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Abstract 
Purpose: The study addresses energy consumption in the production phase and focuses 
on how communication about energy consumption can reduce it. Most focus is 
currently on reducing the energy consumption of a building during the operation phase, 
while there is a lack of focus on the energy consumption in the production phase. One 
of the biggest difficulties with sustainable development in the construction industry is 
that each project is unique, making it difficult for parties involved to learn from 
previous experiences and share knowledge between different projects and actors, 
thereby increasing the importance of a working communication. The aim of this study 
is therefore to reduce the environmental impact of the construction phase concerning 
energy consumption, by improving communication between parties involved.
Method: This study is performed as a case study for a specific project at one of the 
largest construction and property development companies in Sweden. Methods to 
answer the questions of the study and gather empirical data are literature studies, 
document analysis and interviews with parties involved in the production phase.  
Findings: Since most of the communication is handled centrally and there is an 
uncertainty about whose responsibility the environmental issue is during a project, it 
becomes a personalized question and depending on the personal interest for the 
environment and sustainability is for the people involved. The results show that there 
is currently a lack of focus on the energy consumption during the production phase. The 
drying of the concrete structure is the phase with the highest energy consumption and 
therefore has the greatest potential for reducing its carbon dioxide emissions. 
Implications: The study shows that personal interest for the environment, prioritization 
and allocation of resources can reduce energy consumption during a project. By 
including this in the QHSE-coordinator's tasks, implies in addressing the issue and 
energy savings can be made. 
Limitations: The study is limited to major contractors and only studies the energy 
consumption from the work stages foundation, framing and lock up in the production 
phase of a site-built concrete frame. The study does not therefore consider the energy 
consumption of the temporary factory. Respondents to the interviews have been 
selected based on expertise and involvement in energy efficiency at the construction 
site. 
Keywords: Energy efficiency, energy consumption, communication, construction 
phase, allocation of responsibilities 
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Sammanfattning 
Syfte: Studien avser energiförbrukning i produktionsfasen och fokuserar på hur 
kommunikationen kring energiförbrukningen kan minska den. Mycket fokus läggs idag 
på att minska en byggnads energiförbrukning under förvaltningsskedet, medan det finns 
saknat fokus kring produktionsfasens energiförbrukning. En av de största svårigheterna 
med en hållbar utveckling i byggsektorn är att varje projekt är unikt, vilket gör det svårt 
för inblandade parter att lära sig från tidigare erfarenheter och dela kunskap mellan 
olika projekt och aktörer, varvid vikten av en fungerande kommunikation ökar. Målet 
med denna studie är därför att minska byggproduktionens miljöpåverkan gällande 
energiförbrukning, genom att förbättra kommunikationen mellan inblandade parter. 

Metod: Denna studie är utförd som en fallstudie för ett specifikt projekt hos en av 
Sveriges största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Metoder för att besvara 
studiens frågeställningar och samla empiri är litteraturstudier, dokumentanalys av 
interna dokument och intervjuer med inblandade parter i produktionsfasen. 
Resultat: Då den mesta kommunikationen kring miljöfrågor sker centralt och det finns 
en osäkerhet kring vems ansvar miljöfrågan ligger under ett projekt, leder till att det blir 
en personfråga och påverkas av hur stort intresse involverade personer har i miljö och 
hållbarhet. Resultatet visar att det i dagsläget läggs lite fokus på energiförbrukning 
under produktionsfasen. Byggtorkning är det moment med högst energiförbrukning och 
har därmed störst potential att minska dess koldioxidutsläpp. 
Konsekvenser: Studien visar att personligt intresse för miljö, prioritering samt 
tilldelning av resurser kan minska på energiförbrukningen under ett projekt. Genom 
att detta omfattas av KMA-samordnarens arbetsuppgifter innebär det att frågan 
adresseras och att energibesparingar kan göras.  
Begränsningar: Studien begränsas till större entreprenadföretag och studerar enbart 
energiförbrukningen från arbetsmomenten grundläggning, stombyggnad och yttre 
stomkomplettering i produktionsfasen på en platsbyggd betongstomme. Studien tar 
sålunda inte hänsyn till energiförbrukning av den tillfälliga fabriken. Respondenter till 
intervjuer har valts utifrån sakkunnighet och involveringsgrad i energieffektivisering 
på byggarbetsplatsen. 
Nyckelord: Energieffektivisering, energiförbrukning, kommunikation, produktionsfas, 
ansvarsfördelning 
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1 Inledning 
Som en examinerande del i utbildningen Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med 
Arkitektur, vid Tekniska Högskolan i Jönköping, skrivs ett examensarbete inom 
byggnadsteknik på 15 högskolepoäng under vårterminen 2018.  Kapitlet inleds med en 
bakgrund som leder till i arbetets problembeskrivning, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Bygg- och fastighetssektorn ansvarade för 30 procent (110 TWh) av Sveriges totala 
energianvändning år 2014, varav 13 procent användes under produktionsfasen 
(Boverket, 2017). I enlighet med målet God bebyggd miljö, ett av de sexton 
miljökvalitetsmålen som Sveriges riksdag tagit fram, har Energimyndigheten framtagit 
ett mål kring den totala energianvändningen per kvadratmeter. Målsättningen var att 
den totala energianvändningen i byggnader per areaenhet ska minska med 20 procent 
innan år 2020 och med 50 procent innan 2050. Detta i jämförelse med den årliga nivån 
år 1995. År 2012 utgick dessa mål och beslutades övergå till ambitioner istället 
(Energimyndigheten, 2017). För att nå dessa ambitioner har svensk byggsektor börjat 
ta handling. 

Detta har lett till att ett stort fokus finns på att minska energikonsumtionen under 
förvaltningsskedet av byggnader, medan mindre fokus har lagts på produktionsfasen då 
den sett ur ett livsperspektiv utgör en liten andel av byggnadens totala 
energiförbrukning (Heravi, Nafisi & Mousavi, 2016). I pilotprojektet "Energieffektiv 
Byggarbetsplats" som drevs av FoU-Väst (2013b.) utreddes möjligheten att minska 
energiförbrukningen under produktionsfasen. Slutsatsen som drogs efter projektet var 
att energiförbrukningen sannolikt kan halveras på sikt genom att arbeta aktivt med 
beteende, teknikval och processledning på en byggarbetsplats under produktionsfasen.  

1.2 Problembeskrivning 
I en studie av Ahn, Pearce, Y. Wang och C. Wang (2013) visade det att energibesparing 
är en viktig drivkraft för att bygga hållbara byggnader. En byggnads energikonsumtion 
kan delas in i energin som används under drift och resterande energi som används under 
hela livscykeln, från tillverkning av råmaterial till produktionsfasen och rivning av en 
byggnad (Heravi et al., 2016). Gustavsson och Joelsson (2010) klargör att mycket 
resurser (exempelvis mindre luftläckage och bättre isolering) läggs på att minska en 
byggnads energiförbrukning under förvaltningsskedet samtidigt som det saknas fokus 
kring produktionsfasens energiförbrukning. När fokus också ökar på att bygga mer 
energieffektiva byggnader, med minskad energianvändning under drift, ökar mängden 
material i en byggnad, vilket i sin tur bidrar till att byggnaden får ett större ekologiskt 
fotavtryck (Kovacic, Reisinger & Honic, 2018). Energianvändandet under 
produktionsfasen blir därför en större del av den totala energianvändningen i en 
byggnads livscykel och därmed ökar vikten att optimera produktionsfasens 
energianvändning (Gustavsson & Joelsson, 2010).  
I projektet Byggandets klimatpåverkan (Liljenström et al., 2015) klargörs det att 70 
procent av energin som används under produktionsfasen går till uppvärmning av bodar 
och belysning. De övriga 30 procenten går åt till uttorkning, uppvärmning av 
förrådscontainrar, drift av kranar, byggfläktar och andra verktyg. Idag finns det redan 
mycket forskning kring att energieffektivisera bodar och belysning, därför ligger fokus 
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i detta arbete på att undersöka själva byggmomentets energipåverkan vilket omfattas av 
de övriga 30 procenten.  
En av de största svårigheterna med en hållbar utveckling i byggsektorn är att varje 
projekt är unikt och de flesta faktorer som påverkar miljön negativt är bundna till ett 
unikt och temporärt projekt. Detta gör det svårt för inblandade parter att lära sig från 
tidigare erfarenheter och dela kunskap mellan olika projekt och aktörer (Yusof, Abidin, 
Zailani, Govindan, & Iranmanesh, 2015). Yusof et al. (2015) skriver även att det finns 
lite studier om hur miljömedvetenhet sker i praktiken då miljöfrågor och miljötänket 
ofta stannar vid projekteringen. Det är därför av intresse att undersöka vilka parter som 
innehar kunskap om energiförbrukningen i produktionsfasen och hur denna kunskap 
når ut till övriga parter i ett projekt.  
Byggprocessen är dessutom en komplex process där många olika parter och skeden ska 
samverka och samordnas. Samtliga parter bör därför ha en förståelse för hela 
produktionskedjan och desto mer komplext ett projekt är desto större krav ställs på 
kommunikationen (Hossain, 2009). Hwang och Ng (2013) redovisar sju olika 
utmaningar med att driva gröna byggprojekt. En av dessa utmaningar är att bättre 
kommunikation från projektledaren krävs för att säkerställa att de gröna 
arbetsmetoderna når ut till yrkesarbetarna. Tagaza och Wilson (2004) betonar även 
vikten av att bibehålla ett intresse för ett grönt förhållningssätt genom hela 
produktionen, då studier har påvisat att intresset förflyktigas i och med tidens gång. 
Detta sker ofta på grund av tidspress, men kan lösas med att projektledaren gör 
slumpmässiga besök på byggarbetsplatsen. 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att på sikt minska byggproduktionens miljöpåverkan gällande 
energiförbrukning, genom att förbättra kommunikationen mellan inblandade parter. 

De frågeställningar som ska besvaras är följande: 

1. Vilken är den mest energikrävande aktiviteten under produktionsfasen? 
2. Hur kan energiförbrukningen minska under produktionsfasen? 
3. På vilket sätt kan kunskap om energiförbrukning kommuniceras effektivt 

mellan inblandade parter? 

1.4 Avgränsningar 
För arbetets omfattning har följande avgränsningar gjorts: 
 Miljöpåverkan från produktionsfasen berör endast energiförbrukningen vid 

tillverkning av en platsgjuten betongkonstruktion då enligt statistik från SCB 
(2018), är betong med 88 procent, det vanligaste stombyggnadsmaterialet i 
nyproducerade flerbostadshus i Sverige.   

 Rapporten tar inte hänsyn till övriga påverkansaspekter, som etablering och 
bodar.  

 Med energiförbrukning menas förbrukning av elektricitet, diesel och annan 
energi för att driva maskiner på en byggarbetsplats.  

 Produktionsfasen avgränsas till grundläggning, stombyggnad och yttre 
stomkomplettering.  

 Huvuddelen av produktionsfasen för det projekt som studien hänvisar till har 
skett vintertid, vilket innebär att studien är avgränsad till produktion under 
vintertid.  
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 Med inblandade parter menas miljösakkunnig, platschefer, arbetsledare, 
yrkesarbetare och underentreprenörer.  

 Arbetet är avgränsat till stora entreprenadföretag då arbetet skett i samarbete 
med ett av de tre största bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i Sverige. 
Resultat och påståenden i denna studie tar således inte hänsyn till medelstora 
eller små entreprenader.  

1.5 Disposition 
Rapportens disposition presenteras i figur 1. 

 
Figur 1. Rapportens disposition (Bucht & Korhonen, 2018).
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet redovisar undersökningsstrategier och metoder som använts för att samla in 
data som ska besvara rapportens frågeställningar samt metodernas genomförande och 
trovärdighet.   

2.1 Undersökningsstrategi 
Undersökningsstrategin i denna studie var i form av en fallstudie där undersökningen 
avgränsades till det specifika projekt beskrivet i avsnitt 4.1.1. En fallstudie är enligt 
Patel och Davidsson (2011) lämplig när processer och förändringar studeras, vilket 
denna studie syftar till. Med fallstudier önskas en omfattande bild av det unika fallet att 
fås, därför samlas data ofta in med olika datainsamlingsmetoder. 
All typ av forskning kan delas in i samlingsbegreppen kvalitativ och kvantitativ 
forskning beroende på val av datainsamlingsmetod. Det går att kombinera båda typerna 
för att anpassa till undersökningens syfte. Att använda flera datainsamlingsmetoder 
kallas triangulering och kan ge ett mer omfattande resultat (Bell & Waters, 2016). En 
kvalitativ undersökningsmetod används när syftet är att analysera och tolka olika 
företeelser medan en kvantitativ metod lämpar sig bäst för mätningar och statistiska 
bearbetningar (Patel & Davidson, 2011).   
I denna rapport användes kvalitativa forskningsmetoder för att samla in den information 
som behövdes för att besvara frågeställningarna i kapitel 1.3. Ett kvalitativt 
forskningsresultat beskriver oftast ett fenomen eller en företeelse och är därför inte 
generaliserbart. Istället talas det om "överförbarhet" vilket resultatet i denna studie 
strävar att bli. Överförbarhet innebär till vilken grad studien går att överföras till andra 
fall (Frostling-Henningsson, 2017).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Avsnittet beskriver vilka undersökningsmetoder som använts för att samla in data för 
att besvara rapportens frågeställningar och uppnå studiens mål, figur 2 illustrerar 
kopplingen.  

 
Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och valda datainsamlingsmetoder (Bucht & 
Korhonen, 2018). 

2.2.1 Frågeställning 1: Vilken är den mest energikrävande aktiviteten 
under produktionsfasen? 
I figur 2 redovisas metoder som kombinerades för att göra en processkartläggning, för 
att få en tydligare bild över energiförbrukningen i produktionsfasen.   
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2.2.2 Frågeställning 2: Hur kan energiförbrukningen minska under 
produktionsfasen? 
Genom litteraturstudier framkom förslag på energieffektivisering under 
byggproduktionen och de semistrukturerade intervjuerna kompletterade med 
erfarenheter och information ur verkliga projekt.  

2.2.3 Frågeställning 3: På vilket sätt kan kunskap om 
energiförbrukningen kommuniceras effektivt mellan inblandade parter? 

Litteraturstudier om kommunikation och olika kommunikationsverktyg gav förslag på 
effektivare kommunikation inom en byggproduktion och dess olika parter. De 
semistrukturerade intervjuerna kompletterade med inblandade parters erfarenheter, 
åsikter och förslag.  

2.3 Litteraturstudie 
Avsnittet beskriver hur den löpande litteraturstudien gått till väga.  

2.3.1 Litteratursökning 
Litteratursökningen har gjorts i databaserna Scopus och SienceDirect, vilka omfattar 
hela ämnesområdet Byggnadsteknik. Tabell 1 redovisar sökningar gjorda i databaserna. 
Urvalet av relevanta artiklar gjordes genom att läsa sammanfattningen efter att först ha 
sållat på enbart titel. Ansågs artikeln fortfarande vara relevant lästes den i fulltext. 
Fanns inte en artikel som ansågs vara relevant i fulltext på ovannämnda databaser 
gjordes en sökning på titeln i Google Scholar.  
Tabell 1. Litteratursökning, sökord, databaser (Bucht & Korhonen, 2018). 

Sökord Antal träffar Årtal Databas 

"construction site" + search within 
results: "green construction" 32 No limit Scopus 

"on-site construction" AND winter 2 No limit Scopus 

communication AND "construction site" 
AND "green construction" 36 No limit ScienceDirect 

"communication tools" AND 
"construction site" 35 2013 - 2018 ScienceDirect 

"fuel consumption" AND construction 23 2018 Scopus 

 

2.3.2 Källkritik 
För att säkerställa att litteratur som denna studie tar stöd vid är trovärdig, har dessa 
granskats kritiskt. Källkritik värderar och bedömer tillförlitlighet av kunskapskällor och 
är en samling metodregler för att ta reda på vad som är sant eller sannolikt (Thurén, 
2013). För att säkerställa trovärdigheten hos en källa listas fyra kriterier i tabell 2 som 
ska beaktas. För att säkerställa tillförlitlighet har det för denna studie bland annat tagit 
stöd vid högst fem år gammal forskning i så stor omfattning som möjligt.  
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Tabell 2. Kriterier och förklaring kring tillförlitlighet (fritt från Thurén, 2013). 

Kriterier Förklaring 

Äkthet Innefattar att den källa som granskas ska vara det den säger sig vara. 

Tidssamband Relevant är också hur lång tid som gått mellan granskning och händelse, 
längre tid innebär större tvivel. 

Oberoende Källan ska vara oberoende av andra och inte vara t.ex. en avskrift av en 
annan källa. 

Tendensfrihet För tillförlitligheten måste källan vara tendensfri, vilket innebär att den 
inte får vara påverkad av personliga åsikter, ekonomi, politik eller andra 
intressen som kan inverka på verklighetsbilden. 

2.4 Valda metoder för datainsamling 
Detta avsnitt beskriver de övrigt valda metoderna, ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuer samt dokumentanalys.  

2.4.1 Intervjuer 
Intervjuer som datainsamlingsmetod, möjliggör flexibilitet för intervjuaren. 
Flexibiliteten i en intervju utgörs av begreppen standardisering och strukturering. Med 
strukturering menas hur stort "svarsutrymme" respondenten får och standardisering 
syftar till intervjuarens ansvar, dvs. hur frågorna formuleras och i vilken följd de ställs 
(Patel & Davidson, 2011). Patel och Davidson (2011) beskriver att "En helt 
strukturerad intervju lämnar ett mycket litet utrymme för intervjupersonen att svara 
inom och vi kan förutsäga vilka svar som är möjliga." (s.76) medan en ostrukturerad 
intervju utformas med öppna frågor.  En semistrukturerad intervju ger utrymme för 
följdfrågor men är lättare att analysera än en ostrukturerad intervju som kan resultera i 
mycket olika svar beroende på respondent (Patel och Davidson, 2011; Bell, 2016).  

2.4.2 Dokumentanalys 
Enligt Bell och Waters (2016) kan dokumentanalys både användas för att komplettera 
andra datainsamlingsmetoder i en studie eller som den huvudsakliga metoden. Metoden 
kan, enligt Patel och Davidson (2011), användas för att besvara frågeställningar om 
verkliga förhållanden och skeenden. Det är dock viktigt att förhålla sig källkritiskt och 
inte enbart använda sig av dokument eller källor som stödjer problemet i studien (Bell 
& Waters, 2016). 

2.5 Arbetsgång 
Detta avsnitt redogör tillvägagångsätten för de olika metoderna som ska besvara 
frågeställningarna och uppnå målet med studien.  

2.5.1 Intervjuer 
För frågeställning ett var intervjun ostrukturerad. Denna intervju gjordes tillsammans 
med dokumentanalysen för processkartläggningen med arbetsledare och platschef på 
det studerade projektet. Intervjuerna som besvarar frågeställning två och tre består av 
semistrukturerade intervjuer med hög standardisering.  
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Urvalet av respondenter gjordes på nivån av sakkunnighet och involveringsgrad i 
energieffektivisering på byggarbetsplatsen. I tabell 3 redovisas de parter som sågs 
relevanta för intervjuerna. 
Tabell 3. Yrkesroller, sakkunnighet och involveringsgrad på respondenter för 
semistrukturerade intervjuer (Bucht & Korhonen, 2018). 

Yrkesroll Sakkunnighet/involveringsgrad 

Miljösakkunnig Har kunskap om energiförbrukningens påverkan på miljön. 

Platschef Då det är denna som har det yttersta ansvaret för vad som sker ute 
på arbetsplatsen och samverkar tidplaner med ekonomi och 
kvalitet av projektet. 

Arbetsledare Personen/personerna som har mest kontroll över driften av 
produktionsfasen. Ansvarar för bland annat material och maskiner 
på byggarbetsplatsen. 

Yrkesarbetare Det är dessa som representerar den praktiska kompetensen och 
det som faktiskt sker ute på byggarbetsplatsen. 

Underentreprenörer För att se hur kommunikationen om vald energistandard når ut till 
dessa. 

Intervjuerna har skett med personliga möten och via telefon. Frågorna (bilaga 1 – 6) har 
hög standardisering och semistrukturerad karaktär vilket innebär att samma frågor kan 
ställas vid både telefonintervju och personliga möten. Varje intervju spelades in och 
antecknades under intervjuns gång. Efter intervjun skrevs en sammanfattning som 
jämfördes med anteckningarna som fördes under intervjutillfället. Detta för att 
säkerställa att tolkningen inte blir annorlunda beroende på tid efter intervjun.  
Sammanfattningarna mailades ut till respondenterna för verifiering att tolkning blivit 
korrekt. Totalt sett har nio intervjuer gjorts med respondenter med varierande 
arbetslivserfarenhet. Två respondenter från varje yrkeskompetens har intervjuats, 
bortsett från arbetsledaren där en respondent intervjuades under de semistrukturerade 
intervjuerna.  

2.5.2 Dokumentanalys 
Dokumentanalysen till frågeställning ett gjordes samtidigt som ostrukturerad intervju 
med arbetsledare och platschef. De dokument som användes var tidplan, interna 
styrdokument, ritningar, dagböcker och kalkyler för att kartlägga energiförbrukningen 
för grundläggning, stombyggnad och yttre stomkompletterings i projektet som 
studerats. Dokumentanalys gjordes även för den projektspecifika informationen via 
NCC:s projektportal, där projektspecifik information samlas. 

2.6 Trovärdighet 
I forskningsmetodiken används begreppen validitet och reliabilitet. För att säkerställa 
att det som undersöks stämmer överens med vad som ska undersökas är det viktigt att 
validiteten för datainsamlingen är hög. Reliabiliteten i sin tur, är ett mått som används 
för att säkerställa att det som mäts är tillförlitligt. Det innebär i praktiken att en 
undersökning ska kunna göras om med liknande förhållanden och ge ett likartat resultat 
(Bell & Water, 2016; Patel & Davidson, 2011).  
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2.6.1 Validitet 
Validiteten i studien kan stärkas genom att datainsamlingsmetoderna stämmer överens 
med kopplingen till teorin (Eliasson, 2013). För att validiteten ska vara hög är det viktigt 
att den litteraturstudie som görs innefattar rätt ämnesområde, samt att den är relevant i 
tiden. För att ytterligare säkerställa validiteten av studien används flera olika 
datainsamlingsmetoder, s.k. triangulering. I denna studie har triangulering inneburit 
varierande metoder för teori och datainsamling, intervjuer har skett med respondenter 
med skilda relationer till problemet och teorin tar stöd vid flertalet olika och oberoende 
vetenskapliga referenser.  

