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Om att bygga en 
hållbar framtid
Spara tid och pengar och skapa samtidigt en grönare bransch 
genom att tillämpa ny teknik och minska byggavfallet.
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Varför spelar 
hållbarhet roll?

Enligt US Green Building Council (USGBC) 
förbrukar vi upp till 40 % av världens upp till 40 % av världens 
energienergi, och fram till 2030 kan utsläppen 
från kommersiella byggnader öka med öka med 
ytterligare 1,8 %ytterligare 1,8 %.

Genom att bygga mer hållbart kan vi pressa 
ner energiförbrukningen och samtidigt 
spara pengar.

Hållbara byggnader kräver mindre underhåll 
och ger bättre investeringsavkastning. 
Faktum är att den globala ekonomin 
skulle kunna spara 455 miljarder US-dollar spara 455 miljarder US-dollar 
(4,7 biljoner kronor) i energiförbrukning (4,7 biljoner kronor) i energiförbrukning 
varje årvarje år bara genom att använda hållbar 
teknik.

Sedan är det problemet med avfall. 
Avfallshantering är en tidskrävande och dyr 
process som kan svälja stora delar av en 
projektbudget. I Storbritannien producerar 
en genomsnittlig enhet med tre sovrum genomsnittlig enhet med tre sovrum 
mellan 5 och 13 ton byggavfall.mellan 5 och 13 ton byggavfall.

Företag som minskar avfallet genom 
att använda hållbara material kan spara 
250–500 £ (3 000–6 000 kr) per enhet.

Problemet är globalt. FN har upprättat 17 17 
mål för hållbar utvecklingmål för hållbar utveckling för att skydda 
planeten och utrota fattigdom senast 2030. 
Bland målen finns investering i infrastruktur 
och innovation: att främja hållbara 
branscher och ge stöd till hållbar utveckling

Målen är ambitiösa, men vi kan uppnå dem. 
Vi skapar byggnader och städer som ska 
hålla i flera livstider. Det är dags att göra 
dem hållbara för framtiden.

Byggbranschen är en av 
världens minst hållbara 
branscher. Och vi betalar ett 
pris för det.

Till 2030 bör branscherna för 
infrastruktur och ombyggnad 
uppgraderas så att de blir 
hållbara med ett mer effektivt 
resursutnyttjande och ökad 
tillämpning av rena och miljövänliga 
tekniker och industriprocesser. Alla 
länder bör agera efter bästa förmåga.

https://www.willmottdixon.co.uk/asset/9462/download
https://www.willmottdixon.co.uk/asset/9462/download
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Cost of Non-World - Final Report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Cost of Non-World - Final Report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Cost of Non-World - Final Report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Cost of Non-World - Final Report.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Cost of Non-World - Final Report.pdf
https://www.hbf.co.uk/fileadmin/documents/technical/Sustainability/WRAP_A_blueprint_for_reducing_waste_and_cutting_costs.pdf
https://www.hbf.co.uk/fileadmin/documents/technical/Sustainability/WRAP_A_blueprint_for_reducing_waste_and_cutting_costs.pdf
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-9-industry-innovation-and-infrastructure.html
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Var kan vi bli mer 
hållbara?
Befolkningen blir allt äldre, kravet på 
bekvämlighet ökar och allt fler människor 
tillbringar mer tid inomhus. Behovet av 
byggande kommer knappast att minska 
framöver. 

Det är goda nyheter för vår bransch, men 
om vi vill hålla byggkostnaderna nere måste 
vi satsa på hållbart byggande.

Tänk grönt
En miljövänlig eller ”grön” byggnad kostar 
mindre i det långa loppet eftersom den 
kräver mindre energi och minskar vårt 
koldioxidavtryck.

De här byggnaderna är hett efterfrågade 
– människor vet att hållbara byggnader 
ger en betydande investeringsavkastning 
ochefterfrågan kommer bara att öka till efterfrågan kommer bara att öka till 
20212021. 

