klimat-
beräkningar

Cirkulärt 
byggande

Transporter
Energi-

effektivisering
Hållbar

arbetsplats
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Hur arbetar NCC med minskad klimatpåverkan 
i de 6 fokusområdena?

Cirkulärt byggande:
• Digitala verktyg (VDC) för att planera 

material, optimera mängdförbrukning och 
måttbeställa för att minskar spill

• Ökad användning av återbrukade 
stomelement, klimatskal, installationer mm

• Återbruk av material via samarbetspartners 
som arbetar med cirkulära system.

Hållbar arbetsplats:
• Maskiner som går på el eller förnyelsebart 

bränsle
• Energieffektiva bodar, förråd, belysning
• Bytt ut fossilbränslen mot tex pelletspanna/ 

träpellets, biogasol för uppvärmning och 
uttorkning vid murning, putsning, gjutning 
och uttorkning

Transporter:
• Planering för logistik samt minimering 

och effektivisering av transporter
• Samordning av materialleveranser från 

grossister för att minska antalet turbildar
• Säkerställ kortare körsträckor genom 

användning av lokala leverantörer

Energieffektivisering:
• Lösningar som reducerar värmeförlusterna, 

t ex välisolerat och lufttätt klimatskal samt 
minimering av köldbryggorna.

• Minska och reglera värmeslingor i golv, mark, 
hängrännor etc.

• Nyttja solenergi med solceller eller solfångare

Material- och konstruktionsval:
• Krav på klimatmedveten material-

produktion eller materialval. Ex: när-
producerat, mer biobaserat material

• Optimera konstruktionerna eller stommen 
för att minimera materialanvändningen 

• Alla träprodukter som inkluderas är 
hållbarhetscertifierade enligt PEFC

Klimatberäkningar: 
• Gör det möjligt att sätta siffror på 

klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och 
jämföra produkter med varandra

• Ger ökad kunskapen - ökar möjligheterna 
att minska exempelvis mängderna material 
och avfall. 



Resurs-
effektivitet Kloka val Återbruk och 

återvinning

Cirkulärt byggande och återbruk centralt för NCC
VDC är en central del för att lyckas



• Obligatorisk återvinning av installationsspill från 
plastgolv i samarbete med GBR Golvåtervinning
‒ Skola 3 500 m²   1 ton spill  2 ton CO2e

‒ I Sverige läggs det ca 6 miljoner m² plastgolv per år.

770 ton 
[CO2e] 2020 i 

samarbete med 
GBR

Minskad 
klimatpåverkan:

Aktiviteter och samarbeten 
NCC driver inom återbruk och 
återvinning:



• Återvinning av fönster:
‒ Samarbete för ökad materialåtervinning av uttjänta 

fönster - en erkänt svår process

‒ Etablering av processer för demontering och retur

‒ Återbruk av metall, plast och glas

‒ Minskad klimatpåverkan av återvinningen i projektet är 
cirka 95 ton CO2-ekvivalenter 95 ton 

[CO2e]

Minskad 
klimatpåverkan:

Aktiviteter och samarbeten 
NCC driver inom återbruk och 
återvinning:



NCC Folkboende med klimatförbättrad betong
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Reducering av 
byggnadens totala 

klimatpåverkan:

ca 100 ton 
[CO2e]

Aktiviteter och samarbeten 
NCC driver inom återbruk och 
återvinning:



• Ställ krav på redovisning av CO2 fotavtryck för 
byggproduktionen som en parameter i utvärdering av 
anbud.

• Inled dialog med byggentreprenören redan i ett tidigt 
skede för att se över olika klimatsmarta och cirkulära 
lösningar. 

• Kräv att byggentreprenören väljer byggnadsmaterial som 
har klimatdata.

• Var tydlig med att återbruk förväntas och diskutera tidigt 
olika lösningar för detta.

• Ställ krav på verifierat cirkulär avfallshantering och 
demonteringsplaner.

• Glöm inte utemiljön, där finns enorma 
besparingsmöjligheter (Asfalt är 100% återvinningsbart)

Tips för att gå mot ett mer 
cirkulärt byggprojekt:



Vad blir ditt nästa steg?
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