2.6.2 Reliabilitet 
Eliasson (2013) skriver att för öka reliabiliteten i datainsamlingsmetoderna är det 
viktigt att kontrollera att de mätningar som görs är pålitliga och aktuella. Mätningarna 
ska kunna göras på flera projekt och vid olika tillfällen men ge samma utfall. För att 
intervjuerna ska vara tillförlitliga kommer de att spelas in och sammanfattas innan de 
skickas ut till respondenterna för att verifiera att inga missförstånd har skett i tolkningen 
av data. Det är även fördelaktigt att fler än en person medverkar vid intervjuerna då ofta 
subjektiva åsikter kan blandas in i tolkningen. 

2.6.3 Överförbarhet 
Den kvalitativa forskningen är i många fall beroende av sitt sammanhang och dess 
överförbarhet är ofta begränsad. Det är därför viktigt att i en kvalitativ studie beskriva 
urvalsstrategin så att läsaren kan bilda sig en uppfattning var gränserna för 
överförbarheten går så att det blir möjligt att bilda en korrekt uppfattning av resultaten 
(Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering, 2017; Patel & Davidson, 
2011).  
Denna studie gjordes på ett flerbostadshus-projekt som tillhör ett av Sveriges största 
entreprenadföretag och där huvuddelen av betonggjutningarna skett vintertid. Detta 
innebär att företagsstruktur, processmetoder och tillvägagångssätt, etc. kan skilja sig 
från t.ex. mindre entreprenadföretag och projekt där gjutningar skett under mildare 
årstider. För att denna studie ska vara överförbar förklaras därför studiens 
tillvägagångssätt detaljerat med exempelvis val av respondenter och 
processkartläggningens datainsamling.
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3 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet redovisar det teoretiska ramverk som är nödvändigt för att uppnå målet med 
studien.  

3.1 Koppling mellan metoder, frågeställningar och teori 
Figur 3 presenterar vilka teorier och metoder som använts för att besvara studiens 
frågeställningar.  

 
Figur 3. Koppling mellan metoder, frågeställningar och teorier (Bucht & Korhonen, 
2018). 

3.2 Processkartläggning 
I ISO 9000:2015 beskrivs en process som en "grupp aktiviteter som samverkar eller 
påverkar varandra, och som använder underlag (input) för att åstadkomma ett avsett 
resultat (output, utfall). Ett projekt beskrivs i sin tur som en unik process begränsad i 
tid, kostnader och resurser, bestående av ett antal aktiviteter med start- och slutdatum 
som ska nå ett mål och uppfylla specifika krav (Svensk Standard, 2015, s. 15).  
Att kartlägga en process innebär att beskriva hur aktiviteter inom processen relaterar 
till varandra. Denna kartläggning kan göras på flera sätt och identifierar olika typer av 
aktiviteter som sker under processen. Kartläggningen tydliggör även flödet av material, 
människor eller information, beroende på vilken slags process som kartläggs. Att 
kartlägga stora processer kan vara komplext och kan därför göras i flera steg, först 
övergripande och sen mer detaljerad (Slack, Brandon-Jones, Johnston & Betts, 2015).  
Två vanliga sätt att dokumentera en process är antingen att göra en flödesorienterad 
processkarta, med fokus på flöde och samband, eller en tvärfunktionell processkarta där 
fokus ligger på vilka funktioner som berörs av vilken process (Sveriges Kommuner och 
Landsting, u.å.).  
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3.3 Byggproduktion med betongstomme 
Nordstrand (2008) definierar byggproduktionen som själva tillverkningen av en 
byggnad och delar upp den i sex olika huvudaktiviteter enligt figur 4.  

 
Figur 4. Huvudaktiviteter i byggproduktionen (fritt från Nordstrand, 2008). 
Att producera en byggnad är en komplicerad process där hänsyn till teknik, kvalitet, 
resurser, organisation, tider, maskiner, etableringsfrågor, miljöfrågor och annat måste 
tas. En noggrann produktionsplanering är en viktig faktor till att få ett lyckat 
byggprojekt (Révai, 2012). 

3.3.1 Betongstomme 
Klimatpåverkan från betong varierar beroende på betongens sammansättning, men har 
övergripande minskat med 20 procent de senaste 20 åren. Detta är en utveckling som 
fortsätter och betongbranschen arbetar för minskad klimatpåverkan genom optimering 
av betongrecept, design och konstruktion (Svensk Betong, 2017).  
Enligt Svensk Betong (u.å.-a.) är platsgjuten betong med plattbärlag det vanligaste 
sättet att bygga flerbostadshus på idag. Fördelarna med platsgjuten stomme är många, 
bland annat kan installationer dras i stommen, en helgjuten stomme är dessutom 
energieffektiv då det inte finns några öppna fogar och sett ur ett helhetsperspektiv är 
byggtiden konkurrenskraftig (Svensk Betong, u.å.-a.). 

3.3.2 Platsgjutning 
Vid platsgjutning beställs och levereras nytillverkad betong till byggarbetsplatsen 
samma dag som gjutning sker. Den lyfts med kran och betongbask eller pumpas från 
betongbilen ut i gjutformen. Innan betongen anländer ska formning, armering, personal 
och hjälpmedel finnas på plats (Byggipedia, u.å.). Vid gjutning av vägg används 
vanligtvis väggformssystem, ett lucksystem som består av en stålram med en invändig 
plywoodyta, systemet är anpassat till en snabb, effektiv och säker produktion (Svensk 
Betong, u.å.-b.).  

3.3.3 Vintergjutning 
När dygnsmedeltemperaturen faller under +5°C börjar "betongvintern". En konsekvens 
av låga utomhustemperaturer är att betongtemperaturen hastigare sjunker, vilket 
innebär att hållfasthetsutvecklingen fördröjs. Detta kan bland annat leda till att 
formrivningskraven inte nås i tid. I vissa fall finns risk att betongen fryser, något som 
kan leda till att betongkonstruktionen får allvarliga skador (Betongindustri, u.å.).  
Genom att variera betongkvalitet efter yttre förhållanden och använda sig av rationella 
metoder vid gjutning kan betongmaterialet i stort sett göra sig oberoende av 
vädervariationer (Gillberg, Fagerlund, Jönsson & Tillman, 1999). Betongindustri (u.å.) 
rekommenderar bland annat förvärmning och uppvärmning av gjutformar och täckning 
av gjutningen. Betongvalet är också avgörande och rekommenderas ha en förhöjd 
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temperatur (minst 20°C) och accelerator som påskyndar värme, tillstyvnad och 
hållfasthetstillväxt vid låga utomhustemperaturer.  

3.4 Energianvändning i byggproduktion 
Bilec, Ries, Matthews och Sharrard (2006) klargör vikten av att inkludera 
energiförbrukningen under byggproduktionen när en byggnads negativa effekt på 
miljön utreds, då fokus tidigare har legat på endast förvaltningsskedet av byggnaden. 
Sett ur ett stadsperspektiv kan de utsläpp som sker under produktion orsaka stora 
problem just för att produktionsfasen är så intensiv (Zou & Moon, 2014).  
Energianvändningen utgörs till största del av elektricitet följt av bensin, diesel, fotogen 
och likande (Yusof et al. 2015). Chen (2017) skriver att en stor dieselmotor uppskattas 
förbruka en gallon (~3,8 liter) diesel per timme. Energiförbrukningen varierar under 
årets gång beroende på klimat och energibelastningen och Morenov och Leusheva 
(2016) klargör att energiåtgången är större under kalla klimat. Det föreslås att 
gasoldrivna enheter skulle vara mer effektivt än diesel.  
Laster på utrustning och maskiner i byggproduktionen varierar mycket och ofta vilket 
gör dem svåra att förutse. Detta resulterar i att det är svårt att mäta energiförbrukningen 
för dessa (Li, Liu & Ding, 2018). Trafikverket skriver att det inte heller finns någon 
gemensam metod för att redovisa tunga fordons bränsleutsläpp då det kan variera 
avsevärt beroende på användarmetod och laster. De säger dock att tunga fordon blir allt 
energieffektivare och att fordonsflottan har potential att effektiviseras mellan 30 – 35 
procent (Trafikverket, 2017). 
Seo, Kim, Hong och Kim (2016) har mätt koldioxidutsläpp under produktionsfasen på 
en byggarbetsplats i ett projekt, som delvis pågick under vinterhalvåret. Mätningarna 
delades upp i konsumtion av olja (diesel och bensin) och i elektricitet. 
Energianvändningen mättes med flera fjärrmätare som installerades innan byggstart och 
kopplades till en server för kontrollering och övervakning. Med en fjärrmätare behövs 
alltså inte mätvärden avläsas manuellt. Energianvändningen delades upp i förbrukning 
från tillfälliga arbeten, bodar, arbete som leder till direkt konstruktion och lyftkranar 
och omvandlades till koldioxidutsläpp. Resultatet i studien visade att betongarbetet står 
för högst koldioxidutsläpp av totala koldioxidutsläppet under produktionsfasen (tabell 
4). 
Tabell 4. Koldioxidutsläpp under produktionsfasen (Seo, Kim, Hong & Kim, 2016). 

Moment Koldioxidutsläpp i 
procent [%] 

Betongarbete   23,9 

Markarbete   21,2 

Installering av jordvärme (slutet system)   16,7 

Grundläggning    14,4 

Installering av jordvärme (öppet system) 8,5 

Övrigt 15,4 



Teoretiskt ramverk 

12 

3.4.1 Energianvändning vid byggtorkning 
Byggtorkning är enligt FoU-Väst (2013a) en av de processer som använder mest energi 
under produktionsfasen. Görs den inte ordentligt kan fuktskador i den färdiga 
byggnaden uppstå.  
I en undersökning av Li et al. (2014) framkom att byggtorkningen i en platsgjuten 
stomme under vintertid stod för 50 procent av stombyggnadens emissioner och är därför 
den aktivitet som gav upphov till mest utsläpp av emissioner. Då byggnadens klimatskal 
under byggtorkningen inte uppfyller samma kvalitet som den slutgiltiga byggnaden 
innebär det att det är viktigt att de provisoriska lösningarna uppfyller tillräckligt höga 
standarder för att inte energiåtgången under torkningen ska bli för stor, även om detta 
medför att materialåtgången blir större för att täcka de "svaga punkterna" alltså, 
dörröppningar, fönsterhål och schakt (Bergström & Brander, 2017; Liljenström et al., 
2015). 

3.5 Energieffektivisering under produktionsfasen 
Idag finns en rad olika miljöcertifieringssystem, då det finns krav på att bygga med så 
liten miljöpåverkan som möjligt (Svensk byggtjänst, 2016). Bunz, Henze och Tiller 
(2006) adresserar däremot problemet med att de flesta miljöcertifieringar endast lägger 
vikt i designsskedet och mindre på att implementera ett grönt tänk i produktionsfasen.   
Ett sätt att beakta miljöpåverkan i produktionsfasen skriver Bergström och Brander 
(2017) är att minska energianvändningen under byggtorkningen genom att minimera 
mängden vatten som tas in i byggnaden. Genom att välja betong med hänsyn till yttre 
klimat och byggmetod kan uttorkningstiden minska (Gillberg et al., 1999). Om 
byggnaden inte är helt tät vid torkningen läcker värme ut ur byggnaden. För att minska 
risken för detta är det viktigt att ta hänsyn till de "svaga punkterna" i konstruktionen, 
tills ordinarie klimatskal är på plats. Bland annat vid plastning är det viktigt att göra det 
på båda sidor om tätningen, se figur 5, och även vänta med torkningen tills ytterväggen 
har fått sin yttre isolering monterad. Valet av energisystem för torkningen spelar också 
stor roll och Bergström och Brander (2017) nämner att fjärrvärme är det mest 
kostnadseffektiva alternativet. 

 
Figur 5. Plastning med 1 lager plast, respektive 2 lager plast (Bergström & Brander, 
2017). 
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Konceptet Lean, som Comm och Mathaisel (2005) beskriver i grundläggande drag 
handlar om att göra mer med mindre, är något som har börjat appliceras i 
byggbranschen. Wu, Low och Jin (2013) skriver att Lean kan leda till ökade fördelar 
för miljön. Just-in-time tekniken innebär allt material som levereras endast ska finnas 
på plats då den ska användas. På detta sätt minskar onödiga transporter från förvaring 
av materialet till dess slutgiltiga placering. Däremot argumenterar Bae och Kim (2008) 
att Lean inte alltid medför minskad miljöpåverkan då dess huvudsakliga syfte är att 
förbättra värdet för kunden. Wu, Low och Jin (2013) menar dock att genom fokus på 
att identifiera och eliminera de moment som inte ger direkt värde för slutprodukten, så 
som spill, onödiga transporter, omarbeten och överarbeten kommer åtminstone 
utsläppen från dessa moment att försvinna. 
Byggnadsinformationsmodellering, BIM kan beskrivas som ett arbetssätt eller en 
process och används bland annat för 3D-visualisering, samgranskning, analyser, 
simuleringar och kommunikation. BIM kan även användas för att bygga mer ekologiskt 
hållbart både med avseende på projekteringsfasen och produktionsfasen (Lu, Wu, 
Chang & Li, 2015). Vidare förklaras hur en BIM-modell kan användas för att kartlägga 
koldioxidutsläpp under produktion för att sedan kunna ge rekommendationer om hur 
dessa utsläpp kan minska.  

3.6 Kommunikation & kommunikationsverktyg 
Liljenström et al. (2015) nämner att det finns många olika aktörer och beslutsfattare i 
ett byggprojekt och det viktiga är att alla strävar mot samma mål samt att "frågan om 
klimatpåverkan från byggandet måste upp på bordet, och adresseras till beslutsfattare 
inom olika sektorer och på olika nivåer, för att något ska hända." (s. 59). Första steget 
till en förbättrad kommunikation kring energiförbrukningen under produktionsfasen är 
att alla aktörer i hela byggprocessen måste identifiera sin egen roll för att kunna bidra 
till att kunskap sedan kan överföras till resterande aktörer (Liljenström et al., 2015). 

3.6.1 Kommunikationsteori 
Det är lätt att tro att kommunikation är en linjär process där en part säger något och 
mottagaren tolkar innehållet korrekt medan det i verkligheten finns en rad olika faktorer 
som leder till att mottagaren kan tolka informationen på annorlunda sätt. En effektiv 
kommunikation innebär att sändaren kan läsa av situationen och anpassa den bästa 
kommunikationsmetoden för det specifika fallet (Pilkinton, 2013). En 
kommunikationsplanering kan delas in i något som enligt Falkheimer (2001) kallas en 
kommunikationsstege, se figur 6. 
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Figur 6. Kommunikations stege (fritt från Falkheimer, 2001). 

3.6.2 Kommunikationsverktyg 
BIM som ovan beskrivits vara användbart för att kartlägga koldioxidutsläpp kan även 
användas som ett kommunikationsverktyg för aktörer associerade med 
hållbarhetsfrågor, produktion och förvaltning. BIM erbjuder en ny plattform för 
kommunikation mellan aktörer med ett gemensamt intresse och knyta starkare band 
mellan dessa aktörer där tidigare kommunikationsbrister funnits (Lu et al., 2015). Saieg, 
Sotelino, Nascimento och Caiado (2018) skriver om hur BIM och Lean kan kombineras 
och användas tillsammans till fördel för hållbarhetsarbetet. Genom att använda en 3D-
modell inlagd med Leanmetoden Last planner system (LPS), där varje moments 
emissioner kan läggas in med olika visualiseringseffekter, skulle diskussioner av högre 
kvalitet kunna genomföras och därmed fås en bättre förståelse för projektets olika 
moment. Wong et al. (2012) skriver om simuleringsverktyget Construction Virtual 
Prototyping, CVP som använder Virtual Reality, VR och Mixed Reality, MR för att 
visualisera och förutse koldioxidutsläppen under produktionsfasen. För att 
simuleringsverktyget ska anpassas till varje projekt, läggs projektspecifika data in i 
verktyget, som maskintyper och materialval. Genom olika tilläggsapplikationer går det 
sedan att jämföra olika produktionsmetoder och identifiera olika sorts problem och 
hinder för att sedan ge förslag på alternativa metoder. Processen repeteras för att 
säkerställa att de nya metoderna är bättre. Processen avslutas när den mest optimala 
produktionsprocessen har uppnåtts.  

3.7 Sammanfattning av valda teorier 
De valda teoriområdena är sammankopplade enligt figur 7. Processkartläggningen ger 
en grund för hur byggproduktionen ser ut, varav teori om byggproduktion används för 
förståelse för produktionsfasens byggmoment. Teori om energiförbrukning ger 
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underlag för hur denna förbrukning kan effektiviseras. Slutligen kopplas det samman 
med teori om kommunikation och kommunikationsverktyg för att ta reda på hur 
energiförbrukning och energieffektivisering under byggproduktion kan kommuniceras. 

 
Figur 7. Samband mellan teorier (Bucht & Korhonen, 2018).
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4 Empiri 
Kapitlet presenterar det insamlade, empiriska data som ligger till grund för analys och 
resultat på frågeställningar, mål och syfte i denna studie.  

4.1 Dokumentanalys 
Avsnittet presenterar den empiri som har fåtts fram genom dokumentanalys. 

4.1.1 Projektfakta  
Kv. Orgeln är ett nybyggnadsprojekt med flerbostadshus (A, B, C, D), radhus (E, F) 
och gemensamhetslokal (G), se figur 8. Projektet byggs med NCC (Nordic Construction 
Company) Building SE som totalentreprenör i området Samset i Jönköping.  

Konstruktion och dimensionering 
Projektet är en kombination av platsgjutning och elementbyggnation där 
flerbostadshusen platsgjuts i betong med förtillverkade formelement (plattbärlag), med 
platta på mark.  Radhusen (E, F i figur 8) byggs med prefabricerade träelement och tas 
därför inte till hänsyn i denna studie.  

 
Figur 8. Orienteringsfigur Kv. Orgeln (Enter Arkitektur, 2017). 

Tidsplanering 
Grundläggningen av projektet startade juni 2017 och pågick fram till januari 2018. 
Gjutning av väggar och bjälklag har tidsplanerats mellan oktober 2017 till februari/mars 
2018, se huvudtidplan, bilaga 16. Figur 9 visar luftmedeltemperaturen månadsvis under 
2016 för Jönköping. En jämförelse mellan huvudtidplan och medeltemperatur klargör 
vilka förutsättningar, klimatmässigt, byggproduktionen har under de olika 
produktionsfaserna.  
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Figur 9. Luftmedeltemperatur, månadsvis (januari 2016 - december 2016), Jönköpings 
Flygplats (sammanställt data från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut 
[SMHI], 2018). 

Hållbarhetsarbete 
NCC har tagit fram praktiska riktlinjer för hur koncernens medarbetares miljöansvar 
ska hanteras, figur 10. I figuren nämns GRI, Global Reporting Initiative, en fristående 
organisation som hjälper företag och myndigheter att förstå och kommunicera kring 
deras miljöpåverkan (NCC, u.å.-a). Enligt NCC (u.å.-a) gäller också följande för NCC:s 
hållbarhetsarbete: 
 Leverantörer som väljs ska vara proaktiva och systematiska i sitt arbete när det 

kommer till socialt ansvar, miljö, kvalitet, hälsa och säkerhet. 
 För att säkerställa att leverantörer och andra parter lever upp till dessa krav ska 

revisoner göras. 
 Revisionerna kan göras av egen personal eller inhyrda konsulter som gör 

tredjepartsrevisioner enligt NCC:s medlemskap i BSCI (Business Social 
Compliance Initiative) och FN:s Global Impact. 

 
Figur 10. Praktiska riktlinjer för hantering av miljöansvar, (NCC, u.å.-a). 
NCC har även upprättat en hållbarhetspolicy som gäller för samtliga 
verksamhetsområden. Ambitionen är att NCC ska "proaktivt bidra till att minska 
användningen av icke-förnyelsebara material, öka värdet för samhället och utveckla nya 
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tekniska lösningar, produkter och arbetsmetoder som främjar en hållbar utveckling 
såväl för kunderna som för NCC-koncernen och samhället i stort" (NCC, u.å.-b). För 
att nå dit ambitionen säger NCC (u.å.-b) följande: 
 NCC ska arbeta med att utveckla socialt hållbara, klimatanpassade samt energi- 

och resurseffektiva produkter och tjänster och alla medarbetare har ett ansvar 
som sträcker sig utanför företaget.  

 Hållbarhetssavdelningen har ansvar för att policyn följs, är förstådd och 
kommuniceras på rätt sätt samt att rätt åtgärder tas om policyn inte följs. 

I figur 11 finns de verksamhetsområden NCC arbetar proaktivt med. Till 
hållbarhetspolicyn finns en miljöpolicy (bilaga 17) som beskriver hållbarhetens 
miljöaspekter. 

 
Figur 11.  NCC:s hållbarhetsramverk (NCC, u.å.-b). 

4.1.2 Processkartläggning Kv. Orgeln 
Processkartläggningen, figur 12 – 15 presenterar de övergripande aktiviteter som sker 
under grundläggning, stombyggnad samt stomkomplettering för hus A, B, C och D i 
projekt Kv. Orgeln samt vilka energikrävande inputs dessa aktiviteter innehåller.  