I USA förbrukar gröna byggnader 25 % gröna byggnader 25 % 
mindre energi och 11 % mindre vattenmindre energi och 11 % mindre vatten än 
andra byggnader. 

Andra fördelar med grönt byggande är:

• Gröna byggnader sparar i genomsnitt 8 % sparar i genomsnitt 8 % 
i driftskostnaderi driftskostnader under första året

• Nya gröna byggnader har ett 10 % högre 10 % högre 
tillgångsvärdetillgångsvärde 

• Med skattelättnader, subventioner och 
andra incitament uppmuntrar regeringar 
företag att välja grönt byggandevälja grönt byggande

Arbeta med avfall
Avfall är en viktig fråga i byggbranschen. Ju 
mer byggavfall ett projekt genererar, desto 
sämre blir vinstmarginalerna.

Statistiken för avfall i vår bransch är oroande:

• Utan att någonsin användas går13 % av 13 % av 
materialet från en byggarbetsplatsmaterialet från en byggarbetsplats direkt till 
deponi

• Avfallet från byggarbetsplatser kommer 
att ha dubblerats och ligga på totalt 2,2 2,2 
miljarder ton 2025miljarder ton 2025

• I genomsnitt lägger företag hela 27 000 US-27 000 US-
dollar (275 000 kronor) per år på att skriva dollar (275 000 kronor) per år på att skriva 
utut så lite som 5 000 pappersark

• Papper är en bortslösad resurs – 50 % av 50 % av 
alla ark som skrivs ut tittar ingen ens påalla ark som skrivs ut tittar ingen ens på

Byggnadsmaterial av dålig kvalitet leder till 
mer konstruktionsarbete längre fram och ännu 
mer avfall. 

Hållbara material håller längre, och genom att 
planera avfallshanteringen ordentligt kan man 
återanvända och tjäna på överblivet material.

1.

2.

https://www.achrnews.com/articles/140166-green-building-poised-for-growth-by-2021
https://www.achrnews.com/articles/140166-green-building-poised-for-growth-by-2021
https://www.lbbassociates.com/achieve-roi-with-green-buildings/
https://www.lbbassociates.com/achieve-roi-with-green-buildings/
https://www.worldgbc.org/news-media/world-green-building-trends-2018-smartmarket-report-publication
https://www.worldgbc.org/news-media/world-green-building-trends-2018-smartmarket-report-publication
https://www.worldgbc.org/news-media/world-green-building-trends-2018-smartmarket-report-publication
https://www.worldgbc.org/news-media/world-green-building-trends-2018-smartmarket-report-publication
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-global-sustainability-taxes/$FILE/EY-global-sustainability-taxes.pdf
https://www.kreo.net/blog/bim-sustainability-how-can-it-improve-environmental-performance
https://www.kreo.net/blog/bim-sustainability-how-can-it-improve-environmental-performance
https://www.bdcnetwork.com/global-construction-waste-almost-double-2025
https://www.bdcnetwork.com/global-construction-waste-almost-double-2025
https://www.cio.com/article/3025928/why-paper-still-rules-the-enterprise.html
https://www.cio.com/article/3025928/why-paper-still-rules-the-enterprise.html
https://www.cio.com/article/3025928/why-paper-still-rules-the-enterprise.html
https://www.cio.com/article/3025928/why-paper-still-rules-the-enterprise.html
https://www.cio.com/article/3025928/why-paper-still-rules-the-enterprise.html
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Mot digitalisering
Byggbranschen är en av världens minst Byggbranschen är en av världens minst 
digitaliseradedigitaliserade sektorer: tredje sist i 
Australien, näst sist i USA och sist i Europa. 
Detta förhindrar innovativa idéer och 
tekniker som skulle kunna göra oss mer 
effektiva.

Nya tekniker gör livet mer effektivt. De har 
smarta byggnadssystem som kan bevaka, 
minska och spåra de totala utsläppen. 
De som så småningom ska bo i och äga 
byggnaderna får också större kontroll över 
sin energiförbrukning – vilket totalt sett 
sparar pengar. 