 
Figur 12. Energikrävande inputs för Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 
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Figur 13. Aktiviteter grundläggning, Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

 
Figur 14. Aktiviteter stombyggnad, Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

 
Figur 15. Aktiviteter stomkomplettering, Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

Energiförbrukning  
Energiförbrukningen för de aktiviteter under grundläggning, stombyggnad och 
stomkomplettering har sammanställts i tabell 11 – 13 med bland annat data från 
dokumentanalysen och den ostrukturerade intervjun (avsnitt 4.2.1) samt 
litteraturstudier. Utöver dessa aktiviteter har projektet flera olika leveranser som 
kommer dagligen, en eller flera gånger i veckan eller en gång i månaden, dessa 
redovisas i tabell 9 och 10. Kranarna körs dagligen på projektet, detta gäller även en 
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hjullastare, dieselförbrukning för denna redovisas i tabell 8. Dieselförbrukningen 
beräknas vara 3,8 liter diesel per timme för stora dieselmotorer, enligt Chen (2017). 
Värdet har använts vid all tomgångskörning och för hjullastaren i tabell 11 – 13. För 
transport med lätt lastbil antas värdet 6,1 l/100km (Trafikverket, 2018). Vid körning 
och leveranser med tunga fordon antas medelvärdet ur tabell 6. Värdena är framtagna 
vid 1000-poängtestet 2017, ett europeiskt, grundligt lastbilstest där de stora 
lastbilstillverkarna i världen har chans att deltaga. Arrangör av testet är tyska ETM 
Verlag, en utgivare av flera stora lastbilsmagasin (Scania, 2018; Åkeri & Transport, 
2017). Fordons förbrukning räknas för tur- och returkörning. För övrig utrustning gäller 
effekter enligt tabell 5. 

Tabell 5. Effekter för övrig utrustning (Bucht & Korhonen, 2018). 

Moment Användningsområde Effekt [kW] 

Tillverkning armering Maskiner som klipper och bockar armeringsjärn 4,75 

Hetvattenfläkt Används vid byggtorkningen 50 

Slipning/skrotning 
Torrslipning av gjutna väggar, bjälklag och platta på 
mark 11 

 

Tabell 6. Liter Diesel per mil för olika lastbilstillverkare från 1000-poäng testet 2017 
(fritt efter Åkeri & Transport, 2017). 

DAF Mercedes Scania Volvo Medelvärde 

3,658 3,531 3,529 3,647 3,591 

När huvuddelen av klimatskalet är på plats sätts byggfläktarna igång. 
Energiförbrukning för dessa kan ses i tabell 14. 
Beräkning av projektets byggkranar  redovisas i formel 1, där 64A är den ström 
kranarna använder under sin maxkapacitet, 400V är huvudspänningen för 3-fas, där 
fasspänningen är 230V. Roten ur 3 är förhållandet mellan huvudspännningen och 
fasspänningen. I genomsnitt går kranarna 25 procent av sin maxkapacitet på 
byggarbetsplatsen. Därför beräknas kranarna förbruka: 

64 (𝐴𝐴) ∙ 400 (𝑉𝑉) ∙ √3 ∙ 0,25 = 11 085 𝑊𝑊 ≈  11,1 𝑘𝑘𝑊𝑊 
Formel 1. Beräkning av kranars energiförbrukning på projekt Kv. Orgeln (Bucht & 
Korhonen, 2018). 
Energiförbrukningen för de två kranarna har sammanställts till en förbrukningspost i 
tabell 7. 
Tabell 7. Energiförbrukning för byggkranarna på projekt Kv. Orgeln (Bucht & 
Korhonen, 2018). 

Stor Byggkran Liten byggkran Byggkran kWh 
V.36 (2017) - V.22 (2018) = 
39 veckor 

V. 33 (2017) - V.14 (2018) 
= 34 veckor     

8h/dag i 5 arbetsdagar 0,8*8h/dag i 5 arbetsdagar     
1560 h drift 1088h drift Totalt 2648 h krandrift 29 393 
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Tabell 8. Dieselförbrukning för hjullastare som körs dagligen på projekt Kv. Orgeln 
(Bucht & Korhonen, 2018). 

Hjullastare Liter Diesel 
v. 32 (2017) - v.40 (2018) = 61 veckor   
0,5*8/dag i 5 arbetsdagar   
1220 h drift 4636 

 
Tabell 9. Dieselförbrukning vid leveranser av skyddsanordningar till projekt Kv. 
Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

Leverans av skyddsanordningar 

  Skyddsräcken Liter Diesel 

Leveranser till 12 lastbilar (Ramirent, 7,4km) 63,8 

Leveranser från 5 lastbilar (Ramirent, 7,4km) 26,6 

 
Tabell 10. Dieselförbrukning övriga leveranser till projekt Kv. Orgeln (Bucht & 
Korhonen, 2018). 

Övriga leveranser 
  Liter diesel 

Ahlsell lastbil (Hallsberg 173km) 1 
gång/dag  

(Samkörning till andra projekt, tas därför inte 
med i beräkning) 

Ramirent turbil (augusti 2017 - v.22 2018, 
96 veckor) 6,8km, 2 gånger i veckan 159,3 

Transab kranbil (aug 2017 - v.22 2018, 22 
månader) 8,9 km 1 gång i månaden 140,6 
Leverans ställning, 12 lastbilar (10 km) 86,2 

 
Tabell 11. Energiförbrukning för de olika aktiviteterna under 
grundläggningsmomentet, projekt Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

Grundläggning 

Platta på mark, plintar, sula, m.m. 

  Formning  Isolering Armering Gjutning 
Efter-
behandling Liter Diesel kWh 

Transporter 
10 lastbilar 
(Beijer, 6,8km) 

5 lastbilar 
(Vårgårda, 
101km) 

4 lastbilar 
(Norrköping, 
175km) 

32 lastbilar 
(Torsvik, 
20km)   1373,9   

Betongpump/beto
ngbil       

48 h 
tomgång   182,4   

Tillverkning 
armering      

200 h 
elförbr.       950 

Slipning/skrotning         
160 h 
elförbr.   1760 
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Tabell 12. Energiförbrukning för de olika aktiviteterna under stombyggnadsmomentet, 
projekt Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

Stombyggnad 

Bärande väggar 

  

Leverans/ 

montage 
av formar Formning Armering Formning Gjutning 

Flytt av 
form 

Efterbeh
andling   

Liter 
Diesel kWh 

Transporter 

4 lastbilar 
o. släp 
(Göteborg, 
141km) 

Inräknat i 
byggkran 

5 lastbilar 
(Norrköpin
g, 175 km) 

Inräknat i 
byggkran 

160 bilar 
(Torsvik, 
20km) Inräknat 

i bygg-
kran 

    3331,7   

Slipning/skro
tning       

800 h 
elförbr.     8800 

Tillverkning 
armering   

500 h 
elförbr.         2375 

Bjälklag 

  

Leverans/
montage 
filigran Formning Smide Armering 

Komplett
erande 
formning Gjutning 

Efterbeh
andling 

Vinte
rarbe
ten 

Liter 
Diesel kWh 

Lastbilskran     

20 h 
tomgångsk
örning           76   

Transporter 

14 lastbilar 
(Borås, 
79km) 

4 lastbilar 
o. släp 
(Balk och 
stämp) 
(Gbg, 
141km) 

10 lastbilar 
(Värnamo, 
63km) 

5 lastbilar 
(Norrköpin
g, 175km) 

1 lastbil 
(Beijer, 
6,8km) 

132 
lastbilar 
(Torsvik, 
20km)     4181,2   

Betongpump
/betongbil           

180 h 
tomgån
g     684   

Tillverkning 
armering       

200 h 
elförbr.           950 

Uppvärmnin
g/tining               

288 h 
tomg
ång 1094,4   

Slipning/skro
tning             

500 h 
elförbr.     5500 

Träbjälklag 

  Smide Limträ Smide KL-trä 
Skumbet
ong 

Spacklin
g     

Liter 
Diesel kWh 

Lastbilskran 
8 h 
tomgång   

Inräknat i 
tidigare 
smides-
moment 

          30,4   

Transporter 

4 lastbilar 
(Värnamo, 
63km) 

4 lastbilar 
(Töreboda, 
116km) 

4 lastbilar 
o. släp 
(Österrike, 
1326km) 

4 bilar 
(Jönköpin
g, 3,3km) 

4 bilar 
(Jönköpi
ng, 
3,3km)     4342,5   
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Tabell 13. Energiförbrukning för de olika aktiviteterna under 
stomkompletteringsmomentet, projekt Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

Stomkomplettering 
Kompletteringar 

  Balkonger Trappor       
Liter 
Diesel 

 

kWh 

Lastbilskran 12 h tomgång 4 h tomgång       60,8   

Mobilkran 27 h tomgång 8 h tomgång       133   

Transporter 

3 lastbilar 
(Ulricehamn, 
45km) 

2 lastbilar 
(Ulricehamn, 
45km)       161,6   

Utfackningsväggar 

  
Förberedelse 
montage 

Leverans prefab. 
element 

Montage prefab. 
element 

Leverans 
fönster 

Komplettering 
yttervägg 

Liter 
Diesel kWh 

Mobilkran   16 h tomgång 

Inräknat i 
byggkran 

    60,8   

Transporter 
4 lastbilar 
(Beijer, 6,8km) 

8 lastbilar 
(Vimmerby, 
123km) 

4 lastbilar 
(Polen, 
980km) 

8 lättlastbil 
(Jönköping, 
7,2km) 3548,6   

Bomlift     160 h tomgång     608   

Tak 

  
Förberedning 
montage 

Leverans prefab. 
tak 

Montage prefab. 
tak 

Leverans 
fönster Komplettering tak 

Liter 
Diesel kWh 

Transporter 
4 lastbilar 
(Beijer, 6,8km) 

8 lastbilar 
(Hultsfred, 127km) 

Inräknat i 
byggkran 

2 lastbilar 
(Beijer, 
6,8km) 

8 lättlastbil 
(Jönköping, 
7,2km) 766,0   

Hjullastare   16 h     60,8   
    

 
Tabell 14. Energiförbrukning under byggtorkning för projekt Kv. Orgeln (Bucht & 
Korhonen, 2018). 

Byggtorkning 

Uttorkning dygnet runt (v.14 2018 - v.40 2018), 4344h  Antal kWh 

Hetvattenfläkt  8st 1 737 600 
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4.2 Intervjuer 
Avsnittet presenterar den insamlade empirin från genomförda intervjuer. Intervjufrågor 
och sammanfattningar från de semistrukturerade intervjuerna presenteras i bilaga 1 – 
15. 

4.2.1 Ostrukturerade intervjuer 
Under de ostrukturerade intervjuerna med arbetsledare och platschef 1 på projekt Kv. 
Orgeln, genomfört i samband med processkartläggningen, framkom bland annat att: 
 Arbetsledaren på projektet har tagit beslut om att isolera väggformarna för att 

minska behovet av uppvärmning under betongens härdning. 
 Byggkranarna använder i medel 25 procent av sin maxkapacitet. 
 Stora byggkranen körs 8 timmar/dag, fem dagar i veckan. 
 Lilla byggkranen körs 0,8*8 timmar/dag, fem dagar i veckan.  
 Hjullastaren som går dagligen på byggarbetsplatsen kör 0,5*8 timmar/dag, fem 

dagar i veckan. 
 Uttorkning av byggnaderna kommer att ske dygnet runt mellan v.14 – v.40, 

2018.  
 Vid stombyggnad, bjälklag, sker vinterarbeten i form av tining av snö och 

uppvärmning av plattbärlag innan gjutning.  
 Betongbilarna beräknas i snitt lastas med 5 kubikmeter betong vid varje 

leverans. 
 Kv. Orgeln omfattas av NCC:s avtal med Vattenfall för "Bra miljövals"-märkt 

el. 

4.2.2 Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer har gjorts med energi- och klimatstrateg, miljöspecialist, 
arbetsledare och platschefer, yrkesarbetarlärling, erfaren yrkesarbetare, 
underentreprenörer inom betong (driftledare) och ventilation (projektledare), tabell 15. 
Tabell 15. Respondenters yrkesroller, arbetslivserfarenhet i nuvarande roll, personligt 
miljöintresse intervjutyp och varaktighet (Bucht & Korhonen, 2018). 

Yrkesroll 
Arbetslivserfarenhet i 
nuvarande yrkesroll 

Personligt 
miljöintresse Intervjutyp 

Varaktighet 
(min) 

Energi- och 
klimatstrateg 
(Energistrateg i text) 10 år Ja Telefon 36:30 

Miljöspecialist 6 år Ja Telefon 29:52 

Platschef 1 6 år Nej Fysisk 34:05 

Platschef 2 8 år Ja, till viss del Fysisk 27:05 

Arbetsledare 7 månader Ja Fysisk 13:21 

Yrkesarbetare 1 2 år Ja Fysisk 12:40  

Yrkesarbetare 2 43 år Ja Fysisk 8:59 

UEBetong 11 år Ja Fysisk 21:39 

UEVent. 2 år Ja Fysisk 16:34 
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Ansvar 
Energistrategen på NCC Building SE är bland annat ansvarig för Grönt Byggande, en 
kravlista på de åtgärder som ska göras ute på byggarbetsplatsen. Platschef 1 berättar att 
Grönt Byggande innebär att projekt över 50 Mkr planeras efter vissa kriterier i en 
checklista, där tillräckligt många kriterier måste uppfyllas för att få projektet godkänt. 
Platschefen är ansvarig över att planera efter Grönt Byggande och ett exempel på detta 
kan vara att välja en grön etablering, vilket kan innebära nattsänkning av temperatur i 
bodar, sensorstyrd belysning, isolerade containrar, lågenergistrålkastare m.m. De 
kriterier som är möjliga att uppnå prioriteras. Om något av dessa kriterier ställer krav 
på själva produktionsfasen råder det dock en osäkerhet kring, den största fokusen är 
lagt på den tillfälliga fabriken. Platschef 2 berättar att bortom Grönt Byggande kommer 
kraven sällan från NCC:s sida.  
Det är arbetsledare/platschef som ska säkerställa att de ute i produktion har koll på 
allting gällande miljöfrågor och att Grönt Byggande efterföljs. Till deras hjälp finns det 
miljöplaner. Energistrategen, Yrkesarbetare och Platschef 2 menar att det även är allas 
ansvar att beakta miljöfrågor i stort. 
För alla projekt ska det även finnas KMA-samordnare (Kvalitet-, Miljö- och 
Arbetsmiljösamordnare) som bland annat ska följa upp att Grönt Byggande efterföljs. 
Det har däremot inte funnits miljösamordnare till projekt Kv. Orgeln berättar platschef 
1. Det finns heller inte någon som följer upp att information om miljöpolicys når ut till 
alla. Energistrategen berättar att det sker ett arbete just nu med att byta ut Grönt 
Byggande mot något kallat Sustainable Sites. Den liknar Grönt Byggande men är lite 
bredare och inkluderar hela hållbarhetsperspektivet och inte enbart miljöfrågor. 

Miljörevisioner 
Miljöspecialisten berättar att miljörevisioner görs som stickprovskontroller och väljs ut 
på ett sätt för att få en så jämn spridning av urvalet som möjligt. Vid en miljörevision 
gås ett projekt igenom från start till slut, det vill säga anbud, projektering, planering, 
produktion med respektive personer för de olika skedena. Miljörevisionerna baseras på 
tollgates, det vill säga beslutspunkter. När en tollgate är avklarad fortsätter man vidare 
till nästa steg. Revisionerna handlar också om att skapa förståelse, finnas som stöd och 
dela erfarenheter från andra projekt genom att föra en dialog om varför olika krav finns. 
Revisorerna, baserade på Grönt Byggande, ser dock inte över energiförbrukning i 
produktion. 

Produktionsplanering 
Platschefen är, enligt Platschef 1, i vanliga fall med redan under anbudsprocessen och 
tar beslut om var etablering ska placeras, hur många kranar som behövs, m.m. När 
anbudet är vunnet går platschefen vidare med produktionsplaneringen och bollar många 
frågor med arbetsledare och i bästa fall en lagbas och ett skyddsombud. Arbetsledaren 
fick sin roll efter att produktionsplaneringen redan var gjord och har därför inte kunnat 
påverka planeringen men han följer upp hur den fortskrider. Den största parametern vid 
planeringen är att följa tidplanen. Både Arbetsledaren och Platschef 2 berättar under 
sina intervjuer att det inte går planera produktionen efter årstiderna utan det finns en 
byggtid som ska följas. Platschef 1 är enig, men berättar däremot att om vädret är dåligt 
och ser ut att bli bättre inom en snar framtid och det finns ett icke kritiskt väderberoende 
moment, det vill säga ett moment som går att skjuta på utan att förlänga tidplanen som 
med fördel görs i varmare väder, försöker de att planera kring vädret på så sätt.  
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Energiförbrukning 
I dagsläget sker inget arbete för att energieffektivisera byggarbetsplatsen, sett till 
produktionen, varken enligt Arbetsledaren eller Platschef 1. I deras vetskap görs det 
heller ingen uppföljning på energiförbrukningen. Arbetsledaren nämner dock att han är 
ny i sin roll och inte vet om det sedan beställs från maskinuthyrare som NCC har avtal 
med. Därmed antar både Arbetsledaren och Platschef 1 att de uppfyller NCC:s krav. 
Platschef 2 berättar däremot att han vet att maskinuthyrare har brustit i några av NCC:s 
arbetsmiljökrav och att det därmed inte är omöjligt att de även gjort det när det gäller 
miljökrav. Samtliga representanter för platsledningen berättar att leveranser försöker 
planeras så att de står på byggarbetsplatsen så kort tid som möjligt och behöver flyttas 
så lite som möjligt.  
Det som drar mest energi under produktionsfasen berättar Energistrategen är 
uttorkningen av stommen. Där handlar det mycket om planering så att byggnaden blir 
tät så fort som möjligt och att fönster och liknande finns, innan värme och ventilation 
dras igång. Detta är något platsledningen också förklarar att de fokuserar på innan de 
sätter igång fläktar i byggnaden. Under kalla perioder används plast, skivor, och 
isolering för att täcka de svaga punkterna. Täcks inte dessa blir det ett stort kallras men 
enklast möjliga alternativet väljs. Fläktarna på Kv. Orgeln går på fjärrvärme enligt 
Platschef 1. Då fjärrvärme inte är möjligt kan det i värsta fall användas gasol till 
fläktarna berättar Platschef 2.   
För övrigt förklarar Energistrategen att mycket beteendeförändringar behövs, belysning 
ska inte stå på dagtid och maskiner ska inte stå på tomgång. Även om det inte finns 
någon särskild åtanke på detta enligt platscheferna så försöker båda yrkesarbetarna att 
minimera detta och de låter inte maskiner stå på om de själva inte befinner sig i dem.  
Det har även skett en stor förändring de senaste åren där belysningen blivit mer 
energieffektiv, men den ska oavsett inte stå på under dagsljusförhållanden. Vid frågan 
om hur de tänker kring transport och inköp av material och varor menar Energistrategen 
att även om de köper in material lokalt så har ofta råmaterialen köpts in någon 
annanstans ifrån, det är därför inte säkert att det blir mindre emissioner ur ett 
livscykelperspektiv. Energistrategen tror heller inte att inköpare tar någon hänsyn till 
det, då det i så fall måste göras LCA-analyser på hur produktionen av materialen har 
skett eftersom transporten kan vara en liten del av hela livscykeln.  
Byggmetoderna går inte att påverka i produktionen, det är redan fastsatt i projekteringen 
berättar Arbetsledaren. Platschef 2 berättar att styrningen beror på ekonomi och vad 
beställaren är beredd att betala. Men yrkesarbetarna anser för att utföra sina 
arbetsuppgifter mer energieffektivt ska direktiv komma uppifrån där de kan planera 
mer. Det behövs mer arbetsberedning. Yrkesarbetarna kommer in i ett sent skede där 
de mesta redan är bestämt och inköpt.  
UEVent gör inget speciellt för att minska energiförbrukningen på byggarbetsplatsen men 
uppmanar montörerna att vara medveten om transporter. De försöker samla upp och 
göra så få transporter som möjligt. UEBetong utbildar sina chaufförer i Eco-driving och de 
får inte ha sina bilar på tomgång. UEBetong tänker mycket på volymerna och hur mycket 
betong det går åt och får plats i varje tombola då de inte vill åka med en liten mängd 
betong ut till byggarbetsplatserna. Dels för att det blir dyrt för kund, och tar onödigt 
med energi och tid. Det hänger mycket på att entreprenörens platsledning räknar rätt då 
de själva har ganska exakta volymer som de levererar. Bland annat har de vågar som 
väger materialet och de kontrolleras ofta.   
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UEBetong berättar att när gjutningarna sker under vintern tillsätter de varmvatten som de 
värmer upp, vilket leder till en ökad energiåtgång. De tillsätter även acceleratorer för 
att betongen ska börja härda snabbare. De går ibland upp i en högre betongklass, vilket 
innebär att de använder en högre cementhalt vilket heller inte är bra för miljön. 
Driftledaren berättar att på det stora hela inte är fördelaktigt att gjuta under vintertid då 
det är mer energikrävande och att entreprenören i fråga även måste tillsätta någon energi 
för att behålla värmen i betongen. Driftledaren berättar att de jobbar med datorer på 
projekt Kv. Orgeln som mäter temperaturen i betongen och som gör att de kan avläsa 
när önskad hållfasthet har uppnåtts och värmen kan stängas av. Vidare berättas att då 
byggbranschen kantas av korta byggtider finns det en uttorkningsbetong med lägre vct 
för att bygga in mindre fukt i byggnaderna. UEBetong nämner att ett alternativ för att korta 
torktiden är att istället hitta bättre material som tillåter fukttransport, då fukt i sig inte 
är farligt utan det är när det byggs in och börjar bilda mögel. 
I stort sett menar Platschef 2 att energieffektivisering i produktion inte är ett ämne som 
det kontinuerligt jobbas med, vilket även framkom under intervjun med UEVent.. 
Arbetsledaren tycker det borde finnas någon som är insatt i det, då det idag inte finns 
tillräckligt med tid till det för platschefen. Frågan hade även troligen fått högre 
prioritering om NCC hade sett stora besparingsmöjligheter.   