En fullständig övergång till digital teknikfullständig övergång till digital teknik 
skulle innebära: 

• Kommunikation och samarbete genom 
virtuell teknik – en papperslös bransch

• Solenergi

• Nollenergibyggande

• Hållbar inomhusteknik

• Vattenbesparande teknik

3.

https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future
https://www.mckinsey.com/industries/capital-projects-and-infrastructure/our-insights/imagining-constructions-digital-future
https://www.ukconstructionmedia.co.uk/features/digitisation-construction-industry/
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Storbritannien och Europa
• För närvarande är 27 % av alla brittiska 27 % av alla brittiska 

projektprojekt gröna byggnader

• Till 2040 bör detta ha ökat till 40 %ökat till 40 %

• Varje år bidrar bygg- och rivningsarbete 
med upp till 25 % procent av det fasta 25 % procent av det fasta 
avfall som produceras i Europa avfall som produceras i Europa 

• Den del av den europeiska 
byggmarknaden som rör energi-
effektivitet förväntas växa till dubbla 
storleken – 140 miljarder € (1,5 biljoner 140 miljarder € (1,5 biljoner 
kr) – till 2020kr) – till 2020

APAC
• 63 % av Australiens byggnader63 % av Australiens byggnader är gröna, 

vilket gör landet till en ledare inom 
hållbart byggande

• Marknaden för globala gröna 
byggmaterial i Australien väntas uppgå uppgå 
till 377 miljarder $ (2,25 biljoner kronor) till 377 miljarder $ (2,25 biljoner kronor) 
till 2022till 2022

• Bygg- och rivningsarbete bidrar med bidrar med 
upp till 23 % av det fasta avfallupp till 23 % av det fasta avfall som 
produceras i Hong Kong, 59 % av avfallet 
i Singapore och 80 % av avfallet i  
Förenade Arabemiraten

USA och Kanada 
• Byggbranschen i USA står för 25 %Byggbranschen i USA står för 25 % 

(160 miljoner ton) av det icke-
industriella avfallet varje år

• Marknaden för grönt byggande i USA 
är värd över 81 miljarder US-dollar över 81 miljarder US-dollar 
(835 miljarder kronor)(835 miljarder kronor)

• En tredjedel av de kanadensiska 
byggföretagen arbetar med gröna arbetar med gröna 
projektprojekt

• Den gröna byggbranschen i Kanada 
blomstrar. Mellan 2004 och 2014 
genererade den 23,45 miljarder CAD genererade den 23,45 miljarder CAD 
(164 miljarder kronor) och skapade (164 miljarder kronor) och skapade 
297 890 heltidsjobb297 890 heltidsjobb

Latinamerika
• I Latinamerika använder byggnader använder byggnader 

21 % av det behandlade vattnet21 % av det behandlade vattnet och 
42 % av elektriciteten, medan de 
producerar 25 % avkoldioxidutsläppen 
och 65 % av avfallet

• Genom att övergå till grönt byggande 
skulle sektorn kunna minska minska 
energiförbrukningen med upp till 50 % energiförbrukningen med upp till 50 % 
och det fasta avfallet med upp till 70 %och det fasta avfallet med upp till 70 %

Hur ser det hållbara 
byggandet ut runt 
om i världen?

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/World Green Building Trends 2018 SMR FINAL 10-11.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/World Green Building Trends 2018 SMR FINAL 10-11.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/World Green Building Trends 2018 SMR FINAL 10-11.pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1593/pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1593/pdf
https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/green-construction.html
https://www.epo.org/news-issues/technology/sustainable-technologies/green-construction.html
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/World Green Building Trends 2018 SMR FINAL 10-11.pdf
https://www.austrade.gov.au/International/Buy/Australian-industry-capabilities/Green-Building
https://www.austrade.gov.au/International/Buy/Australian-industry-capabilities/Green-Building
https://www.austrade.gov.au/International/Buy/Australian-industry-capabilities/Green-Building
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1593/pdf
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/6/1593/pdf
https://archive.epa.gov/greenbuilding/web/pdf/gbstats.pdf
https://www.statista.com/topics/1169/green-buildings-in-the-us/
https://www.statista.com/topics/1169/green-buildings-in-the-us/
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/World Green Building Trends 2018 SMR FINAL 10-11.pdf
https://www.worldgbc.org/sites/default/files/World Green Building Trends 2018 SMR FINAL 10-11.pdf
https://gocontractor.com/blog/green-construction/
https://gocontractor.com/blog/green-construction/
https://gocontractor.com/blog/green-construction/
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a07e5274a31e00003aa/131106_ENV_TheGreEco_BRIEF1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a07e5274a31e00003aa/131106_ENV_TheGreEco_BRIEF1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a07e5274a31e00003aa/131106_ENV_TheGreEco_BRIEF1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a07e5274a31e00003aa/131106_ENV_TheGreEco_BRIEF1.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08a07e5274a31e00003aa/131106_ENV_TheGreEco_BRIEF1.pdf
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Tre åtgärder 
för hållbarhet

Det finns goda nyheter också:  
hållbara lösningar kan bidra till 
bättre övergripande standarder, 
tidsbesparingar och ökad effektivitet.

Här är tre sätt vi kan göra skillnad på:

Digital integration
Tillämpa nya tekniker och metoder för 
att nå hållbara lösningar.

Hållbara byggmaterial
Använda byggmaterial med längre 
livslängd och mindre miljöpåverkan

Bygga med de sociala effekterna i 
åtanke
Ta hänsyn till varje projekts sociala 
effekter på längre sikt

3.

2.

1.
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Genom att tänka om kring hur 
man kommer åt, bearbetar 
och sprider byggnadsdata kan 
vi hantera byggbranschens 
miljöavfall.

Digital integration:  
den tekniska lösningen

FÖRSTUDIE
Datafokuserad design är på väg att förändra 
byggandet till det bättre. Det hjälper team att 
planera framåt, identifiera framtida problem 
och testa idéer långt innan ett projekt påbörjas. 
Det innebär mindre avfall  
och mer effektiva byggprocesser. 

BYGGANDE
Tekniska lösningar ger bättre kommunikation 
mellan kontoret och byggarbetsplatsen. Med 
digitalt markerade ritningar får man en tydlig 
överblick över alla mått, vilket leder till mindre 
avfall. Om alla samarbetar med samma 
ritningar och dokument sparar man också 
papper.

Vi börjar komma igång. Turner Construction, 
som är en av USA:s största byggfirmor, 
slösade tidigare bort över 1 000 timmar per slösade tidigare bort över 1 000 timmar per 
dag på att hantera papperdag på att hantera pappertill en kostnad av 
nästan 70 000 US-dollar (720 000 kronor). 
Genom att gå över till Bluebeam och digitala 
lösningar sparade de papper för 15 000 US-
dollar (155 000 kronor) per år, och en massa 
tid därtill.

EFTER BYGGPROCESSEN
När ett projekt är av avslutat kan man enkelt 
sätta ihop digitala manualer för drift och 
förvaltning och uppdatera dem när det behövs. 
De håller så länge som de behövs. Det sparar 
tid vid överlämning och förhindrar förseningar.

Genom att installera smart byggnadstekniksmart byggnadsteknik kan 
fastighetsförvaltare göra ändringar som höjer 
en byggnads effektivitet, övervaka byggnadens 
hälsa och undvika förseningar som kan kosta som kan kosta 
upp till 20 % av projektbudgetenupp till 20 % av projektbudgeten.

https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/turner
https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/turner
https://www.strxur.com/smart-building-tech-se/
https://www.cornerstoneprojects.co.uk/delays-in-construction-projects/
https://www.cornerstoneprojects.co.uk/delays-in-construction-projects/


Vilka är  
resultaten?
Minskade utsläpp
Varje person som deltar i ett digitalt 
fokuserat projekt kan ge sina synpunkter 
vid varje designstadium utan att någonsin 
behöva förflytta sig mellan möten och 
byggarbetsplatser. Det sparar på bränsle-, 
transport- och energikostnader.