NCC:s miljöregler och hållbarhetspolicy 
Platschef 1 och 2 har medvetenhet om att NCC:s miljöpolicy finns, men det sker ingen 
uppföljning på att den efterföljs. De får bara statistik på allt som slängs från 
entreprenören över avfallshanteringen. I övrigt läggs väldigt lite fokus på miljöfrågor. 
Platscheferna får dock kontinuerligt gå kurser i miljölagstiftning. Arbetsledaren är inte 
medveten om vad NCC:s miljöpolicy innefattar men han nämner att en interaktiv kurs 
gjordes i början av anställningen men glöms lätt bort då det inte finns några 
uppföljningskrav. Arbetsledaren är inte medveten om NCC:s riktlinjer kring hur man 
ska hantera sitt miljöansvar, detta tros bero på att det är lite som går att påverka i detta 
skede. I hans skede går det till exempel inte att sätta krav på att maskiner ska hyras 
någon annanstans ifrån. Platschef 2 är heller inte medveten om dessa riktlinjer, men 
menar att sunt förnuft borde användas. Kopplingen till Grönt Byggande görs och menar 
att de går hand i hand, om Grönt Byggande uppfylls borde även NCC:s miljöpolicy 
uppfyllas. 
Yrkesarbetare 1 är inte medveten om NCC:s miljöpolicy men berättar att han är ny och 
ofta följer de andras arbete och vet inte om de arbetar utefter policyn men inte nämner 
det. Yrkesarbetare 2 har kännedom om att miljöpolicyn finns men är osäker på vad den 
innehåller. Han berättar även att det inte sker någon uppföljning på att den följs. Ifall 
yrkesarbetarna skulle se energibesparingspotential i något moment så tar de det i direkt 
kommunikation med byggarbetsplatsledningen. 
NCC:s miljöregler gäller även för underentreprenörer som Energistrategen berättar 
skickas med vid upphandlingen. Det yttersta ansvaret ligger dock på platschefen som 
Energistrategen är medveten om, inte hinner kontrollera att alla miljöregler följs. Han 
vet inte om det finns någon prioriteringsplan angående vad som är viktigt att kontrollera 
inom miljö. En sådan plan skulle kunna vara bra, men riskerar att peka ut vad som är 
viktigast och det mindre viktiga på så sätt inte görs alls. Han nämner att 
engageringsgraden inom miljöfrågor är mycket personberoende, där vissa platschefer 
är mer engagerade än andra. 
Varken driftledaren på UEBetong eller projektledare på UEVent har fått någon information 
om NCC:s direktiv angående energi- och miljöfrågor. Det är inte heller något som står 
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med i UEVents kontrakt. Dock nämner projektledaren att det är möjligt att montörerna som 
är ute på bygget får den informationen. För UEBetongs del har de ett Sverigeavtal med NCC 
och därför är NCC:s direktiv inget som kommuniceras ut vid varje projekt. Driftledaren 
vet inte om det förs någon dialog om energiförbrukningskrav vid avtalsskrivning då han 
inte är med där. 
Inga energibesparingskrav kommer ut till underentreprenörerna från NCC:s sida utan 
de använder egna direktiv och vad slutkunden gynnas av. Bränslet som UEBetong använder 
i deras bilar är en fossilfri syntetisk diesel gjort på hydrering av växt- och djurfetter 
(HVO diesel) och ska uppfylla det krav NCC har på bränsle då det är det bästa på 
marknaden enligt driftledaren.  

Kommunikation 
Arbetsledaren tycker inte att det finns någon kommunikation kring 
energieffektivisering på byggarbetsplatsen idag. Detta förklaras med att de som är ute 
på byggarbetsplatsen inte har möjlighet att avsätta tid för sådant arbete, utan att det i så 
fall borde finnas en extra resurs som arbetar med sådana frågor. Han berättar även att 
de aldrig haft någon muntlig kommunikation kring miljöfrågor utan det handlar i så fall 
om att ta eget initiativ och gå in och läsa på intranätet där det går att läsa miljöplanen 
och andra dokument. Yrkesarbetare 1 har heller inte lagt märke till om det 
kommuniceras kring energieffektivisering men att det behövs kommuniceras ut till alla 
så att alla jobbar på samma sätt. Inför varje projekt förklaras regler som gäller för det 
specifika projektet. Yrkesarbetare 2 tillägger att information och nyheter om vad som 
beslutas inom NCC når yrkesarbetarna via ett månadsblad. Platschef 2 tycker däremot 
att en sådan kommunikation existerar och syftar till Grönt Byggande som ska efterlevas 
i produktionen. 

Platschef 2 berättar att NCC idag använder ett verktyg kallat Synergi där både negativa 
och positiva upplevelser kring arbetsmiljö på en byggarbetsplats tas upp. Viktigaste 
med ett sådant verktyg är att det är greppbart och går att kommunicera ut på ett enkelt 
vis. Det är en svår bit som ofta diskuteras då de unika fallen måste konkretiseras för att 
det ska gå att ta lärdom av dem. Skulle det fungera optimalt menar han att något 
liknande skulle kunna användas för miljöfrågor. Energistrategen förklarar att istället för 
att dela erfarenheter och arbetsmetoder mellan byggprojekt och personer försöks detta 
styras centralt utifrån NCC:s verksamhetssystem där rutiner och mallar beskrivs. 
Beroende på projekttyp lagras projekten i olika system. Där hittas involverade personer 
som man sedan får kontakta. Det finns även olika forum på alla avdelningar, 
produktionsnätverk och platschefnätverk där erfarenheter delas. Alla erfarenheter 
loggas däremot inte berättar Miljöspecialisten, då det skulle bli så mycket data och risk 
finns att mycket av det blir oanvändbar.  

Kommunikationsplattformar kring miljöfrågor skiljer sig beroende vilken nivå det sker 
på. Allmänna frågor kan kommuniceras via intranät, Skype-samtal och utbildningar. 
Miljöspecialisten har även möten tillsammans med andra specialister där de bland annat 
diskuterar hur de ska ta fram stöd och utbildningar för miljömålen som finns inom 
koncernen. Energistrategen kommunicerar ofta vidare till deras fokusgrupper som 
håller på med energiberäkning. Varje år tar de fram nya handlingsplaner för att alltid 
bli bättre och kunna göra mer exakta energiberäkningar och även följa upp och göra 
olika slags utredningar. Simuleringsverktyget CVP förklaras för Energistrategen i 
grundläggande drag och han ställer sig positiv till det och berättar att NCC jobbar 
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mycket med digitalisering idag. Bland annat används BIM för att minska och optimera 
transporter och kartlägga inbygga material.  

4.3 Sammanfattning av insamlad empiri 
Vid dokumentanalys framkom projektspecifik information angående Kv. Orgeln, ett 
nybyggnadsprojekt med flerbostadshus och radhus där NCC Building SE är 
totalentreprenör. Projektet är en kombination av platsgjutning och elementbyggnation 
där grundläggningen startade juni 2017. Under dokumentanalysen granskades även 
NCC:s riktlinjer och policys kring NCC:s hållbarhetsarbete, vilket intervjuer med 
platschefer, arbetsledare, yrkesarbetare och underentreprenörer på Kv. Orgeln visade 
sig finnas liten medvetenhet kring. Det framkom även att det inte skedde något arbete 
för att energieffektivisera eller följa upp energiförbrukningen på Kv. Orgeln enligt 
Arbetsledare och Platschef 1. Detta syftar de till är för att det inte finns någon resurs 
som ställer det kravet och att det enligt Platschef 2 inte finns tid hos platsledningen att 
prioritera frågan. Detta är Energistrategen medveten om, men förklarar dock att mycket 
handlar om beteendeförändringar och personligt intresse för energi- och miljöfrågor för 
att minska energiförbrukningen.  

Arbetsledaren nämner att det heller inte sker någon kommunikation ute på arbetsplatsen 
angående energieffektivisering eller miljöfrågor, något som Yrkesarbetare 1 stämmer 
in i. Kommunikationen är idag, enligt Energistrategen, centralt styrt via NCC:s 
verksamhetssystem, där informationshämtning, enligt Arbetsledaren, styrs av eget 
initiativ genom att det är ett personligt val att gå in och läsa rutiner och mallar.  

Genom dokumentanalys och ostrukturerade intervjuer tydliggjordes vilka 
energikrävande inputs de olika aktiviteterna har under grundläggning, stombyggnad 
och yttre stomkomplettering. När dessa var identifierade gjordes energiberäkningar för 
utrustning och maskiner, tabell 16 sammanställer den totala energiförbrukningen.   

Tabell 16. Total energiförbrukning för Kv. Orgeln i produktionsfaserna grundläggning, 
stombyggnad och stomkomplettering (Bucht & Korhonen, 2018). 

Total energiförbrukning för Kv. Orgeln 
Liter Diesel Diesel i kWh kWh Andel i procent 

Byggtorkning --- --- 1 737 600 85,0% 
Transporter 18182 181153 --- 8,9% 
Hjullastare 4697 46796 --- 2,3% 
Byggkran --- --- 29393 1,4% 
Slipning/skrotning --- --- 16060 0,8% 
Uppvärmning/tining 1094 10904 --- 0,5% 
Betongpump/betongbil 866 8632 --- 0,4% 
Bomlift 608 6058 --- 0,3% 
Tillverkning armering --- --- 4280 0,2% 
Mobilkran 194 1931 --- 0,1% 
Lastbilskran 167 1666 --- 0,1% 
Summa 25809 257139 1 787 333 

100% Total förbrukning i kWh 2 044 472 
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5 Analys och resultat 
Kapitlet presenterar resultatet samt analyserar den empiri som fåtts fram i studien i 
relation till det teoretiska ramverket.  

5.1 Analys 
Det moment som under produktionsfasen tar mest energi är uttorkningen av stommen. 
Idag använder NCC fjärrvärme till fläktarna vilket i litteraturstudien framgick vara det 
mest kostnadseffektiva alternativet. För att energiförbrukningen under uttorkningen ska 
minska är ett alternativ, som Bergström och Brander (2017) nämner, att ta hänsyn till 
de "svaga punkterna" i byggnaden innan byggtorkningen påbörjas. Under intervjuerna 
framgick det att dessa täcks med enklaste material. Ett annat alternativ är att använda 
mindre betong eller en betong med lägre vct, detta leder dock till en högre cementhalt 
vilket i sin tur är sämre för miljön. Ett annat alternativ som UEBetong nämner är att tillåta 
en högre fukthalt i betongen och använda material som inte riskerar att bygga in fukt. 
Att använda väderskydd kan också få ner energiförbrukningen under torkningen, detta 
handlar dock om en kostnadsfråga som beställaren måste vara villig att betala. 

Idag råder det en osäkerhet kring vems ansvar miljöfrågan ligger på under ett projekt. 
De flesta respondenter anser att det är allas ansvar medan Arbetsledaren och Platschef 
1 själva anser att det är platsledningen som bär ansvaret. Detta i kombination med att 
platsledningen redan har mycket att göra och att miljöfrågan inte är prioriterad, leder 
till att det i praktiken inte är någon som tar ansvar för miljöfrågan, specifikt 
energiförbrukningen under produktion. Under många av intervjuerna indikeras det att 
”sunt förnuft” ofta används. Problemet som uppstår med detta är att ”sunt förnuft” har 
olika betydelse för alla. Det behövs därför någon sorts standard och riktmärken för 
tillåten energiförbrukning. Formuläret Grönt Byggande som nämns flera gånger under 
intervjuerna beaktar inte själva byggmomenten utan handlar till stor del om val som 
görs innan produktionen startar. Ur intervjuerna har det även framkommit att det har 
saknats en KMA-samordnare i Jönköping fastän det enligt Energistrategen ska finnas 
en till varje projekt. För att möjliggöra en kommunikation kring energiförbrukning 
under produktionsfasen krävs det att någon bär ansvaret för frågan. Som Liljenström et 
al. (2015) skriver så handlar mycket om att varje part måste identifiera sin egen roll, det 
vill säga att det måste förtydligas vem/vilka som bär miljöansvaret under produktion 
och på vilket sätt detta ansvar ska tillämpas.  

Kommunikation kring miljöfrågor sker idag centralt, dock är det endast platsledningen 
som har tillgång till verksamhetssystemet ute i produktionen och det blir då deras ansvar 
att få ut information till yrkesarbetarna. Har platsledningen inget eget intresse för att 
denna kunskap ska kommuniceras vidare, blir det bortprioriterat. Det samma gäller 
kommunikation till underentreprenörer då de inte verkar vara medvetna om NCC:s 
miljöpolicys.  

Det finns idag redan ett verktyg som används för att erfarenhetsdela kunskaper inom 
arbetsmiljö, detta verkar dock inte enligt Platschef 2 fungera optimalt då det råder 
svårigheter i att konkretisera olika fall för att kunna ta lärdom av dem till framtida 
projekt. Skulle detta verktyg kunna användas i kombination med BIM och Lean skulle 
troligen en ny sorts kommunikationsmöjlighet öppna sig. Förslagsvis borde KMA-
samordnaren eller platschefen även ansvara för detta verktyg. 
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5.2 Vilken är den mest energikrävande aktiviteten under 
produktionsfasen? 

För projektet Kv. Orgeln redovisar tabell 17 förbrukningen liter diesel, liter diesel 
omvandlat i kWh (1 Liter Diesel antas vara 9,9633 kWh (SCB, 2011)), samt kWh 
elektricitet under grundläggning, stombyggnad och yttre stomkomplettering samt för 
omgivande aktiviteter för att kunna utföra de olika byggfaserna. För att tydliggöra hur 
stor klimatpåverkan, energiförbrukningen på Kv. Orgeln har, redovisas två olika spalter 
för Kg CO2 där skillnaden är om samtliga dieseldrivna fordon skulle köra med HVO-
diesel (spalt B tabell 16). Som framkommit i intervjun med UEBetong kör samtliga av 
deras fordon med HVO-diesel. Där information om dieselkvalitet saknas räknas 
fordonen köra på ”vanlig diesel” (spalt A tabell 16). Uträknandet av klimatpåverkan 
har gjorts med beräkningsverktyget Drivmedelskalkyl som framtagits av Stockholms, 
Göteborgs och Malmö Stad med stöd av Energimyndigheten (Miljöfordon.se, u.å.) samt 
med Koldioxidkalkylatorn, framtagen av Consitio Klimatbalans, för att beräkna 
klimatpåverkan för byggtorkningen (Consitio Klimatbalans, 2011). Resultatet från 
processkartläggningen, såväl som litteraturstudier och intervjuer visar att byggtorkning 
är det mest energikrävande momentet under produktionsfasen. 
Tabell 17. Energiförbrukning och klimatpåverkan från utsläpp under grundläggning, 
stombyggnad och stomkomplettering, projekt Kv. Orgeln (Bucht & Korhonen, 2018). 

Energiförbrukning och klimatpåverkan 
A B Besparing i 

procent om 
samtliga 
dieseldrivna 
maskiner 
kördes med 
HVO-diesel 

Liter 
Diesel 

Diesel i 
kWh kWh 

WTW 
Klimatpåverkan 
Kg CO2 med 
"vanlig diesel" 
(gäller ej 
Betongbilar/ 
betongpump) 

WTW 
Klimatpåverkan 
Kg CO2 med 
HVO-diesel för 
samtliga 
dieseldrivna 
maskiner 

Byggtorkning --- --- 1737600 156384 156384 0% 
Stombyggnad 13740 136899 17630 29455 8671 70,6% 
Stomkomplettering 5400 53798 --- 15210 2548 83,2% 
Hjullastare 4636 46190 --- 13059 2188 83,2% 
Byggkran --- --- 29393 3644 3644 0% 
Grundläggning 1556 15506 2710 3214 1070 67,7% 
Övriga leveranser 386 3847 --- 1087 182 83,3% 

Leverans av 
skyddsanordningar 90 900 --- 254 42 83,5% 
Totalt 25809 257139 1787333 222307 174729 21,4% 

5.3 Hur kan energiförbrukningen minska under 
produktionsfasen? 

Byggtorkningen står för den största delen av energiförbrukningen under 
produktionsfasen och är därför den post som har störst potential att minska. För NCC:s 
fall är hur de "svaga punkterna" täcks ett angeläget moment att beakta och sätta extra 
fokus på för att minska energiåtgången, då det under intervjuerna har framgått att de 
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täcks med enklaste material. För att minska energiförbrukningen under byggtorkningen 
kan dessa åtgärder som beskrivits mer  

• Ta hänsyn till de "svaga punkterna"
• Välja betong med lägre vct
• Använda material som tillåter högre fukthalt i betongen
• Använda väderskydd

I takt med ny forskning och utveckling är det angeläget att NCC håller sig uppdaterad 
för att kunna tillämpa bättre byggmetoder, byggmaterial och maskiner. Med exempelvis 
energieffektivare lastbilar för transport, utrustning och maskiner på byggarbetsplatsen 
hade utsläppen alltså kunnat minska. Detta är dock svårt att påverka i produktionsfasen 
då byggmetoder och maskiner redan upphandlats under projektering och i ramavtal.  
En minskning av energiförbrukningen kan göras om CVP appliceras då det möjliggör 
för identifiering och jämförelser av byggmetoder och materialval. En lagbas föreslås 
också medverka vid produktionsplanering, projektering och inköp då denne och 
arbetslaget besitter kunskaper om vilka byggmetoder och material som fungerar bra vid 
olika typer av projekt. 

Det finns även en brist på energiförbrukningskrav under produktionen vilket gör att 
energiförbrukning från respektive moment inte loggas, vilket är en viktig utgångspunkt 
för att kunna minska förbrukningen. Först när kunskap och medvetenhet om 
energiförbrukningen finns kommer minskningar kunna göras. 

5.4 På vilket sätt kan kunskap om energiförbrukningen 
kommuniceras effektivt mellan inblandade parter? 

Efter insamlad teori och empiri är oklarhet kring ansvarsfördelning en stor påverkan till 
kommunikationsbristerna inom energiförbrukning under produktionsfasen. I dagsläget 
kommuniceras dessutom miljö- och energifrågor i huvudsak centralt via NCC:s 
verksamhetssystem, dit framförallt hantverkarna saknar god tillgång till. Här samlas 
rutiner och mallar för att samtliga själva ska kunna läsa dessa. Det framkom under 
intervjuerna att det borde finnas en resurs som ansvarar för att energieffektivisering 
beaktas i produktion. Betydelsefullheten för att kommunikationen fungerar ökar 
dessutom i en bransch där många olika aktörer ska samverka. Förslagsvis borde en 
KMA-samordnare finnas i Jönköping och fungera som en sammanfogande länk mellan 
projektering, inköp, produktion och underentreprenörer genom nära kommunikation 
med yrkesarbetare, platsledning och miljösakkunniga. Detta för att kunna planera och 
organisera styrningen av produktionsfasen med beaktning på energiförbrukning. 
Ansvarsområden som borde omfattas av denna föreslås vara att: 
 Sätta tydliga mål för hur energieffektiviseringen ska ske för de specifika

byggarbetsplatserna.
 Ansvara för att dessa mål nås ut till och uppfylls av samtliga berörda parter

under produktion.
 Se till att rutiner och mallar från NCC:s verksamhetssystem når ut till samtliga

medarbetare.
 Val av byggmetoder borde granskas för att se om optimalare metoder finns.
 Se till att energieffektiviseringsarbetet fortlöper under produktionen. Arbetet

ska inte stanna efter att kriterierna för Grönt Byggande har uppnåtts.
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 Kartlägga energiförbrukningen under produktion. För att kunna dra lärdomar
ska informationen samlas från projekt till projekt och jämföras.

 Implementera ett relevant simuleringsverktyg för kommunikationen, antingen
CVP som beskrivits i litteraturstudien eller utveckla det befintliga verktyget
Synergi som används inom NCC, eller att båda används med samverkan till
varandra.

Ett alternativ vore att Sustainable Sites inkluderar energiförbrukning i produktionsfasen 
och att det på så sätt blir en del av miljörevisionerna som finns idag, dock anses 
energiförbrukning vara en så pass viktig post för miljöfrågan att det borde kontrolleras 
vid varje projekt och inte enbart på enstaka projekt genom stickprov.  

5.5 Koppling till målet 
Målet med studien är att på sikt minska byggproduktionens miljöpåverkan gällande 
energiförbrukning, genom att förbättra kommunikationen mellan inblandade parter. 

Samtliga parter bör identifiera sina roller och hur var och en ska hantera sitt ansvar 
gällandes energiförbrukning. Studien har även visat att genom att ändra enkla 
parametrar såsom bränsletyp (HVO-diesel gentemot "vanlig diesel") kan miljöpåverkan 
minskas med 21,4 procent. Genom att en KMA-samordnare anställs till Jönköping, vars 
arbetsuppgifter omfattas av vad som ovan beskrivits, kommer också energifrågan få 
högre prioritet och därmed kommer målet med arbetet att nås inom sikt. I intervjuerna 
framkom att beslut och upphandlingar på inköpsavdelningen påverkar 
energiförbrukningen i produktionsfasen, därför vore det optimalt om LCA-analyser 
kunde göras på leverantörer som upphandlas för att kunna välja leverantörer med minst 
miljöpåverkan ur ett helhetsperspektiv och på så sätt minska byggproduktionens 
miljöpåverkan. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet diskuterar studiens resultat och metoder samt uppger studiens begränsningar, 
slutsatser och rekommendationer och avslutas med förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 
Arbetet bedöms vara trovärdig trots att data för processkartläggningen inte är numerisk 
exakt. Mätare hade kunnat installeras på utrustning och maskiner för att öka studiens 
reliabilitet, dock är byggtorkningen en så stor post att även om exaktare värden hade 
brukats hade utfallet troligtvis blivit det samma. Under många intervjuer har samma sak 
framkommit, bland annat att energiförbrukning inte är något som ofta diskuteras i 
produktion. Det värderas öka studiens trovärdighet och även generaliserbarhet.   
Genom triangulering har data insamlats genom varierande metoder, dessutom valdes 
respondenter till hänsyn att få så många aspekter av dagsläget som möjligt under 
intervjuerna. Den insamlande empirin från de semistrukturerade intervjuerna anses ha 
hög reliabilitet då anteckningar fördes under intervjuns gång och sammanfattningar 
skickades ut för verifikation till respondenterna kort efter intervjutillfället.  
Vid val av respondenter önskades dessutom en variation av arbetslivserfarenhet för att 
bland annat granska om attityder och medvetenhet kring NCC:s policys varierade 
beroende av detta. Syftet var att se om interna utbildningar satt mer färskt i minnet hos 
nyanställda samt om attityder som till exempel att vilja hålla sig väl uppdaterad som ny 
på jobbet fanns. Då intervjuerna visade att det inte skiljde sig märkbart beroende på 
anställningstid anses detta öka trovärdigheten angående den låga fokusen på 
energiförbrukning i produktionsfasen. 