Minskad pappersförbrukning
Pappers- och utskriftskostnader kan 
verkligen svälja stora delar av en 
projektbudget. Med miljövänliga digitala 
processer har företag som Plumco kunnat Plumco kunnat 
minska sin pappersförbrukning med 92 %minska sin pappersförbrukning med 92 % – 
och därmed spara tusentals dollar årligen.

Snabbare 
projektgenomförande
Ju längre ett byggprojekt pågår, desto 
större inverkan har det på planeten. 

Med digitala verktyg behöver man aldrig 
vänta ut en regnig dag. Med AI kan man 
utvärdera en byggnad oavsett väder.

Det tar bara några klick att få den 
information du behöver, och miljön skyddas 
mot en annars mycket långdragen process.

ARPRO blir digitala
ARPRO, som är ett medelstort 
colombianskt arkitekt- och 
byggföretag, hade behov av ett 
standardiserat system för digital 
dokumenthantering för att ta sig an sitt 
största projekt någonsin – Atrio. 

ARPRO hanterade fortfarande projekt 
genom att skriva ut dem – varje 
version behövde skrivas under av 
ett ombud och levereras för hand till 
intressenterna.

Energieffektivt

ARPRO kunde halvera sin byggtid 
genom att synkronisera dokument 
online i realtid. Nu använder företaget 
den här processen i alla projekt. På 
så sätt sparar man resurser och 
omvandlar företagskulturen från 
pappersbaserat till digitalt arbete för 
300 anställda. 

Genom att sänka 
pappersförbrukningen och 
transportkostnaderna kunde ARPRO 
minska sitt koldioxidavtryck.

 Läs hela fallstudien här 
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https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/plumco
https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/plumco
https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/arpro
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Materialet i en byggnad 
håller länge. Upp till 32 % av Upp till 32 % av 
Storbritanniens deponiavfallStorbritanniens deponiavfall 
uppstår genom konstruktion 
och rivning av byggnader. 

BYGGPROCESSENS FÖRSTUDIE
Genom att välja mer hållbara verktyg redan innan 
man börjar bygga kan företagen planera sina 
projekt därefter.

Till exempel kan betong förändras med hjälp av 
en ny teknik och bli till porös betongporös betong – ett material 
som absorberar föroreningar från fordon och 
motverkar risken för översvämning. Därtill finns 
Skanskas gröna betonggröna betong – en betong som ger 
hälften så stora koldioxidutsläpp genom att delar 
av cementvolymen ersätts med slagg.

BYGGANDE
Rätt utformade material kan ha stor betydelse för 
ett projekt. Med beständiga kompositer kan man 
minska det totala avfallet rejält. Bara i USA har 
hållbara byggnader hindrat80 miljoner ton avfall80 miljoner ton avfall 
från att hamna på deponi.

Vid University of Maine håller dr Habib Daghers 
laboratorium för avancerade strukturer och 
kompositer på med att skapa nya materialtekniker, 
däribland en ny generation biologiska kompositer. 

Läs mer om deras banbrytande arbete.Läs mer om deras banbrytande arbete. 

EFTER BYGGPROCESSEN
Bättre material, bättre resultat. Över tid 
leder användningen av material med lägre 
energikostnader till att livstidsvärdet för en 
byggnad ökar, och kan göra att de totala 
energikostnaderna minskar. I genomsnitt 
minskar underhållskostnaderna med 20 %minskar underhållskostnaderna med 20 % för 
energieffektiva byggnader. Dessutom ökar ökar 
beläggningsgraden med 17 %beläggningsgraden med 17 %.

Hållbara  
byggmaterial:  
minska avfallet

https://www.ukconstructionmedia.co.uk/features/sustainable-construction-key-governments-clean-growth-strategy/
https://www.ukconstructionmedia.co.uk/features/sustainable-construction-key-governments-clean-growth-strategy/
https://www.strxur.com/porous-concrete-se/
https://group.skanska.com/media/articles/creating-better-mixes-low-carbon-and-circular-concrete/
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-green-buildings-human-health-economics-environment/
https://www.strxur.com/u-maine-structures-composites-center-se/
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-green-buildings-human-health-economics-environment/
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-green-buildings-human-health-economics-environment/
https://www.nationalgeographic.com/environment/urban-expeditions/green-buildings/benefits-of-green-buildings-human-health-economics-environment/


Vilka är  
resultaten?
Mindre avfall till deponi
Den faktiska kostnaden för avfalls-faktiska kostnaden för avfalls-
deponeringdeponering är ofta tio gånger högre än 
kostnaden för att hyra containrar. Och när 
deponeringsskatten nu höjs i Storbritannien 
blir avfallet ett verkligt problem i 
projektbudgeten.

Med miljövänliga material kan 
en byggarbetsplats minska 
avfallsproduktionen med hälften. Istället för 
att avfallet går till deponi kan man återvinna 
materialet för framtida användning. Mer Mer 
pengar, mindre avfallpengar, mindre avfall.

Bättre på längre sikt
Genom att utveckla material med hjälp 
av ny teknik skapar man en trend mot 
långsiktiga, beständiga byggnader med 
lägre underhållskostnader.

Starkare än stål,  
billigare än kevlar
Trä är en hållbar och billig resurs eftersom 
den är lätt att ”odla”. Det är därför som 
forskare vid University of Maryland håller 
på att skapa ett ”superträ” med hög 
densitet med hjälp av nanoteknik.

Resultatet? Ett virke med större 
draghållfasthet än de flesta metaller. Det 
är dessutom betydligt lättare – men precis 
som kevlar tillräckligt starkt för att stoppa 
en pistolkula.

Vilka är fördelarna?

Träet är också superreflexivt. Nästan 
hundra procent av ljuset studsar tillbaka, 
och bara en liten gnutta strålning 
absorberas. Det innebär ett svalare 
material, till och med i direkt solljus.

Teamet beräknar att superträet skulle 
kunna ge energibesparingar på mellan 
20 % och 60 % i varma klimat. Det passar 
perfekt på platser där luftkonditionering är 
en hög kostnad.

 Läs hela fallstudien här 
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https://www.reconomy.com/blog/what-true-cost-your-skip
https://www.reconomy.com/blog/what-true-cost-your-skip
https://www.constructconnect.com/blog/four-benefits-implementing-lean-construction
https://www.constructconnect.com/blog/four-benefits-implementing-lean-construction
https://www.strxur.com/superwood-research-se/
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Om vår bransch vill göra skillnad måste vi tänka på 
de långsiktiga effekterna av ett projekt. 

Bygga med de sociala 
effekterna i åtanke

FÖRSTUDIE
Från design till underhåll måste team 
samarbeta med fokus på projektets 
omgivande miljö. Vi kan inte inkräkta på 
området runt omkring. Det är viktigt att följa 
lokala regler och skapa miljövänlig design.

BYGGANDE
En byggarbetsplats kan bestå i flera månader, 
eller till och med år. Buller och föroreningar 
kan skapa problem för omgivningen. Varje 
projekt bör inverka så lite som möjligt på det 
omkringliggande samhället. Helst genom 
förkortade byggtider. 

EFTER BYGGPROCESSEN
Över tio miljoner människor arbetar i Över tio miljoner människor arbetar i 
byggbranschenbyggbranschen bara i USA. För varje 
nybygge måste byggfirmorna kunna erbjuda 
lokalsamhället långsiktiga fördelar, till 
exempel arbetstillfällen.