6.2 Metoddiskussion 
Arbetet har använt fallstudie som dess strategi och det har inneburit att undersökningen 
har riktat in sig på ett specifikt fall för att kartlägga energiförbrukningen och se hur 
kommunikation och medvetenhet kring energiförbrukning sker på det unika fallet. 
Energikartläggningen anses ha gjorts med rätt undersökningsstrategi, då de andra 
strategierna inte är relevanta. Däremot om arbetet endast hade baserats på frågeställning 
två och tre hade en surveyundersökning varit intressant att göra för att se om detta är 
ett problem inom högre grad och inte enbart på det unika fallet. Med en 
surveyundersökning avgränsas undersökningen till en större grupp och då urvalet kan 
bli stort görs oftast en enkätundersökning, vilket däremot är svår att utforma på rätt sätt 
då intervjuaren inte får samma sorts flexibilitet som vid intervjuer.  
I en fallstudie används ofta flera olika metoder för att ge ett omfattande resultat för det 
unika fallet. De metoder som använts i studien är litteraturstudie, intervju och 
dokumentanalys. De valda metoderna har kunnat besvara rapportens frågeställningar 
och därmed anses valda metoder vara relevanta för studien. 
Arbetet började med en genomgripande litteraturstudie som var viktig för att samla 
kunskap och förståelse för det ämne som valdes att studera. En svaghet med 
litteraturstudien var att datumet för varje litteratursökning inte angavs vilket ledde till 
att författarna i efterhand märkte att antalet sökträffar på de olika sökmotorerna inte 
stämde överens med vad som angavs i tabell 1. 
Den ostrukturerade intervjun och dokumentanalysen som genomfördes för att besvara 
frågeställning ett baserades på kvalificerade gissningar av platschef och arbetsledare på 
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projektet genom att studera tid- och kostnadsstyrningen. Ingen exakt numerisk data 
finns på varken el- eller bränsleförbrukning. Det anses vara en korrekt metod med de 
förutsättningar och data som projektet hade att tillgå. 
Intervjufrågorna för de semistrukturerade intervjuerna skickades ut till respektive 
respondent innan tillfället för intervjun. Detta för att respondenterna skulle känna sig 
förberedda men vad författarna själva upplever var att respondenterna hade förberett 
sig för väl på frågorna och därför gav svar som inte skulle ge en negativ uppfattning om 
företaget. Hade frågorna inte skickats ut hade svaren troligen blivit mer instinktiva. De 
semistrukturerade intervjuerna hade kunnat kompletteras med observationer där 
insamlat data från intervjuerna hade kunnat jämföras med hur det verkligen fungerar i 
praktiken.  

6.3 Begränsningar 
Resultatet av den här studien beräknas vara överförbart till entreprenadföretag av 
liknande storlek, då mycket som rapporten tar upp inte anses unikt för NCC:s fall. Vad 
som kan skilja sig från mindre entreprenadföretag är att samma inarbetande rutiner som 
Grönt byggande inte finns. Då detta formulär inte beaktar själva byggmomentens 
miljöpåverkan antas det dock inte ge någon vidare skillnad. Troligen sker 
kommunikationen mer direkt mellan olika parter istället för centralt via intranät och 
likande. Detta bedöms dock vara positivt då miljöfrågor idag inte är av prioritet och lätt 
inte beaktas när kommunikationen ska ske på eget initiativ. 
Resultatet hade gett ett helt annat utfall om den gjordes på en byggnad med en annan 
stomme än platsgjuten betong då byggtorkningstiden hade blivit avsevärt mindre.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Resultatet av studien visar att ett fokus på energieffektivisering under produktionsfasen 
helt eller delvis saknas ute på ett projekt. Mycket av ett projekts energibesparande 
åtgärder upphandlas och beslutas redan i projekteringen samt vid inköp och avtal. När 
projektet väl är igång är det dessvärre ingen kontroll på hur energi används, hur mycket 
som förbrukas eller vart den förbrukas.  
Studien visar också att personligt intresse för miljö, prioritering samt tilldelning av 
resurser kan minska på energiförbrukningen under ett projekt. 
Till följd av det här arbetet dras följande slutsatser och rekommendationer: 
 Det är svårt att påverka när byggstart sker för ett projekt på grund av att 

byggprocessen önskas hållas så kort som möjligt 
 Bristande kommunikation om energi råder mellan de nämnda, inblandade 

parter. 
 Engagemangsgraden för energifrågor styrs av personligt intresse. 
 Inget anpassat kommunikationsverktyg för energi har använts.  
 Att en KMA-samordnare anställs i Jönköping där även fokus på 

energieffektivisering i produktion omfattas, kommer innebära att frågan 
adresseras. 

 Genom ökat fokus på energieffektivisering kan energibesparingar göras. 
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6.5 Förslag till vidare forskning 
Resultatet av studien visar att ett fokus på energieffektivisering och kommunikation 
kring energieffektivisering och energiförbrukning under produktionsfasen helt eller 
delvis saknas under ett projekt. Förslagsvis behövs det mer forskning inom följande: 
 Hur energiförbrukningen under byggtorkningen kan minska utan att öka 

miljöbelastningen på andra sätt, då det är den största energiförbrukningsposten 
under produktionsfasen.  

 En saknad synvinkel i detta arbete är hur inköp och projektering påverkar 
byggmetoder i produktionen, vilket skulle ge ett intressant inslag.  

 Göra LCA jämförelser med lokala leverantörer och se om det i slutändan lönar 
sig att välja lokala leverantörer gentemot icke-lokala och se om de totala 
emissionerna fortfarande blir mindre. 

 Studier bör göras med simuleringsverktyget CVP, och undersöka dess inverkan 
under ett byggprojekt och utreda om det skulle vara en lönsam investering för 
företag.  



Referenser 

37 

Referenser 
Ahn, Y.H., Pearce, A.R., Wang, Y., & Wang, G. (2013). Drivers and barriers of 
sustainable design and construction: The perception of green building experience. 
International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, 4 
(1), 35 – 45. doi: 10.1080/2093761X.2012.759887 

Bae, J.W., & Kim, Y.W. (2008). Sustainable value on construction project and lean 
construction. Journal of Green Building 2008 (3), 156–67. 
https://doi.org/10.3992/jgb.3.1.156 

Bell, J., & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik (5:1. uppl.) (B, 
Nilsson, Övers.). Lund: Studentlitteratur AB. 

Bergström, K., & Brander, P. (2017). Olika metodval vid byggtorkning. 
Husbyggaren. Nr 6. 2017, 8 – 11. 

Betongindustri. (u.å.). Vintergjutning - åtgärder vid betonggjutning vintertid. Hämtad 
16 februari, 2018, från https://www.betongindustri.se/sv/vintergjutning 

Bilec, M., Ries, R., Matthews, H.S., & Sharrad A.L. (2006). Examples of a hybrid 
life-cycle assessment of construction processes. Journal of Infrastructure Systems, 12 
(4), 207–215. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0342(2006)12:4(207) 

Boverket. (2017). Bygg och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på 
förnybar energi, fossil energi och kärnkraft. Hämtad 9 februari, 2018, från 
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-
forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/energianvandning/ 
Bunz, K.R., Henze, G.P., & Tiller, D.K. (2006). Survey of sustainable building design 
practices in North America, Europe, and Asia. Journal of Architectural Engineering, 
12 (1), 33–62. https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0431(2006)12:1(33) 
Byggipedia. (u.å.). Betonggjutning. Hämtad 4 mars, 2018, från 
http://byggipedia.se/byggmaterial/betong/betonggjutning/ 

Chen, Q. (2017) Sustainable construction methods and processes. Encyclopedia of 
Sustainable Technologies, Volume 2, 321-329. http://doi.org/10.1016/B978-0-12-
409548-9.10204-0 

Comm, C.L., & Mathaisel, D.F.X. (2005). An exploratory analysis in applying lean 
manufacturing to a labor‐intensive industry in China. Asia Pacific Journal of 
Marketing and Logistics, Vol. 17 Issue: 4, 63-80. 
https://doi.org/10.1108/13555850510672430 

Consitio Klimatbalans. (2011). Räkna ut dina CO2-utsläpp. Hämtad 23 april, 2018, 
från http://www.klimatbalans.se/neutralisera/kalkylator.html 
Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur 
AB. 
Energimyndigheten. (2017). Energiindikatorer 2017. Hämtad från 
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/indikatorer/energiindikatorer
-2017.pdf 

https://doi.org/10.3992/jgb.3.1.156
https://www.betongindustri.se/sv/vintergjutning
https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0342(2006)12:4(207)
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/energianvandning/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/energianvandning/
https://doi.org/10.1061/(ASCE)1076-0431(2006)12:1(33)
http://byggipedia.se/byggmaterial/betong/betonggjutning/
http://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10204-0
http://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10204-0
http://www.emeraldinsight.com/author/Mathaisel%2C+Dennis+FX
https://doi.org/10.1108/13555850510672430
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/indikatorer/energiindikatorer-2017.pdf
https://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/indikatorer/energiindikatorer-2017.pdf


Referenser 

38 

Falkheimer, J. (2001). Medier och kommunikation - en introduktion. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
Fangen, K. (2005). Deltagande observation (1:4. uppl.) (H. Nordli. Övers.). Malmö: 
Liber AB. 
FoU-Väst. (2013a). Byggel är inte gratis: om energieffektiva byggarbetsplatser. 
Göteborg: Sveriges Byggindustrier.  
FoU-Väst. (2013b). Energieffektiv Byggarbetsplats: energisparande i byggskedet på 
arbetsplatsen. Hämtad 30 januari, 2018, från 
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4739DB2B-A376-474E-
83E3-
D3AC06952790%5CFinalReport%5CSBUF%2012416%20Slutrapport%20Energieffe
ktiva%20Byggarbetsplatser.pdf 
Frostling-Henningsson, M. (2017). Kvalitativa metoder (1:1. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur AB.  
Gillberg, B., Fagerlund, G., Jönsson, Å., & Tillman, A-M. (1999). Betong och miljö: 
fakta från Betongforum. Trelleborg: AB Svensk Byggtjänst.  

Gustavsson, L., & Joelsson, A. (2010). Life cycle primary energy analysis of 
residential buildings. Energy and Buildings, Volume, 42, 210 – 220. 
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.08.017  

Heravi, G., Nafisi, T., & Mousavi, R. (2016). Evaluation of energy consumption 
during production and construction of concrete and steel frames of residential 
buildings. Energy and Buildings, Volume, 130, 244 – 252. 
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.067  

Hossain, L. (2009). Communications and coordination in construction projects. 
Construction Management and Economics, 27, 25-39. 
https://doi.org/10.1080/01446190802558923 

Hwang, B.G., & Ng, W.J. (2013). Project management knowledge and skills for green 
construction: Overcoming challenges. International Journal of Project Management, 
31, 272-284. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.05.004 

Kovacic, I., Reisinger, J., & Honic, M. (2018). Life Cycle Assessment of embodied 
and operational energy for a passive housing block in Austria. Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, 82, 1774 – 1786. 
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.07.058 

Li, H.X., Esfahani, M.N., Gul, M., Yu, H., Mah, D., & Al-Hussein, M. (2014). 
Carbon footprint of panelized construction: An empirical and comparative study. 
Construction research congress 2014. (s. 494-503). 
https://doi.org/10.1061/9780784413517.051 

Li, T., Liu, H., & Ding, D. (2018). Predictive energy management of fuel cell 
supercapacitor hybrid construction equipment. Energy, 149, 718 – 729. 
https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.101 
Liljenström, C., Malmqvist, T., Erlandsson, M., Fredén, J., Adolfsson, I., Larsson, G., 
& Brogren, M. (2015). Byggandets klimatpåverkan. Rapportnummer B2217. Hämtad 
från: IVL Svenska Miljöinstitutet 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4739DB2B-A376-474E-83E3-D3AC06952790%5CFinalReport%5CSBUF%2012416%20Slutrapport%20Energieffektiva%20Byggarbetsplatser.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4739DB2B-A376-474E-83E3-D3AC06952790%5CFinalReport%5CSBUF%2012416%20Slutrapport%20Energieffektiva%20Byggarbetsplatser.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4739DB2B-A376-474E-83E3-D3AC06952790%5CFinalReport%5CSBUF%2012416%20Slutrapport%20Energieffektiva%20Byggarbetsplatser.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/4739DB2B-A376-474E-83E3-D3AC06952790%5CFinalReport%5CSBUF%2012416%20Slutrapport%20Energieffektiva%20Byggarbetsplatser.pdf
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2009.08.017
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.08.067
https://doi.org/10.1080/01446190802558923
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.05.004
https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.07.058
https://doi.org/10.1061/9780784413517.051
https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.02.101


Referenser 

39 

https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76c4/1445517730807/B2217_
ME.pdf 
Lu, Y., Wu, Z., Chang, R., & Li, Y. (2017). Building Information Modeling (BIM) for 
green buildings: A critical review and future directions. Automation in Construction, 
83, 134-148. https://doi.org/10.1016/j.autcon.2017.08.024 
Miljöfordon.se. (u.å.). Drivmedelskalkyl. Hämtad, 23 april, 2018, från 
https://www.miljofordon.se/ekonomi/drivmedelskalkyl/?petrol=&diesel=&e85=&gas
=&electric=&hvo=386.1 
Morenov, V., & Leusheva, E. (2016). Energy Delivery at Oil and Gas Wells 
Construction in Regions with Harsh Climate. International Journal of Engineering, 
29, No 2, 274-279. doi: 10.5829/ idosi.ije.2016.29.02b.17 
Naturvårdsverket. (u.å). Sveriges Miljömål, Naturvårdsverket, hämtad 6 december 
2017, från https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-
miljomal/ 

NCC. (u.å.-a) Miljöansvar. Hämtad 18 mars från 2018 
https://www.ncc.se/hallbarhet/var-uppforandekod/miljoansvar/ 

NCC. (u.å.-b) Hållbarhetspolicy. Hämtad 18 mars 2018 från 
https://www.ncc.se/hallbarhet/hallbarhetspolicy/ 

Nordstrand, U. (2008). Byggprocessen. Stockholm: Liber AB.  
Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder (4:6. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur AB. 
Pilkinton, A. (2013) Communicating projects: an end-to-end guide to planning, 
implementing and evaluating effective communication. USA: Routledge  
Révai, E. (2012). Byggstyrning. Stockholm: Liber AB. 
Saieg, P., Sotelino, E.D., Nascimento, D., & Caiado, R.G.G. (2018). Interactions of 
Building Information Modeling, Lean and Sustainability on the Architectural, 
Engineering and Construction industry: A systematic review. Journal of Cleaner 
Production, 174, 788-806. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.030 
Scania. (2018). Scania tops prestigious European truck test for the second year 
runnning. Hämtad 23 april, 2018, från https://www.scania.com/group/en/scania-tops-
prestigious-european-truck-test-for-the-second-year-running/ 
SCB. (2011). Beräkningsmodell ör bensin respektive diesel förbrukning per kommun. 
Hämtad, 17 maj, 2018, från 
http://www.scb.se/Statistik/TK/_dokument/Anv%C3%A4ndarhandledning2010.pdf 
SCB. (2018). Lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme. 
År 1995 – 2016. Stockholm: Statistiska centralbyrån, hämtad 28 januari, 2018, från, 
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0201__BO020
1M/MaterialiStommeFN/table/tableViewLayout1/?rxid=5b67aa9c-0079-4aa4-b8b6-
f62a91938aef 
Seo, M.-S., Kim, T., Hong, G., & Kim, H. (2016). On-Site measurements of CO 2 
emissions during the construction phase of a building complex. Energies, 9(8), 599. 
doi: 10.3390/en9080599 

https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76c4/1445517730807/B2217_ME.pdf
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b76c4/1445517730807/B2217_ME.pdf
https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1016/j.autcon.2017.08.024
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/
https://www.ncc.se/hallbarhet/hallbarhetspolicy/
https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1016/j.jclepro.2017.11.030
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0201__BO0201M/MaterialiStommeFN/table/tableViewLayout1/?rxid=5b67aa9c-0079-4aa4-b8b6-f62a91938aef
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0201__BO0201M/MaterialiStommeFN/table/tableViewLayout1/?rxid=5b67aa9c-0079-4aa4-b8b6-f62a91938aef
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BO__BO0201__BO0201M/MaterialiStommeFN/table/tableViewLayout1/?rxid=5b67aa9c-0079-4aa4-b8b6-f62a91938aef
http://dx.doi.org/10.3390/en9080599


Referenser 

40 

Slack, N., Brandon-Jones, A., Johnston, R., & Betts, A. (2015). Operations and 
Process Management: Principles and Practice for Strategic Impact (4 uppl.). Harlow: 
Pearson Education Limited.  
Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering [SBU]. (2017). Värdering 
och syntes av studier utförda med kvalitativ analysmetodik. Utvärdering metoder i 
hälso- och sjukvården och insatser i socialtjänsten (Rev. uppl., s. 69 – 105). 
Stockholm: SBU. Hämtad från 
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/sbushandbok_kapitel08.pdf 
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut. (2018). SMHI Öppna data – 
Meteorologiska observationer. Hämtad 18 mars, 2018, från https://opendata-
download-metobs.smhi.se/explore/?parameter=0 
Svensk Byggtjänst. (2016). En introduktion till miljöcertifiering. Hämtad 14 februari, 
2018, från https://byggtjanst.se/acdmy/en-introduktion-till-miljocertifiering/ 
Svensk Betong. (2017). Betong och klimat: En rapport om arbetet för klimatneutral 
betong. Hämtad 19 februari, 2018, från https://www.svenskbetong.se/klimatrapport 
Svensk Betong. (u.å.-a). Bygga med platsgjutet. Hämtad 19 februari, 2018, från 
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet 
Svensk Betong. (u.å.-b). Formsättning. Hämtad 26 februari, 2018, från 
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-
platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning-
platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning 
Svensk Standard. (2015). SS-EN ISO 9000:2015: Ledningssystem för kvalitet – 
Principer och terminologi (3. Uppl.). Stockholm: Svensk Standard.  
Sveriges Kommuner och Landsting. (u.å.). Exempel på processkartläggning. Hämtad 
18 mars, 2018, från http://uppfoljningsguiden.se/wp-
content/uploads/2014/07/Processkartl%C3%A4ggning-exempelmall.pdf 
Tagaza, E., & Wilson, J.E. (2004). Green buildings: drivers and barriers e lessons 
learned from five Melbourne developments. (Building Commissions) Melbourne: 
University of Melbourne och Business Outlook and Evaluation.  
Thurén, T. (2013). Källkritik (3. uppl.). Stockholm: Liber AB.  

Trafikverket. (2017). Klimatsmarta val av tunga fordon. Hämtad 23 april, 2018, från 
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/energi-
och-klimat/Klimatsmarta-val-av-tunga-fordon/ 

Trafikverket. (2018). Minskade utsläpp men snabbare takt krävs för att uppnå 
klimatmål. Hämtad 23 april, 2018, från 
https://www.trafikverket.se/contentassets/07f80f01d92144eebf1a01fcb60ac923/pm-
vagtrafikens-utslapp-180225.pdf 

Utsläppsrätt.se. (2018). Beräkning av utsläpp för flyg. Hämtad 30 april, 2018, från 
http://www.utslappsratt.se/berakna-utslapp/berakning-av-utslapp-fran-flyg/ 

Wong, J.K.W., Li, H., Wang, H., Huang, T., Luo, E., & Li, V. (2013). Toward low-
carbon construction processes: The visualisation of predicted emission via virtual 
prototyping technology. Automation in Construction, 33, 72-78. 
https://doi.org/10.1016/j.autcon.2012.09.014 

https://byggtjanst.se/acdmy/en-introduktion-till-miljocertifiering/
https://www.svenskbetong.se/klimatrapport
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning-platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning-platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning
https://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning-platsgjutet/produktion/flerbostadshus/vagg/formsattning
https://doi-org.proxy.library.ju.se/10.1016/j.autcon.2012.09.014


Referenser 

41 

Wu, P., Low, S.P., & Jin, X. (2013). Identification of non-value adding (NVA) 
activities in precast concrete installation sites to achieve low-carbon installation. 
Resources, Conservation & Recycling, 81, 60-70. 
https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.09.013 

Yusof, N.A., Abidin, N.Z., Zailani, S.H.M., Govindan, K., & Iranmanesh, M., (2015). 
Linking the environmental practice of construction firms and the environmental 
behaviour of practitioners in construction projects. Journal of Cleaner Production, 
121, 64–71. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.20 

Zou, X., & Moon, S. (2014). Hierarchical evaluation of on-site environmental 
performance to enhance a green construction operation. Civil Engineering and 
Environmental Systems, 31(1), 5-23. https://doi.org/10.1080/10286608.2012.749871 

Åkeri & Transport. (2017). 1000-poängstestet - Scania tog hem segern. Hämtad 23 
april, 2018, från http://www.akeritransport.se/1000-poangstestet-2017---scania-tog-
hem-segern/ 

 

 

 

 
 

https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2013.09.013
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.20
https://doi.org/10.1080/10286608.2012.749871
http://www.akeritransport.se/1000-poangstestet-2017---scania-tog-hem-segern/
http://www.akeritransport.se/1000-poangstestet-2017---scania-tog-hem-segern/


Bilagor 

42 

Bilagor 
Bilaga 1   Intervjufrågor till arbetsledare och platschefer 
Bilaga 2  Intervjufrågor till yrkesarbetare 
Bilaga 3  Intervjufrågor till Energi- och klimatstrateg 
Bilaga 4  Intervjufrågor till miljöspecialist 
Bilaga 5  Intervjufrågor till UEbetong 
Bilaga 6  Intervjufrågor till UEvent 
Bilaga 7   Sammanfattning intervju med arbetsledare  
Bilaga 8   Sammanfattning intervju med platschef 1 
Bilaga 9   Sammanfattning intervju med platschef 2 
Bilaga 10   Sammanfattning intervju med Energi- och klimatstrateg 
Bilaga 11   Sammanfattning intervju med miljöspecialist 
Bilaga 12   Sammanfattning intervju med yrkesarbetarlärling 
Bilaga 13   Sammanfattning intervju med erfaren yrkesarbetare 
Bilaga 14   Sammanfattning intervju med UEbetong 
Bilaga 15   Sammanfattning intervju med UEvent 
Bilaga 16   Huvudtidplan för Kv. Orgeln 
Bilaga 17   NCC:s miljöpolicy



Bilaga 1 

Intervjufrågor till arbetsledare och platschefer 
1. Kan du berätta lite om dig själv och din utbildnings- och yrkesbakgrund?

• Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?
• Vad har du för bakgrund gällande utbildningar/arbetslivserfarenhet?
• Vad är din nuvarande roll?
• Hur lång erfarenhet har du av din nuvarande roll?

2. Vad för arbetsuppgifter ingår i din roll?
3. Har du ett personligt intresse för miljöfrågor?
4. På vems ansvar ligger miljöfrågan under ett projekt?
5. Finns det några energibesparingskrav på byggarbetsplatsen?

• Finns det några specifika krav mot själva produktionsfasen?
• Kommer dessa krav från beställare eller från eget initiativ?

6. Hur sker produktionsplaneringen av ett byggprojekt?
• I vilken mån beaktas miljöfrågor under denna planering?
• Planeras produktionsfasen i hänsyn till årstiderna?

7. Vad görs åt energiförbrukningen på arbetsplatsen i dagsläget?
8. Genomförs det någon uppföljning av energianvändningen på byggarbetsplatsen? Om

ja, hur görs uppföljningen? Om nej, varför inte? Ställs det några krav på att detta
görs?

9. Planeras leveranser på det sätt att momentet kan göras på en gång
materialet/utrustningen levereras, så att tid för väntan och lagring minskas?

10. Vad finns det för direktiv och policys vid inköp av maskiner och bränsle under
byggproduktionen?

• Hur planeras kostnaden för inköp av maskiner?
• Finns det någon maxdistans leveranser får vara?
• Har ni i åtanke hur länge maskiner står på tomgång under arbetsdagen?
• Finns det direktiv angående tomgångskörning på byggarbetsplatsen?
• Vad för slags bränsle används till maskinerna? Kontrolleras det att detta bränsle

är det som används?
11. Hur hanteras det tillfälliga klimatskalet under byggtorkningen?

• Vad för sorts energi används på byggarbetsplatsen?
• Läggs det extra vikt i att täcka dörröppningar, schakt och fönsterhål vid

byggtorkningen?
12. Ses energiaspekten över vid val av olika byggmetoder under produktionen?
13. Finns det en kommunikation kring energieffektivisering på arbetsplatsen? Om ja, hur

fungerar den? Om nej, är det något som behövs?
14. Hur kommuniceras miljöfrågor inom NCC:s koncern?

• Hur kommuniceras dem till dig?
• Hur kommunicerar du dem vidare?

15. Utses det en miljösamordnare till varje enskilt projekt?
• Om inte, på vems ansvar ligger miljöfrågorna?

16. Genomförs det någon uppföljning på att rätt person får rätt information angående
miljöfrågor?

• Vem ansvarar för denna uppföljning?
17. Är ni medvetna om NCC:s hållbarhetspolicy?
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• Hur sker uppföljning på att den hålls?
• Säkerställs det för varje projekt att alla medverkande parter är medvetna om

policyn eller är det varje medarbetares egna ansvar att vara medveten?
• Hur hanteras punkten "klimat och energi" ute i produktion?

18. Är ni medvetna om de riktlinjer NCC har på hur man ska hantera sitt miljöansvar?
19. Finns det någon sorts gemensam "bank" där samtliga medarbetare (även från andra

projekt) kan lägga in konkreta tips och råd för hur energibesparing kan ske?
• Om nej, skulle en sådan vara till användning?

20. Är det något annat vi behöver veta eller tänka på om energieffektivisering i
byggproduktionen?

21. Är det något annat vi behöver veta om hur kommunikationen ang. Miljö och energi?
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Intervjufrågor till yrkesarbetare 
1. Kan du berätta lite om dig själv och din utbildnings- och yrkesbakgrund?

• Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?
• Vad har du för bakgrund gällande utbildningar/arbetslivserfarenhet?
• Vad är din nuvarande roll?
• Hur lång erfarenhet har du av din nuvarande roll?

2. Vad för arbetsuppgifter ingår i din roll?
3. Är miljöfrågor något som du intresserar dig för?
4. På vems ansvar ligger miljöfrågan under ett projekt?
5. Är du medveten om det finns några energibesparingskrav på byggarbetsplatsen och

vilka dessa är?
6. Hur ställer du dig till att prova nya energieffektiva lösningar i produktion?

• Vad för krav skulle du ställa för att prova nya energieffektiva lösningar eller
arbetssätt?

7. Har du några idéer på hur energianvändning kan sparas/effektiviseras i dina
nuvarande arbetsuppgifter?

8. Vilken arbetsuppgift som du utför tror du kräver mest energi?
9. Kör du några maskiner på byggarbetsplatsen?

• Hur hanteras tomgångskörning?
• Har du i åtanke hur länge maskiner står på tomgång?

10. Kan arbetsuppgifter du utför bli mer energieffektiva?
11. Vad tycker du krävs för att du skulle kunna utföra ditt arbete mer energieffektivt?
12. Finns det en kommunikation kring energieffektivisering på arbetsplatsen? Om ja, hur

fungerar den? Om nej, är det något som behövs?
13. Hur kommuniceras miljöfrågor till dig?

• Hur kommunicerar du dem vidare?
14. Är du medveten om NCC:s hållbarhetspolicy?

• Hur sker uppföljning på att den hålls?
• Säkerställs det för varje projekt att alla medverkande parter är medvetna om

policyn eller tycker ni det är varje medarbetares egna ansvar att vara
medveten?

15. Om du skulle se en energibesparingspotential under något moment, hur rapporterar du
det vidare?

• Finns det någon standard för hur det rapporteras vidare?
16. Är det något annat du vill nämna som vi kan behöva veta om Energieffektivisering i

byggproduktionen?
17. Är det något annat du vill nämna som vi kan behöva veta om kommunikation om

miljöfrågor?
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Intervjufrågor till Energi- och klimatstrateg 
1. Kan du berätta lite om dig själv och din utbildnings- och yrkesbakgrund?

• Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?
• Vad har du för bakgrund gällande utbildningar/arbetslivserfarenhet?
• Vad är din nuvarande roll?
• Hur lång erfarenhet har du av din nuvarande roll?

2. Vart befinner sig din roll i företagsstrukturen? (Vem delegerar uppgifter till dig och
vem delegerar du uppgifter till?)

3. Vad för arbetsuppgifter ingår i din roll?
4. Har du ett personligt intresse för miljöfrågor?
5. På vems ansvar anser du att miljöfrågan ligger under ett projekt?
6. Hur involveras miljösakkunniga i NCC:s olika byggprojekt?
7. Är du personligen involverad i något eller några av NCC:s olika byggprojekt? Om ja,

på vilket sätt? Vad är ditt ansvar?
8. Vilka energibesparande åtgärder används under produktionsfasen i dag, exklusive

åtgärder för den tillfälliga fabriken (bodar, containrar etc.)?
9. Vem ansvarar för att uppföljning av dessa åtgärder följs?
10. Enligt NCC:s hemsida väljer ni leverantörer som är proaktiva och systematiska när

det gäller bland annat miljö och kvalitet, gäller detta även om en annan leverantör kan
erbjuda ett lägre pris?

11. Håller ni er uppdaterade kring ny forskning om energieffektivisering? Om ja, hur?
12. Vilka åtgärder och energieffektiviseringar har vidtagits i dagsläget för att NCC:s

miljömål skall uppnås?
13. Delas erfarenheter och arbetsmetoder om energieffektivisering internt inom

koncernen? Om ja, på vilket sätt? Om nej, är detta något som saknas och behövs?
14. Hur kommuniceras miljöfrågor inom NCC??

• Hur kommuniceras dem till dig?
• Hur kommunicerar du dem vidare?

15. På vilket sätt kan en miljösamordnare/KMA-samordnare påverka ett projekts
energianvändning?

16. Hur säkerställs det att de praktiska riktlinjerna om miljöansvar följs i produktionen,
speciellt med avseende på snickare och annan personal som befinner sig på bygget en
kort tid?

17. Genomförs det någon uppföljning på att rätt person får rätt information angående
miljöfrågor?

• Vem ansvarar för denna uppföljning?
18. Använder ni BIM som hjälpmedel i några av era projekt för att minska

energiförbrukning under produktion? Om ja, hur? Om nej, varför inte?

BIM kan användas för att kartlägga emissioner under produktionsfasen och sedan jämföra 
olika sorts produktionsmetoder för att komma fram till det mest optimala metoderna för 
varje unikt projekt.  

19. Skulle ni med denna information tänka er att applicera ett sådant stimulationsverktyg i
era projekt? Varför/varför inte?
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20. Är det något annat som vi behöver veta om energieffektiviseringsarbetet inom NCC,
eller något vi glömt att fråga om?

21. Är det något annat vi behöver veta om kommunikationen angående miljö- och
energifrågor, eller som vi glömt att fråga om?
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Intervjufrågor till miljöspecialist 
1. Kan du berätta lite om dig själv och din utbildnings- och yrkesbakgrund?

• Hur länge har du arbetat inom byggbranschen?
• Vad har du för bakgrund gällande utbildningar/arbetslivserfarenhet?
• Vad är din nuvarande roll?
• Hur lång erfarenhet har du av din nuvarande roll?

2. Vart befinner sig din roll i företagsstrukturen? (Vem delegerar uppgifter till dig och
vem delegerar du uppgifter till?)

3. Vad för arbetsuppgifter ingår i din roll?
4. Har du ett personligt intresse för miljöfrågor?
5. På vems ansvar anser du att miljöfrågan ligger under ett projekt?
6. Hur involveras miljösakkunniga i NCC:s olika byggprojekt?
7. Är du personligen involverad i något eller några av NCC:s olika byggprojekt? Om ja,

på vilket sätt? Vad är ditt ansvar?
8. Vad innebär en miljörevision och vad ska den uppnå? Vad är det för kriterier som

granskas under en revision?
9. Hur ofta kan en miljörevision ske och sker det för varje enskilt projekt?

• Om inte hur väljs det vilka projekt som får miljörevisioner?
• Sker det någon uppföljning om revisionen hittar brister som måste åtgärdas?

10. Berör miljörevisionen energiförbrukning på byggarbetsplatsen? Om ja,
energiförbrukning från vad?

11. Hur kommuniceras resultatet från revisonen till berörda parter?
12. Hur skiljer sig det nya formuläret Sustainable sites från nuvarande Grönt Byggande?
13. Delas erfarenheter från revisioner internt inom NCC? Om ja, på vilket sätt? Om nej,

är detta något som saknas och behövs?
14. NCC har satt upp långsiktiga mål om att sänka sina koldioxidutsläpp, är detta något

som har påverkat revisionerna?
15. Hur kommuniceras miljöfrågor generellt inom NCC?

• Hur kommuniceras dem till dig?
• Hur kommunicerar du dem vidare?

16. Är det något annat som vi behöver veta om energi, miljö eller kommunikation inom
NCC, eller något vi glömt att fråga om?
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Intervjufrågor till UEBetong 

1. Kan du berätta lite om dig själv och din utbildnings- och yrkesbakgrund?
• Hur länge har du arbetat inom ditt yrke?
• Vad har du för bakgrund gällande utbildningar/arbetslivserfarenhet?
• Vad är din nuvarande roll?
• Hur lång erfarenhet har du av din nuvarande roll?

2. Vart befinner sig din roll i företagsstrukturen? (Vem delegerar uppgifter till dig och
vem delegerar du uppgifter till?)

3. Vad för arbetsuppgifter ingår i din roll?
4. Har du ett personligt intresse för miljöfrågor?
5. På vems ansvar ligger energi- och miljöfrågan i ert företag?
6. Hur arbetar ditt företag med energi- och miljöfrågor i dagsläget?
7. Hur kan ert arbetssätt kring energi- och miljö påverkas beroende på vilket projekt ert

företag levererar betong till? (arbetssätt kan vara krav på annat bränsle, krav på eco-
driving etc.)

8. Får du information om vilka energibesparingskrav som finns på NCC:s
byggarbetsplatser?

• Om ja, hur?
• Om nej, vad för åtgärd tar ni an då? (Ex billigaste, säkraste, miljövänligaste

alternativet)
9. Sätter ni några egna krav på NCC som entreprenör?
10. Vilka av era olika arbetsmoment i anknytning till byggarbetsplatsen kräver mest

energi? Om detta inte är dokumenterat, vad skulle du gissa på?
11. Har ni siffror på hur mycket bränsle era betongbilar drar vid körning/tomgång och hur

mycket är det i så fall?
12. Tror du det finns möjlighet för er att minska er energiförbrukning i anknytning till

byggarbetsplatserna?
• Om ja, på vilket sätt?
• Om nej, varför inte?

13. Kommuniceras energi- och miljöfrågor ut till er underentreprenörer från NCC?
• Om ja, på vilket sätt?
• Om nej, hur skulle ni vilja att de kommunicerades?

14. Hur kommuniceras energi- och miljöfrågor inom ditt företag?
15. Är det något vi har glömt fråga kring energibesparing eller kommunikation kring

energi- och miljöfrågor som du vill lägga till?
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Intervjufrågor till UEvent 
1. Kan du berätta lite om dig själv och din utbildnings- och yrkesbakgrund?

• Hur länge har du arbetat inom ditt yrke?
• Vad har du för bakgrund gällande utbildningar/arbetslivserfarenhet?
• Vad är din nuvarande roll?
• Hur lång erfarenhet har du av din nuvarande roll?

2. Vart befinner sig din roll i företagsstrukturen? (Vem delegerar uppgifter till dig och
vem delegerar du uppgifter till?)

3. Vad för arbetsuppgifter ingår i din roll?
4. Har du ett personligt intresse för miljöfrågor?
5. På vems ansvar ligger energi- och miljöfrågan under ett projekt?
6. Hur arbetar ditt företag med energi- och miljöfrågor i dagsläget?
7. Hur kan ert arbetssätt kring energi- och miljö påverkas beroende på vilket projekt ert

företag arbetar på?
8. Får du information om vilka energibesparingskrav som finns på NCC:s olika

byggarbetsplatser?
• Om ja, hur?
• Om nej, vad för åtgärd tar ni an då? (Ex billigaste, säkraste, miljövänligaste

alternativet)
9. Görs det något från ditt företag för att minska energiförbrukningen på

byggarbetsplatserna utan att det finns något särskilt direktiv från NCC?
10. Vilka av era olika arbetsmoment ute på byggarbetsplatsen kräver mest energi? Om

detta inte är dokumenterat, vad skulle du gissa på?
11. Tror du det finns möjlighet för er att minska på er energiförbrukning ute på

byggarbetsplatserna? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?
12. Kommuniceras energi- och miljöfrågor ut till er underentreprenörer från NCC? Om ja,

på vilket sätt? Om nej, hur skulle ni vilja att de kommunicerades?
13. Hur kommuniceras energi- och miljöfrågor inom ditt företag?
14. Är det något vi har glömt fråga kring energibesparing eller kommunikation kring

energi- och miljöfrågor som du vill lägga till?
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Sammanfattning intervju med arbetsledare 
Intervju med arbetsledare som gått byggtekniska programmet på Tekniska Högskolan i 
Jönköping med examen vårterminen 2017. Efter examen har han jobbat på NCC som 
arbetsledare och har gjort det nu i ca 7 månader. Arbetsuppgifterna varierar från att beställa 
betong till utsättning och hålla kontakt med underentreprenörer. Arbetsledaren har ett visst 
personligt intresse för miljö, specifikt hav och sjöar men är däremot inte aktiv i någon 
förening. 

Ansvar för miljöfrågan skulle han säga ligger på platsledningen. Han är inte medveten om det 
finns specifika krav på energiförbrukningen på byggarbetsplatsen men han nämner att han vet 
att det finns krav på bodarna som ska vara miljöanpassade efter grönt byggande. Han tror 
även att det finns krav på leverantörer av maskiner. Dessa krav är från NCC:s håll och inte 
från beställare och han tror inte det finns några specifika krav mot produktionsfasen. I 
dagsläget görs inget arbete på att energieffektivisera byggarbetsplatsen och i hans vetskap 
görs det ingen uppföljning på energiförbrukningen heller. Det är till största del för att det inte 
finns någon sådan resurs som ställer sådant krav. Han nämner däremot att han är ny i sin roll 
och inte vet om det kan finnas. 

Han fick sin roll efter att produktionsplaneringen redan var gjord och har därför inte kunnat 
påverka planeringen men han följer upp hur den fortskrider. Den största parametern vid 
planeringen är att följa tidplanen. Det går inte planera bygget efter årstiderna utan man har sin 
byggtid man får följa.  

Vid planering av leveranser så försöker man planera att materialet står på byggarbetsplatsen 
så lite tid som möjligt och behövs flyttas så lite som möjligt för att det finns ont om yta på 
byggarbetsplatsen.  

Det finns en miljöplan som kräver en viss standard för bränsle och bränsletankar, sedan 
beställs det från Ramirent som NCC har avtal med och därmed antar han att de uppfyller 
NCC:s krav. Han berättar att det inte finns någon åtanke på hur länge maskiner står på 
tomgång men att det kan vara liftar som speciellt går på tomgång, däremot nämner han att 
han sett att det står i en miljöplan hur många minuter en maskin får stå på tomgång.  

Vid byggtorkning så försöker man att vänta tills byggnaden är så tät som möjligt innan man 
sätter in fläktar men när man jobbar med trähus är det väldigt viktigt att torkningen kommer 
igång så snabbt som möjligt. Det går inte att påverka byggmetoder i produktionen utan det är 
redan fastsatt.  

Det finns ingen kommunikation om energieffektivisering på byggarbetsplatsen idag. De som 
är ute på byggarbetsplatsen har inte möjlighet att avsätta tid för sådant arbete utan i så fall 
borde det finnas en extra resurs som har hand om sådana frågor. Han berättar även att de 
aldrig haft någon muntlig kommunikation kring miljöfrågor utan man får i så fall ta eget 
initiativ och gå in och läsa på intranätet där man kan hitta miljöplan och andra dokument. 
Arbetsledarna har en egen portal, dock inte officiell, där de kan erfarenhetsåterförena 
kunskaper från produktionen. 

Det finns ingen miljösamordnare till detta projekt. Det finns inte heller någon som följer upp 
att information om miljöpolicys når ut till alla. Han är inte medveten om vad NCC:s 
hållbarhetspolicy innefattar men han nämner att han fick göra en interaktiv kurs i början av 
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sin anställning men då det inte finns några uppföljningskrav utan man måste styra i det själv 
så glöms det lätt bort. Han är inte medveten om NCC:s riktlinjer kring hur man ska hantera 
sitt miljöansvar, detta tror han beror på att det är lite som går att påverka i detta skede. Han 
kan till exempel inte sätta krav på att maskiner ska komma någon annanstans ifrån.  

I slutet av intervjun förklarar han att containrar skulle kunna isoleras för att spara en del 
energi, andra parametrar är väldigt unika i varje projekt så det är svårt att hitta en gemensam 
lösning men att containrar däremot alltid finns på alla projekt.  
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Sammanfattning intervju med platschef 1 
Intervju med platschef, som har en utbildnings och yrkesbakgrund som snickare, 10 år på 
NCC. Läste sedan NCC:s interna arbetsledarutbildning under två år samtidigt som han 
jobbade som arbetsledare. Var sedan arbetsledare i 5år och har nu varit platschef i 6 år. Att 
vara platschef är ett väldigt brett yrke och arbetsuppgifterna varierar från stort till smått, till 
exempel att beställa underställ, fixa fika, informera och hålla i möten, planera bygget, 
ekonomin på bygget, arbetsmiljön m.m. 

Det finns inget direkt personligt intresse för miljöfrågor men ansvaret för miljöfrågorna på 
arbetsplatsen ligger på platschefen. Det finns energibesparingskrav på byggplatsen i form av 
NCC:s 'Grönt byggande', som gäller för byggen över 50 Mkr. Grönt byggande innebär att 
vissa kriterier ska uppfyllas som ifylls i en checklista. Platschefen bestämmer vilka kriterier 
som ska uppfyllas. Exempel på parametrar kan vara grön etablering, vilket innebär 
nattsänkning av temperatur i bodar, sensorstyrda lampor etc. Andra saker som kan väljas är 
att ha lågenergistrålkastare på byggplatsen, isolerade containrar mm. De kriterier som går att 
uppnå och bygget kan leva upp till prioriteras i checklistan för grönt byggande. Det råder 
osäkerhet om det finns några krav ställda mot just produktionsfasen i checklistan, det mesta 
handlar om etableringen och det runt om kring byggandet.  

I det aktuella projektet kommer energibesparingskraven från grönt byggande, beställaren har 
inte ställt några specifika krav. I andra projekt har beställaren ställt krav, det är främst tuffare 
krav från kommunala och statliga beställare som har kommit längre med sina krav på miljö 
och energiförbrukning. De krav som ställs, de hanteras i projekteringen. 

Platschefen är vanligtvis med redan i anbudsprocessen vid en produktionsplanering. Han tar 
beslut om vart bodar ska placeras, hur många kranar som behövs, mm. Det tas även fram en 
grov tidplan. Sedan går man ner och förfinar allt i anbudsskedet, man tittar ännu mer på 
etablering och logistik, förfinar tidplanen, delar upp i olika aktiviteter efter huskroppar och i 
vilken ordning det skall byggas. Platschefen går igenom kalkylen en gång till och skapar en 
produktionskalkyl. I detta skede är ofta en arbetsledare med som man kan bolla med. Han 
försöker även ta in en lagbas så tidigt som möjligt, som sitter med mest erfarenhet av hur 
arbeten utförs, för att diskutera med den. Detta är viktigt vid beslut av hur och med vilka 
lösningar det ska byggas, det underlättar att ha med sig laget och att de får påverka hur de 
skall arbeta. Här kan även skyddsombud vara med, om det är möjligt men det är ofta svårt att 
få in i tidigt skede.  