Vilka är  
resultaten?
Hållbar utveckling
När ett team sätter värde på synpunkter 
från lokalbefolkningen har de större chans 
att få stöd från samhället.

Därför bygger man med området i åtanke – 
då går projektet smidigare, och man skapar 
nya samhällen. Man måste rikta in sig på 
social hållbarhet för varje ny bebyggelse.

https://www.statista.com/statistics/187412/number-of-employees-in-us-construction/
https://www.statista.com/statistics/187412/number-of-employees-in-us-construction/


Även om framtiden ser ljus ut för 
byggbranschen har det aldrig varit viktigare 
att göra branschen hållbar.

Vi kan spara miljoner genom att 
minska pappersförbrukningen, 
digitalisera processer och minimera 
avfallsproduktionen. Det kan vara svårt att 
förbättra vinstmarginalerna inom byggande, 
men att minska avfallet och sluta använda 
papper är två utgångspunkter.

Med hållbara material kan de initiala 
byggkostnaderna bli höga, men vinsterna 
med hållbart byggande är uppenbara. Och 
medan vi rör oss mot den här gröna trenden 
är det viktigt att anpassa sig till branschens 
framtid.

År 2050 kommer 70 % av världens 70 % av världens 
befolkning att bo i städerbefolkning att bo i städer. Detta gör det 
ännu viktigare för projektteam att ta hänsyn 

En blick mot framtiden
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1. Anskaffa byggplatsen/marken på lagligt sätt och med hänsyn till den 
lokala kulturen

2. Samarbeta med lokalsamhället genom hela processen
3. Designa med kulturell lyhördhet
4. Designa inom gränserna för den lokala vattenförsörjningen
5. Använd hållbara energisystem
6. Designa i enlighet med lokala regler samt nationella och internationella 

standarder
7. Hjälp till att utbilda och/eller anställa lokalbefolkningen
8. Använd byggmetoder som är lokalt accepterade
9. Bygg med lokala, hållbara material

Nio sätt att göra ett byggprojekt mer 
socialt hållbart

till effekterna av byggprojekt – såväl lokalt 
som globalt. Med rätt verktyg, teknik och 
material kan vi göra vår bransch mer 
hållbar.

Nollutsläpp senast 2030
World Green Building Council 
utmanar företag, städer, stater och 
regioner att uppnå driftsmässiga 
nettonollutsläpp senast 2030. 

Förhoppningen är att alla byggnader 
globalt ska ha nollutsläpp senast 
2050.

https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published
https://www.worldgbc.org/news-media/WorldGBC-embodied-carbon-report-published
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Gör ditt nästa projekt hållbart – 
första steget är att digitalisera. 

Prova Bluebeam RevuProva Bluebeam Revu: ett verktyg för 
markering och samarbete som har 
utformats av branschfolk, för branschfolk.

Revu hjälper företag att bli mer effektiva 
överlag och samtidigt spara pengar. 

• Plumco minskade sin pappersförbrukning Plumco minskade sin pappersförbrukning 
med 92 %med 92 % och hjälpte sina kunder att få 
offerter 75 % fortare

• ARPRO sparade 30 000 $ (drygt 300 000 ARPRO sparade 30 000 $ (drygt 300 000 
kronor) per årkronor) per år i utskriftskostnader och 
förkortade sina byggtider med 40 %

Kom igång 
med Revu

Kom igång med Revu idag.Kom igång med Revu idag.

http://www.bluebeam.com/trial/cadstudion
https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/plumco
https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/plumco
https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/arpro
https://www.bluebeam.com/se/solutions/customers/arpro
https://www.bluebeam.com/uk/solutions/revu
https://www.bluebeam.com/se/solutions/revu


14

© Bluebeam och Revu är varumärken som ägs av Bluebeam, Inc. 
och är registrerade i USA och andra länder.

cadstudion.se

CAD Studion AB

http://www.bluebeam.co.uk