Produktionen planeras inte till årstiderna eftersom det inte går att påverka om något i 
projekteringen blir försenat. Tex om bygglovsförfarandet drar ut på tiden och projektet inte 
kan starta när det var tänkt. Eftersom resurser är avsatta till projektet sätter det igång så fort 
det blivit godkänt, man väntar inte tills man får de bästa förutsättningarna. 
Energiförbrukningen görs det inte mycket år när projektet väl är igång. Prioriteringen är då på 
att kunna producera och hålla tidplan. I vissa fall, om det till exempel är något som inte 
behöver gjutas på en gång, väntar man med gjutning tills det blir varmare väder, för att slippa 
använda värmare.   

I dagsläget sker det ingen uppföljning på hur mycket energi som går åt på arbetsplatsen. Man 
går heller inte tillbaka till gamla projekt och kollar hur det sett ut eftersom alla projekt är så 
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olika. Det råder även en osäkerhet på om det finns något krav på att följa upp 
energiförbrukningen på arbetsplatsen.  

Vid planering av leveranser ska det i bästa av världar vara planerat så att leveranser kommer 
dagen innan de ska monteras. Många leveranser beställs och planeras in i ett tidigt skede och 
kan sedan visa sig komma för tidigt, eftersom det är svårt att veta exakt var i produktionen 
man befinner sig ett halvår innan. Det skulle vara bra att hålla leverantörer uppdaterad om var 
man befinner sig i produktionen, och det finns en del leveranser man kan rucka på i tid. Det 
går dock ej med avancerade leveranser som fönster eller kök pga. att de kräver lagring. 
Mycket leveranser sätts med tidsplanen, en ökad flexibilitet kring detta är önskvärt. 

Maskiner ska köras med biobränsle, arbetsplatsen har ingen tank på plats, utan Ramirent 
kommer ut med bränsle. Eftersom ett avtal är gjort med Ramirent förutsätter han att rätt 
bränsle används utefter NCC:s direktiv. Det ses inte över om utomstående maskiner kommer 
med rätt bränsle. Maskiner hyrs, NCC har avtal med 3 hyrfirmor, Ramirent, Cramo och 
Stavdal. Det görs ett projektavtal med någon av dem och man försöker se om det går att få 
visa saker billigare än prislistan. Missköter de sig tas de inte till nästa projekt. Vid val av 
kranar kollar man på pris och samtalar med Kranföraren, detta eftersom kranföraren ska köra 
kranen varje dag i ca ett halvt år, därför vägs deras krav in mer än priset.  

Han är osäker om det finns något direktiv om tomgångskörning på arbetsplatsen och det har 
inte pratats något om det. När det kommer till byggtorkning sätts den igång när det är tätt hus. 
Fönster och dörrar sätts igen tillfälligt med plast eller liknande.  

Energi är ingenting som vägs in vid val av byggmetoder utan platschefen tänker mer på 
personal och bemanning. Finns det personal väljs platsgjutet och prefab väljs om det är brist 
på resurser. I detta projekt visste de att de hade mycket att göra, därför valdes prefab 
träelement till fasaden.  

Det finns ingen kommunikation kring energieffektivisering på byggarbetsplatsen och han 
tycker inte det är något som behövs. Mycket är redan självklart, man torkar inte och kör mer 
värme i husen än vad som behövs samt kör igång om det inte är tätt hus. Detta är något 
snickarna också vet. 

På arbetsplatsnivå tycker platschefen att de är dåliga på miljöfrågor, men högre upp i 
organisationen pratas det säkert mer om miljö, där finns det mer resurser. I dagsläget finns 
ingen kontakt med miljösakkunnig i projekt. När miljöplan upprättas och, ev. Uppdateras, 
finns en kunnig person med under processen. Men när det är klart är alla nöjda och glada och 
då släpper man det. Det finns heller ingen uppföljning på att NCC:s miljöpolicys hålls. 
Platscheferna får dock kontinuerligt gå kurser i miljölagstiftning. Under en revision gavs 
kritik för att de skötte miljöfrågorna och inte gått miljöronder. Det finns inte tid och ingen 
resurs till att gå dessa ronder. Mer och mer har det uppdagats att det saknas en resurs för detta 
och det har därför precis tillsatts en KMA-person i Jönköping. Då kan projektet också 
utnyttja denna resurs, gå miljöronder som kan se att miljöfrågorna och policys hålls. Finns 
inte tid till det hos platsledningen idag.  

Platschefen har medvetenhet om att NCC:s hållbarhetspolicy finns, men det sker ingen 
uppföljning på att den hålls. Får bara statistik på allt som slängs från entreprenören över 
avfallshanteringen. I övrigt läggs väldigt lite fokus på miljöfrågor.  
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Han nämner att det ska finnas något slags verktyg för att lägga in förbättringsförslag, men 
detta är inget som används så ofta.  

Svårt att tänka energi när man står mitt i produktion, när man har tider att hålla och tidplan att 
tänka på. Då väger energiförbrukningen väldigt lätt eftersom det finns så mycket andra, 
tyngre parametrar. Tror att det hade blivit större fokus om man kunde göra stora besparingar 
på det. Störst påverkan att dra ner på energiförbrukningen kan göras genom att planera när på 
året det byggs och vid inköp, det är svårt att påverka i produktionsfasen.  
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Sammanfattning intervju med platschef 2 
Platschef 2 har totalt 8 års erfarenhet av yrket. Han har en snickarbakgrund i botten med 
vidareutbildning på yrkeshögskola i Jönköping till byggproduktionsledare.  

Hans arbetsuppgifter är framförallt personalansvar, ekonomi, arbetsmiljöansvar och 
projektledning - se till att det blir rätt produkt till rätt peng.  

Till viss del har han ett personligt intresse för miljöfrågor, men det är svårt att följa upp 
allting. Men alla projekt över 50 Mkr ska ha Grönt byggande och där i finns det ett miljötänk. 
Han anser att miljöfrågan är allas ansvar. 

Han berättar att det egentligen inte finns några energibesparingskrav på NCC:s 
byggarbetsplatser om de inte kommer från beställarsidan. De kommer sällan från NCC:s sida 
utan det som tillämpas är Grönt byggande. 

Produktionsplanering går till att så fort man fått ett beslut på att bygga, det vill säga när man 
har ett kontrakt så börjar man projektera och försöker komma igång så fort som möjligt. Det 
handlar om en omsättning som räknas in i deras böcker och som man vill få in i företaget och 
arbeta med. Till planeringen i sig så vill man ha fram en APD-plan 
(arbetsplatsdispositionsplan), där det beskrivs hur arbetsplatsen ska disponeras och hur man 
ska komma till och från arbetsplatsen och där arbetsmiljöfrågan blir en viktig punkt. Tar inte 
hänsyn till årstiderna när man planerar start av ett byggprojekt, det ligger hos beställaren. 
Klimatskydd bestäms i samråd med beställaren då det blir en ökad kostnad men samtidigt en 
bättre slutprodukt. 

För att arbeta med energibesparing i dagsläget finns grönt byggande som ska efterföljas, 
mycket arbete görs på tillfälliga fabriken, bodar, kontor. Det kan bli interna revisioner för att 
se om grönt byggande efterföljs men det sker inte för varje projekt utan de kan komma på 
flygande besiktning.  

Direktleveranser planeras så mycket som möjligt. NCC har tecknat avtal som är rikstäckande 
med leverantörer, entreprenörer. Dessa finns ofta på större orter men kan saknas på mindre 
orter vilket kan leda till långa transporter då ska material köras från dessa större orter. 
Platschefen har i detta fall då valt en mer lokal materialleverantör i samma prisklass istället 
för standarden.  

Miljövänlig ACP-diesel används i maskiner. Det finns inga direktiv angående tomgång men 
man stänger av maskiner i den mån det går. Bränslekontroller sker vid inköp och syns även i 
fakturan. Men man går inte ut och tar bränsleprov. 

Vid byggtorkning under kall period använder man plast, skiva, och isolering för att täcka de 
svaga punkterna. Täcks inte dessa blir det ett stort kallras men man väljer enklast möjliga 
alternativ. Fläktarna går på fjärrvärme, i värsta fall används gasol.  

Byggmetoder projekteras efter energiaspekter om det är möjligt. Arkitekter har dock stort 
inflytande men NCC väljer så miljövänliga material som möjligt. Mycket handlar om pengar 
och vad beställaren är beredd att betala, till exempel är prefabricerad betong är dyrt.  

Det finns en kommunikation kring energieffektivisering på byggarbetsplatsen idag. Det sker 
mest i projekteringen. Även allt som gäller grönt byggande ska efterlevas. Denna 
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kommunikation sker muntligt. Miljöfrågor inom NCC:s koncern kommuniceras via intranätet 
Starnet, där de får arbetsmiljömeddelanden och miljömeddelanden osv. det är mycket upp till 
en själv att ta del av informationen. Ansvaret att delegera vidare informationen ligger även på 
platschefen.  

Miljösamordnare för arbetsmiljö finns till varje projekt både BAS-P och BAS-U. Interna 
revisioner sker, och följer upp att miljökrav förs ut.  

Han är medveten om att NCC:s miljöpolicy finns. Han berättar att Grönt byggande går hand i 
hand med policyn och om Grönt byggande uppföljs ska även miljöpolicyn uppfyllas. Det är 
varje enskild medarbetares ansvar att vara medveten om NCC:s miljöpolicy. Yrkesarbetare 
har dock har svårt att greppa detta. För hans egen del jobbar han inte med dessa frågor 
dagligen utan det är framförallt ekonomistyrning och projektledning. Den är dock viktigt som 
ett stöd och genomsyras i Grönt byggande. Han är inte medveten om de praktiska riktlinjer 
som NCC har på hur man ska hantera ens miljöansvar. Men han berättar att sunt förnuft 
används. 

Finns ingen förslagsdatabas men skulle vara ett bra stöd. NCC använder idag ett verktyg 
kallat Synergi där man flaggar upp allt som händer på en byggarbetsplats gällande 
arbetsmiljö både positivt och negativt. Viktigaste med ett sådant verktyg är att det är 
greppbart och går att kommunicera ut på ett enkelt vis. Det är en svår bit som ofta disktureras 
då man måste konkretisera de unika fallen för att kunna ta lärdom av dem. Skulle det fungera 
optimalt menar han att något liknande skulle kunna användas för miljöfrågor. 

Det finns idag ingen prioriteringsordning för miljöfrågan, utan Grönt byggande skall göras 
för projekt över 50 Mkr för att det är ett krav. Maskinuthyrare ska även efterfölja krav som 
NCC har ställt genom Grönt byggande. Han berättar dock att det kan hända att de brister i 
krav som grönt byggande ställer då han vet att de har brustit i arbetsmiljökrav.  

I stort sett menar platschefen att energieffektivisering i produktion inte är ett ämne som det 
kontinuerligt jobbas med men att det borde finnas någon som är insatt i det, då det idag inte 
finns tillräckligt med tid till det. Frågan hade även troligen fått högre prioritering om NCC hade 
sett stora besparingsmöjligheter.  

För att arbeta mer med miljöfrågan handlar det om att man säkerställer att miljöaspekten 
genomsyrar även deras inköp av maskiner, underentreprenörer, leverantörer arbetar med 
miljöfrågan.   
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Sammanfattning intervju med energi- och klimatstrateg 
Han har läst en utbildning med examen som energi- och miljöingenjör. Arbetat på statens 
energimyndighet som handläggare några år och därefter arbetat som energispecialist på NCC. 
Nuvarande titel är energi- och klimatstrateg med övergripande ansvar för energifrågor på 
NCC Building. Denna befattning har han haft i ca 10 år. Han är inte så mycket ute i 
produktionen eller kopplad till specifika byggprojekt men ibland kan han vara med i 
anbudsskedet och beskriva hur de arbetar med olika saker. Han har varit ansvarig för grönt 
byggande, en kravlista på de åtgärder som ska göras ute på byggarbetsplatsen. Han har även 
mycket kontakt med NC teknik som är deras interna specialister som håller på att räkna om 
energi på den färdiga produkten. Andra arbetsuppgifter kan vara, bevaka lagförändringar, 
hjälpa till med examensarbeten. Övergripande handlar det om att se till att de har processer 
och metoder för allt ifrån anbud till garantibesiktning. Han har ett personligt intresse för 
miljöfrågor i stort. Under ett byggprojekt anser han att alla har ett ansvar för miljöfrågan, att 
man följer interna rutiner, mål och lagar som finns. Det finns ingen som kan friskriva sig från 
det. Han är däremot medveten om att alla inte följer dem och det vore en lögn att säga att 
allting fungerar perfekt.  Inom koncernen finns det 17 000 anställda vilket gör det svårt att 
hålla kolla på alla. Det finns miljöplaner, som används dels i projekteringsskedet och i 
byggproduktionen där den som är arbetsledare/platschef ska säkerställa att de har koll på 
allting gällande miljöfrågor.  

Miljösakkunniga involveras i NCC:s byggprojekt mycket och på olika sätt. Det finns kunniga 
inom geoteknik, marksanering, specialister med miljöcertifieringar och ute i produktionen 
finns KMA-personer. KMA-personer ska finnas för alla projekt, undantag kan finnas om det 
är något pyttelitet som att laga något hål i en väg behöver man kanske inte gå igenom en 
miljöplan men för de flesta vanliga projekt ska samma regler gälla.  

Det som drar mest energi är uttorkningen av stommen, där det handlar mycket om planering 
så att byggnaden blir tät så fort som möjligt, att fönster och likande finns innan man drar 
igång värme och ventilation. Förutom själva bodarna är det viktigt att det är tätt mellan bodar 
också. Förrådscontainrar drar även mycket energi så man bör se till att de är isolerade. 
Förövrigt är det mycket beteende förändringar behövs, maskiner ska inte stå på tomgång, att 
belysning inte står på dagtid. Det har dock skett en stor förändring de senaste åren där 
nattbelysningen blivit mer energieffektiv men det ska oavsett inte stå på under 
dagsljusförhållanden.  

Det är platschefen har ansvar för att grönt byggande hålls men han nämner att platschefen har 
väldigt mycket annat på sitt bord. Miljörevisioner hålls dock ibland som stickprovskontroller. 

NCC:s miljöregler gäller även för underentreprenörer som skickas med vid upphandlingen. 
Men det yttersta ansvaret ligger på platschef som inte hinner med att se till och kontrollera att 
miljöregler hålls. Han vet inte om det finns någon prioriteringsplan angående vad som är 
viktigt att kontrollera inom miljö. Det kan vara bra om det finns en sådan plan men risken 
finns att man pekar ut vad som är viktigast och det mindre viktiga inte görs alls. Han nämner 
att engageringsgraden inom miljöfrågor är mycket personberoende, vissa platschefer är med 
engagerade än andra.  

Han håller sig uppdaterad kring forskning så mycket som det går. Det sker mycket genom 
nyhetsbrev från forskningsprogram kan även vara konferenser. Ansvaret ligger däremot inte 
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enbart på honom utan det finns 50-60 hållbarhetsspecialister inom NCC Building i Sverige. 
Han nämner att det finns olika samordningsgrupper som sysslar med olika saker och sprider 
information och kunskap inom och mellan grupperna.  

NCC har en vision om att sänka sina koldioxidutsläpp med 50 procent till år 2020 jämfört 
med år 2015. Om man bara tittar på NCC:s egen produktion så är asfaltstillverkning 
momentet med störst koldioxidutsläpp (80 %). Där mycket arbete kring energieffektivisering 
sker men även att byta ut bränslet mot förnyelsebar sådan.  

Gällande frågan om att dela erfarenheter och arbetsmetoder internt inom koncernen nämner 
han att de så mycket som möjligt försöker styra kring deras verksamhetssystem där rutiner 
och mallar beskrivs. Försöker styra det centralt istället för mellan byggprojekt och personer.  

Kommunikationsplattformar kring miljöfrågor skiljer sig beroende vilken nivå man är på. 
Allmänna frågar kan kommuniceras via intranät, Skype-samtal och utbildningar. Det beror 
mycket på fall till fall, vad för typ av fråga det handlar om och vilken målgrupp man har. Han 
bestämmer sina egna direktiv mycket själv hur och styrs även av omvärlden t.ex. nya lagar. 
Det finns även mycket branschgemensamma aktiviteter, till exempel Sveby en 
branschorganisation om hur man ska mäta och beräkna energianvändning, eller något 
tillsammans med Sveriges byggindustrier. Hans arbete styrs av många olika saker. Han själv 
kommunicerar ofta vidare till deras fokusgrupper som håller på med energiberäkning. Varje 
år tar de fram nya handlingsplaner för att alltid bli bättre. Göra mer exakta energiberäkningar. 
Följer upp. Gör utredningar, varför drar den här byggnaden mer energi? Gällande 
produktionen finns lagen om energikartläggning där det pågår ett omfattande arbete 
tillsammans med en extern konsult. De tittar på allt från byggarbetsplatsen till att 
energikartlägga krossverksamheten för att se hur energianvändningen kan minskas. 

KMA-samordnare följer upp att Grönt byggande hålls. Nu sker dock ett arbete med att byta ut 
Grönt byggande mot något kallat Sustainable sites. Den liknar Grönt byggande men är lite 
bredare och innefattar bland annat social hållbarhet och energieffektivisering.  

För att säkerställa att snickare och annan tillfällig personal har kunskap om NCC:s riktlinjer 
har platschefen det yttersta ansvaret. Man gör miljöronder och har en miljöplan för 
byggproduktion som ska följas. Revisioner görs även. 

Kan inte svara på om de använder BIM för att minska energiförbrukning under produktion. 
Han ändrar sig senare i samtalet och kopplar till masstransporter. Minska och optimera 
mängden transporter. Det används av NCC nu och har gjort i många år. Det handlar mycket 
om att optimera och använda mindre material. I en modell kan man visa vilka material som 
finns inbyggda och var. 

Kan absolut tänka sig att använda sådant verktyg som kartlägger produktionsfasens 
emissioner för att sedan jämföra olika sorters produktionsmetoder för att hitta det mest 
optimala för varje unikt projekt. NCC jobbar idag mycket med digitalisering. 

I slutet tillägger han att det som det surras mycket om nu är det inbyggda materialet. Den 
energianvändningen som krävs för att tillverka ett material står för en stor del och nu finns 
det mer fokus på det. 

Även om de köper in material från lokalt så har ofta materialen köpts in någon annanstans 
ifrån så det är inte säkert att det blir mindre emissioner ur ett livscykelperspektiv. Tror inte 
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inköpare tar hänsyn till det. Avancerat, då man i så fall måste göra LCA-analyser på hur 
produktionen av materialet har skett, då transporten kan vara bara en liten del. Finns säkert en 
hel del att göra, är själv inte så insatt.  
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Sammanfattning intervju med miljöspecialist  
6 år arbetslivserfarenhet inom denna position. Tog civilingenjörsexamen 2003, i 
samhällsbyggnadsteknik med inriktning teknisk miljövård. Arbetsuppgifterna är kopplade till 
deras miljöledningssystem, som är certifierat enligt 14001:2015, och handlar om att se till att 
det finns aktiviteter, processer och stöddokument. Han är i kontakt med både specialister och 
produktion för att kommunicera ut nyheter, stöd och krav till de elva olika avdelningar. 
Kommunikationen kan ske via interaktiva utbildningar kopplade till miljölagstiftning. Utöver 
detta finns det ett nätverk med kontinuerliga möten för representanter från de olika 
avdelningarna.  De interaktiva utbildningarna finns tillgängliga som en möjlighet för de som 
vill arbeta sig uppåt i koncernen till exempel arbetsledare som vill bli platschef. Det finns två 
obligatoriska skall-utbildningar. En kallad Miljö- och hållbarhet som är till för yrkesarbetare 
och tjänstemän samt en för alla linjechefer, miljölagstiftning. Via revisioner görs det 
uppföljning på att utbildningarna görs.  

Har personligt intresse för miljöfrågor.  Ansvar för miljöfrågan varierar beroende på var i 
processen man befinner sig. Till en början kan säljansvarig vara ansvarig medan i produktion 
har platschefen miljöansvaret. 

Miljösakkunniga involveras på olika sätt. I försäljningsfas kan det vara då anbud lämnas, 
eller i möte med kund, då en specialist kan tas in för att lämna ett hållbart erbjudande. Det 
kan också vara om det finns efterfrågan på en kompetens inför ett svårt miljökrav. I senare 
skede kan stöd behövas till energifrågan för att göra energiberäkningar. Kan även vara stöd 
till att fuktsäkra sin process, mark, miljöcertifiering osv. Han är själv inte involverad i något 
projekt utan jobbar mer i en övergripande nivå då han är ensam på denna position och det 
pågår flera hundra 100 projekt just nu. De som har mer direkt koppling till projekt är 
platschef, arbetsledare och en miljösamordnare. 

Vid en miljörevision går man igenom ett projekt från start till slut, det vill säga anbud, 
projektering, planering, produktion med respektive personer för de olika skedena. Vid 
revisionerna använder de sig av tollgates det vill säga beslutspunkter. När en tollgate är 
uppklarad får man gå vidare till nästa steg. De ser på om dessa villkor är uppfyllda, stämmer 
av, och kontrollerar om de följs. Det handlar också om att föra en dialog om varför de här 
kraven finns för att skapa förståelse och finnas som stöd och dela erfarenheter från andra 
projekt. 

Några revisoner väljs ut per avdelning och år. De försöker få en så jämn spridning på urvalet 
på alla avdelningar faktorer som storlek, chef och projekttyp. Ibland görs det även 
skrivbordsrevisioner, där de utnyttjar deras system och kan undersöka en större omfattning 
istället för att åka ut till projekt. När man upptäcker en brist, en avvikelse så tar man fram en 
direkt åtgärd och utreder grundorsaken till avvikelsen så att det inte sker igen. Det kan även 
vara ett fel på en högre nivå, så frågan brukar lyftas upp inom organisationen då det kan vara 
ett systemfel. Inom 3 veckor ska denna åtgärd tas fram och skickas till revisionerna som 
bedömer om åtgärden är okej eller inte. Alla revisioner som genomförts under ett år 
sammanställs och en analys görs som presenteras för högsta ledningen med förslag på 
åtgärder. Beroende på var avvikelsen har uppkommit i processen hänvisar man även till 
respektive processägare. Processägaren får därmed ansvar att omhänderta avvikelsen och se 
till att det inte sker igen. 
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Revisorerna ser inte direkt över energiförbrukning, utan Grönt byggande används och det är 
det som revisionen baseras på. Sustainable sites som ska ersätta Grönt byggande inkluderar 
hela hållbarhetsperspektivet och inte enbart miljöfrågor. En del saker kommer försvinna från 
Grönt byggande för att det inte ska bli för stort.   

Det är inte bara vid revisonskontroller som man kontrollerar att de krav och riktlinjer som 
finns inom miljö följs, utan beroende på projektets storlek finns det en beslutande chef som 
kontrollerar beslutspunkterna genom hela projektprocessen. De mest betydande riskerna tas 
upp i försäljningsskedet. Innan produktionen får starta kontrolleras det att en miljöplan har 
gjorts. I projektet ska projektrapportering ske varje kvartal, miljöplanen ska uppdateras och 
miljöronder sker en gång i månaden.  

Det långsiktiga målet som NCC har satt för att halvera deras koldioxidutsläpp till 2020 bryts 
ner på lägre nivå för att undersöka vad de kan göra på divisionsnivå. Kraven som finns på 
divisionsnivå kontrolleras genom en rapportering och även genom kontroll i revisioner för att 
se till att miljöavtalen gällande el kopplat till produktionsplatsen används.   

Beroende på projekttyp lagrar man projekten i olika system. Där hittas involverade personer 
som man sedan får kontakta. Det finns även olika forum på alla avdelningar, 
produktionsnätverk och platschefnätverk där man försöker dela erfarenheter. Alla 
erfarenheter loggas däremot inte, då det skulle bli så mycket data och risken finns att det blir 
för mycket oanvändbara data.  

Kommunikation sker till lokal hållbarhetschef som är direktlänk till koncernens 
hållbarhetschef. Han har även möten tillsammans med andra specialister där de bland annat 
diskuterar hur de ska ta fram stöd och utbildningar för miljömålen som finns inom koncernen.  

Deras miljökrav grundas i att de först värderar hur stor miljöpåverkan deras verksamhet ger 
upphov till för att sedan värdera denna påverkan nationellt. De nationella miljömål har 
funnits med som en värderingspunkt för att ta fram de betydande miljöaspekterna som blir till 
grund för vilka miljömål, krav och utvecklingssatsningar NCC ska ha.   
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Sammanfattning intervju med yrkesarbetarlärling 
En 22 år gammal träarbetare som varit lärling i drygt ett år. Han har ett visst personligt intresse för 
miljöfrågor och tycker det är allas ansvar att se till att det blir en bra miljö på arbetsplatsen. Det råder 
osäkerhet på om det finns några energibesparingskrav på arbetsplatsen. Vid införande av nya 
energieffektiva lösningar får inte de nya sätten ta mer tid än nuvarande metoder. I hans 
arbetsuppgifter går mest energi åt vid väggmontage som lyfts med bomlift och kran. Kan inte ge något 
förslag på hur hans arbetsuppgifter kan effektiviseras och vet inte heller om de går att göra mer 
energieffektiva. Ett exempel är om man vill slippa använda bomlift, måste ställningen upp extremt 
snabbt och det kan vara svårt att få upp det tempot. På det stora hela kan det gå att göra 
arbetsuppgifterna mer energieffektiva men han kan inte själv ge något konkret förslag. Han försöker 
minimera tomgång så mycket som möjligt och låter maskiner bara stå på när han själv befinner sig i 
maskinen. För att utföra sina arbetsuppgifter mer energieffektivt ska direktiv komma uppifrån där de 
kan planera lite mer.  

Det kan finnas kommunikation om energieffektivisering men det är inget som han lägger märke till 
men tycker att det behövs kommuniceras ut till alla så att alla jobbar på samma sätt. Inför varje 
projekt går man igenom vad som gäller för den specifika arbetsplatsen. Han är inte medveten om 
NCC:s hållbarhetspolicy men nämner att han är ny och ofta följer de andras arbete och vet inte om de 
arbetar utefter policyn men inte nämner det. Ifall han skulle se en energibesparingspotential i något 
moment, tar han det i direkt kommunikation med platsledningen. Varje ny arbetsdag går man igenom 
arbetsmiljön för att se hur dagsläget är och vad som kan förbättras.  
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Sammanfattning intervju med erfaren yrkesarbetare  
Yrkesarbetare 2 började arbeta som snickare 1975 och hållit på med det sedan dess. 
Arbetsuppgifter är bland annat att resa hus, göra olika slags montage, invändiga arbeten, 
listning, kök, m.m. Har ett visst intresse för miljö, men lägger till att hur mycket som går att 
påverka är en annan sak. Det högsta ansvaret för miljöfrågan på arbetsplatsen ligger hos 
platsledningen, men sedan ska alla dra sitt strå till stacken. Det som snickarna mest kan 
påverka själva är avfallssorteringen på arbetsplatsen. Det råder osäkerhet om det finns några 
specifika energibesparingskrav på den aktuella arbetsplatsen.  

Han ställer sig positiv till att prova nya arbetsmetoder som kan vara miljövänligare i 
produktionen. Kravet är dock att de nya metoderna ska vara bättre eller underlätta för 
arbetarna. Om en produkt är bättre men kräver mer tid vid användande av den, kan 
kompensation av något annat fungera. Försöker påverka, ofta om man hittar något som är 
bättre och som gör arbetet enklare. Men han har inte på rak arm några förbättringsförslag för 
att kunna spara energi i de nuvarande arbetsuppgifterna.  

Det som tar mest energi på byggplatsen berättar han är elförbrukningen. Det mesta arbetet på 
platsen utförs med hjälp av kran och handkraft. Vid körning av maskin stängs den av så 
mycket som möjligt, när den inte brukas för att undvika tomgångskörning. På morgonen när 
det vart kallt kan maskiner dock stå extra på tomgång för att varmköra dem, men annars är 
det onödigt att den står och går när den redan är varm.  

Förbättring/effektivisering av energianvändning går alltid att göra, främst genom att använda 
rätt produkter. För att kunna arbeta mer energieffektivt krävs mer planering och 
arbetsberedning eftersom det mesta påverkas redan i projekteringsstadiet. Snickarna kommer 
in i ett skede när det mesta redan är bestämt och inköpt. En viss påverkan kan göras under 
produktionsfasen, men de stora inköpen och valen av maskiner, byggmetoder och materialval 
görs innan hantverkarna kommer in. 

Energieffektivisering på arbetsplatsen pratas det inte mycket om, det är mer aktuellt i leden 
före hantverkarna. Direktiv om energieffektivisering kommer från plastledningen. Men om 
det är något speciellt sker kommunikation mellan snickarna. Medvetenhet om NCC:s 
miljöpolicy finns, men vad den innehåller här inte helt klart och ingen uppföljning sker för att 
den efterföljs heller.  

Om en energiförbättring hittas skulle han rapportera till arbetsledare/platsledning. Osäkerhet 
om det finns någon webbaserad portal eller liknande för att lämna in förslag om detta. 
Information och nyheter om vad som beslutas inom NCC, kommer i form av månadsblad från 
NCC-kontoret.  
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Sammanfattning intervju med UEBetong 
Intervju med driftledare på betongföretag. Han har gått två olika kurser inom betong, klass I 
och II. Sedan har han arbetat som ansvarig driftledare på företaget i 11 år. Har ingen 
chefsbefattning men är ansvarig och styr över kontoret på Torsvik med bilar och personal. 
Ser till att alla leveranser och processen fungerar. 

Han har ett personligt intresse för miljöfrågor har bland annat elbil. Tycker det är viktigt att 
tänka på. 

Det finns en speciell kompetens inom företaget som arbetar med miljöfrågor. Sen ligger det 
även på den enskilda fabrikspersonalen. De har bland annat en offert på att byta ut alla 
lampor mot LED men det är en tung process att föra igenom då bolaget ägs i ett annat land. 
Huvudkontor ligger i Tyskland, jobbar även mycket med miljö där framförallt jobbar de 
mycket med cementens utsläpp och försöker komma på med nya lösningar. 

Det som företaget själva tänker på är volymerna och hur mycket betong det får plats i varje 
tombola då de inte vill åka med en liten mängd betong. Dels för att det blir dyrt för kund, och 
tar onödigt med energi och tid. Det hänger mycket på att entreprenörens platsledning räknar 
rätt då de själva har ganska exakta volymer som de levererar. Bland annat har de vågar som 
väger allt material på och de kontrolleras ofta.  

När gjutningarna sker under vinter tillsätter de varmvatten som de värmer upp vilket leder till 
en ökad energiåtgång, de tillsätter även acceleratorer för att betongen ska börja härda 
snabbare. De går ibland upp i en högre betongklass, vilket betyder att de använder ett högre 
cement-tal vilket heller inte är bra för miljön. Han berättar att på det stora hela inte är 
fördelaktigt att gjuta under vintertid då det är mer energikrävande och att NCC även måste 
tillsätta någon energi för att behålla värmen i betongen. Driftledaren berättar att de jobbar 
med datorer på Samset som mäter temperaturen i betongen och som gör att de kan avläsa när 
önskad hållfasthet har uppnåtts och värmen kan stängas av. De kör även HVO-bränsle* på 
alla bilar för att få så låga som möjligt. Detta bränsle nämner han ska vara bästa på 
marknaden för dieselbilar och borde därmed uppfylla NCC:s krav. 

De har inte mottagit någon information om vad NCC har för energibesparingskrav på 
byggarbetsplatsen. De har heller inga egna krav på NCC som entreprenör.  

Mest energi krävs vid cementtillverkning, det berättar han dock inte tillhör deras verksamhet. 
Han skulle dock tro att tillverkningen av betongen är mer energikrävande än en bil.  

Bilarna (bortsett från pumpen) får inte stå på tomgång och han har inga siffror på vad de drar 
vid tomgång, Prata med Björn Johansson transportchef på betongindustri. Alla chaufförer har 
fått en utbildning i eco-driving men hur mycket de tillämpar vet man aldrig. 

Han tror att de säkert kan minska deras energiförbrukning men har inget konkret att komma 
med. 

Gällande hur miljöfrågor kommuniceras ut till dem har det ett Sverigeavtal med NCC så det 
är inget som kommuniceras ut vid varje projekt. Han vet inte om det förs någon sådan dialog 
när de skriver avtal då han inte är med där. 
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Inom betongindustri har de möten med distriktschefer och en gång om året har de en vecka 
kallad hälsa och säkerhet där de tänker extra mycket på sådana frågor. De har intranät där de 
får information.  

Han tycker att de ibland vid konstruktionsstadiet borde mer tänk hur man lägger upp smartast 
med gjutningar. De kan inte vara med och påverka när gjutningar sker, vissa ringer samma 
dag medan andra har bra schema. De är även med på startmötet där de föreslår 
betongkvaliteter efter vad konstruktören har föreslagit. Därefter har de ett uppföljningsmöte 
och ser vad som gått bra respektive dåligt.  

Ett problem är att det är korta byggtider så för att få ut fukten snabbare finns det ett 
uttorkningsbetong med lägre vct det vill säga mindre vattenmängd men då behövs en högre 
cementhalt. Driftledaren berättar att ett alternativ vore att hitta en bättre plastmatta som 
transporterar ut fukten då fukt i sig inte är farligt utan det är när det byggs in och börjar bilda 
mögel.  

*HVO-bränsle är en fossilfri syntetisk diesel gjort på hydrering av växt- och djurfetter, som
inte är farligt för vattenlevande organismer



Bilaga 15 

Sammanfattning intervju med UEVent 
Intervju med Underentreprenör ventilation är projektledare på ett ventilationsföretag med 45 
anställda på 4 orter. Han har varit verksam som träarbetare i 5 år innan han började lästa till 
fastighetsingenjör och har nu arbetat som det i 2 år. Han får direktiv från koncernchef, medan 
han är kontorschef i Jönköping och ansvarar för deras montörer och servicetekniker. I hans 
arbetsuppgifter ingår allt från att räkna, sköta, lämnar över och ta hand om jobb samt sköta 
eftermarknaden av dem. 

Han har personligt intresse för miljöfrågor. Försöker tänka miljömedvetet med bilar, resor 
och även upphandla maskiner som är miljömedvetna. Tyvärr är det ekonomin som styr och 
han berättar att det inte alltid går att jobba i den utsträckning som önskas. 

Till viss del är det myndighetskrav som styr energidirektiv säger han och syftar till Sveriges 
Energimål. I slutändan är det dock slutprodukten och kundens mål som styr varje unikt 
projekt. Han säger att man inte pratar så mycket om energi- och miljömedvetenhet ute på 
byggarbetsplatsen inom branschen.  

Företaget eftersträvar ISO 14001, de är inte certifierade men strävar dit. De jobbar även 
mycket med projekt som ska bli certifierade enligt Miljöbyggnad, Sunda Hus och likande 
men han har medvetenhet om att dessa certifieringar jobbar mest mot driftsfasen.  

De får inte reda på några energibesparingskrav från NCC utan de tittar på hela livslängden 
när de väljer en produkt och väljer en som inte kostar alltför mycket pengar för slutkunden.  

Företaget gör inget speciellt för att minska energiförbrukningen på byggarbetsplatsen men 
han uppmanar montörerna att vara medveten om transporter. De försöker samla upp göra så 
få transporter som möjligt om byggarbetsplatsen har tillräckligt stor yta för förvaring. 

Det som han tror tar mest energi är injusteringen, det vill säga driftsättningen av all 
ventilation. Vid injusteringen ser man till att det är rätt luftmängd överallt och då går allt på 
högvarv under 2 dagars tid. Han tror att det går att göra små besparing och kanske minska 
energiförbrukningen med 10 %. Men vents andel av den totala energiförbrukningen är väldigt 
liten nämner han. 

Han som projektledare får ingen information om NCC:s direktiv angående energi- och 
miljöfrågor och det är inte heller något som står med i kontrakt. Han nämner dock at det är 
möjligt att montörerna som är ute på bygget har fått den informationen. 

Energi- och miljöfrågor kommuniceras väldigt sällan inom deras företag, vilket de vill bli 
bättre på, då de vill ha certifiering enligt ISO 14001. Det gäller då att alla är medvetna och 
har kunskap inom det. Det är även attraktivt för en beställare och lättare att få jobb med en 
certifiering. Men han berättar att de tyvärr ligger de nog en bit efter där. De kommunicerar 
bara via mailkorrespondens. Dock träffas alla kontorschefer och projektchefer minst 1 gång i 
månaden där bland annat miljöfrågor tas upp och som sedan delegeras ut till montörer och 
servicetekniker. 
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Hållbarhetspolicy

1. Inledning
Det krävs stora förändringar i samhället om
vi på ett effektivt sätt ska kunna ta itu med
globala utmaningar som
klimatförändringarna och överkonsumtionen
av resurser som orsakats av vår
materialanvändning, avfallsproduktion och
en hög befolkningstillväxt.
Byggindustriföretagen förbrukar stora
mängder materialresurser och energi, både i
sina verksamheter och i de produkter och
tjänster de tillhandahåller till samhället. Våra
produkter och tjänster påverkar också
samhällets sociala dimensioner. I vår
bransch har vi därmed stora möjligheter att
samarbeta med kunderna och proaktivt
bidra till en hållbar övergång så att vi
undviker att äventyra våra ekosystem och
vår sociala stabilitet i ett längre perspektiv.

2. Policyförklaring

2.1 Omfattning
Denna policy gäller alla NCC:s
affärsområden och verksamheter.

2.2 Syfte
NCC:s mål är att skapa värde genom att
utveckla produkter, lösningar och tjänster
med fokus på sociala, miljömässiga och
ekonomiska aspekter. Bolaget avser därmed
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att bidra till ett hållbart samhälle genom att
bedriva sin verksamhet på ett ekonomiskt,
socialt och miljömässigt hållbart sätt.

NCC:s ambition är att vara en ledande aktör
på de marknader som bolaget verkar på och
att proaktivt bidra till att minska
användningen av icke-förnyelsebara
material, öka värdet för samhället och
utveckla nya tekniska lösningar, produkter
och arbetsmetoder som främjar en hållbar
utveckling såväl för kunderna som för NCC-
koncernen och samhället i stort. För NCC:s
del handlar det om att ta hänsyn till
nuvarande och framtida generationers
behov och att ta ett långsiktigt ansvar i vår
dagliga verksamhet.

2.3 Strategi
NCC:s vision är att förnya vår bransch och
erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Vi
kan lyckas med det genom att hela tiden
sträva efter att utveckla socialt mer
värdefulla, klimatanpassade samt energi-
och resurseffektiva produkter och tjänster,
både på egen hand och tillsammans med
våra kunder. Detta minskar bördan på miljön
och gör det möjligt för samhället att
utvecklas i en mer hållbar riktning.

Alla våra medarbetare har ett ansvar för
hållbarhetsarbetet, som även sträcker sig
utanför företaget. Vår målsättning är att
inspirera leverantörer och kunder så att de
också systematiskt börjar arbeta för att
uppnå hållbarhet. NCC:s dagliga verksamhet
bygger på våra kärnvärden ärlighet, respekt,
tillit och framåtanda. Dessa värden utgör
grunden för allt vi gör och de�nierar vår
strategi både internt och externt. God
affärsetik och moral är hörnstenar i vårt
företag. Gällande lagstiftning och andra
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bestämmelser fastställer ramarna och
minimikraven, men på vissa områden
förväntar vi oss betydligt mer än så av oss
själva.

Våra beslut baseras på
försiktighetsprincipen och noggranna
överväganden, där kort- och långsiktiga
vinster vägs mot varandra för att säkerställa
att våra lösningar är hållbara i det långa
loppet.

NCC stöder FN-initiativet Global Compact i
frågor som rör mänskliga rättigheter,
arbetsvillkor, miljö och korruption samt ILO:s
deklaration om grundläggande principer och
rättigheter i arbetslivet. Vi eftersträvar att
vara en god företagsmedborgare, agera
ansvarsfullt i våra affärsrelationer och
motverka alla former av korruption. Mer
detaljerade riktlinjer �nns i vår
uppförandekod och i vårt interna verktyg
NCC Compass som ger oss vägledning i
vårt arbete.

3 Ansvar, kontroll och
efterlevnad
Den här policyn har godkänts av NCC AB:s
vd och koncernchef. 
Hållbarhetspolicyn granskas årligen och
ändras efter behov. Vi avser att löpande
förbättra vårt hållbarhetsarbete och
upprätthålla en öppen och ärlig dialog med
våra olika intressenter, både inom och
utanför företaget. 
SVP Group Sustainability, som har ansvar
för innehållet i den här policyn, ska se till

att innehållet i policyn är riktigt och vid
behov föreslå ändringar och revideringar,

■

att policyn kommuniceras på rätt sätt,■

att alla förstår och följer policyn, samt■
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Den främsta målgruppen för den här policyn
är affärsområdeschefer och chefer för
stabsfunktioner. De är ansvariga för att
säkerställa att policyn följs och ska därför
ha ingående kunskaper om innehållet. 
I NCC:s uppförandekod beskrivs vad som
gäller om policyn inte följs.

4 Kommunikation
NCC:s hållbarhetspolicy har kommunicerats
och är tillgänglig på NCC:s intranät.

Bilagor till policyn

Bilaga 1
NCC:s hållbarhetsramverk

I NCC:s hållbarhetsramverk de�nieras vad
hållbarhet innebär för NCC. Vi har
identi�erat ett antal områden där vi proaktivt
kan påverka miljön och samhället på ett
positivt sätt.

att vidta åtgärder i samband med kända
eller rapporterade policyöverträdelser.

■

Bilaga 1 är NCC:s hållbarhetsramverk,
som de�nierar vad hållbarhet innebär för
NCC.

■

Bilaga 2 är NCC:s miljöpolicy, som
beskriver hållbarhetens miljöaspekter.

■
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Bilaga 2
NCC:s miljöpolicy

1. Inledning

Byggindustriföretagen förbrukar stora
mängder materialresurser och energi, både i
sina verksamheter och i de produkter och
tjänster de tillhandahåller till samhället.
Därför har vi en viktig roll i övergången till en
hållbar framtid genom att förse samhället
med mer hållbara lösningar, systematiskt
minska vår egen verksamhets miljöpåverkan
och inspirera våra intressenter, däribland
våra kunder och leverantörer.

2. Policyförklaring

2.1 Omfattning

Denna policy gäller alla NCC:s
affärsområden och verksamheter.

2.2 Syfte

NCC avser att bidra till ett hållbart samhälle
genom att bedriva sin verksamhet på ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart sätt. NCC:s ambition är att aktivt
arbeta för att minska användningen av icke-
förnyelsebara material, öka värdet för
samhället och utveckla nya tekniska
lösningar, produkter och arbetsmetoder som
främjar en hållbar utveckling. För NCC:s del
handlar det om att ta hänsyn till nuvarande
och framtida generationers behov och att ta
ett långsiktigt ansvar i vår dagliga
verksamhet.

2.3 Strategi

Att minska miljöpåverkan från vår
verksamhet och de produkter och tjänster vi
tillhandahåller är en del av vår
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hållbarhetsstrategi. Strategin beskrivs
närmare i hållbarhetspolicyn.

NCC strävar efter att proaktivt identi�era
och förebygga miljö- och hälsorelaterade
risker som orsakas av vår verksamhet. Ett
grundläggande krav är att vi agerar inom
ramverket för lagstiftning och internationella
konventioner. Vi respekterar och följer
miljölagstiftning, avtal, säkerhetskrav och
andra bestämmelser som begränsar vår
verksamhet. Vidare uppfyller eller överträffar
vi nationella eller internationella regelverk
och avtal som relaterar till miljömässiga
aspekter.

Vårt miljöledningsarbete är integrerat i vårt
processorienterade verksamhetssystem.
Syftet med detta förhållningssätt är att
kontinuerligt minska och följa upp
företagets miljöpåverkan. NCC tillämpar
principen om ständig förbättring på alla
områden när det gäller miljöfrågor och
ledningen är ansvarig för att se till att
företaget gör framsteg i detta arbete.

NCC:s miljöhållbarhetsarbete fokuserar på
två områden: "Klimat och Energi" och
"Material och Avfall". Inom dessa fastställer
vi mål för att säkra framsteg och hela tiden
sträva efter att förbättra vårt miljöarbete.
Vår dagliga verksamhet bygger på våra
kärnvärden ärlighet, respekt, tillit och
framåtanda. Dessa värden utgör grunden för
allt vi gör och de�nierar vår interna och
externa strategi.
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