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“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de 

problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” 

NCC Partnering 
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Abstract 

The purpose of this report is to establish how NCC works in the field of sustainable renovation. I 

will investigate whether such sustainable renovation is economically viable, energy efficient and 

environmentally friendly, with additional attention being paid as to how NCC use demonstration 

projects to achieve these goals. 

  

NCC is actively working to their image regarding sustainability, with a management group to 

assist in standardising and developing the company’s approach regarding the three aspects of 

sustainable development; economic, social, and ecological aspects. My recommendation is thus 

for NCC to continue working and developing the concepts for sustainable renovation along with 

the newly started way of thinking about Sustainable Affairs.  
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Nyckelord 

Renovering, NCC, energieffektivisering, hållbarhet, miljonprogrammet, byggbranschen 

 

Förkortningar 

ABV   Armerad Betong Vägförbättringar 

BREEAM  Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

CERBOF Centrum för Energi och Resurseffektivitet i Byggande och Förvaltning 

CEEQUAL Civil Engineering Environmental Quality Assessment and Award Scheme 

HCS  Hållbar Certifiering av Stadsdelar 

KTH  Kungliga Tekniska Högskolan 

LCC  Life Cycle Cost 

LEED   Leadership in Energy and Environmental Design 

NCC   Nordic Construction Company 

SBUF  Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond 

SGBC  Sweden Green Building Council 

USGBC U.S. Green Building Council 

VDC  Virtual Design and Construction 

VVS  Värme, Ventilation och Sanitet 

 

Begrepp 

atemp Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som 

begränsas av klimatskärmens insida. Area som upptas av innerväggar, 

öppningar för trappa, schakt och dylikt inräknas. Area för garage inom 

byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage inräknas inte.1 

Passivhus I en typisk passivhusbostad ligger energiförbrukningen kring 50 

kWh/kvm/år. Det kan jämföras med kravet i Boverkets nya byggregler – 

110 kWh/kvm/år för nybyggda bostäder i södra Sverige2 

Plusenergihus Ett så kallat plusenergihus ger mer energi än vad det använder, sett över 

hela året3 

Lågt hängande frukt Ett agerande som kan göras snabbt och enkelt som en del av ett bredare 

spektrum av förändringar eller lösningar på ett problem: välj först den lågt 

hängande frukten4 

Klimatkompensera Innebär att man reducerar växthusgas någonstans för att kompensera för 

sina egna utsläpp5

                                                
1 Boverkets författningssamling, 13 
2 Boverket, Aktiva företag bygger passivt 
3 Renovera Energismart, Plusenergihus 
4 Dictionary, low-hanging fruit 
5 Klimatinstitutet, vanliga frågor 
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1. Inledning 

Denna rapport handlar om hur företaget NCC jobbar med hållbar renovering och hur processerna 

runt hållbar renovering ser ut samt hur företaget arbetar för att driva utvecklingen framåt. 

Renoveringsprocesserna är behandlade ur miljösynpunkt och huruvida det är ekonomisk 

försvarbart att renovera på ett hållbart sätt. 

 

Det görs tre stycken examensarbeten kring hållbar renovering just nu på NCC. En handlar om 

den sociala hållbarheten i och med renoveringen av miljonprogrammen (se 3.2.) och de andra två 

handlar om tekniska hållbara lösningar för renovering. Vilket gör att alla fyra arbeten är 

fokuserade på olika aspekter utifrån samma förutsättningar. 

 

Jag har valt att skriva om detta ämne då det kan vara en god affärsmöjlighet på en idag relativt 

outnyttjad marknad samt att det är stor potential för att sänka miljöpåverkan. Vid en renovering 

av miljonprogrammets bostäder anser jag efter min undersökning att en markant sänkning av 

energiförbrukningen är möjligt och det är därmed möjligt att sänka klimatpåverkan och då 

minska växthuseffekten. 

 

1.1.Syfte och Frågeställning 

Syftet med denna rapport är att se hur företaget NCC agerar för att understödja fastighetsägare av 

flerbostadshus att finna miljömässiga och ekonomiskt försvarbara renoveringslösningar? 

 

Följande delfrågor har väglett arbetet för att skapa en så tydlig bild som möjligt av huvudfrågan 

● Vilka processer finns för att renoveringsprojekten kan bli ekonomiskt försvarbara? 

● Hur arbetar NCC för att optimera och utveckla renoveringsprocessen mot ett energi- och 

miljömässigt hållbart mål? 

 

1.2. Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till hur företaget NCC arbetat tidigare med hållbar 

renovering samt hur de arbetar och utvecklar renoveringen och renoverings processen till att bli 

energi- och miljömässigt hållbart. Arbetet lyfter även fram vad NCC gör för att 

renoveringsprocessen ska vara ekonomiskt försvarbar. 

 

Jag har valt att fokusera på den ekonomiska och ekologiska aspekten av hållbarhet, till exempel 

minskning av energiförbrukningen och därmed minskning av växthuseffekten. Jag har valt att 

inte lyfta fram vad NCC gör för den sociala aspekten inom hållbarhetsarbetet med renovering 

inom NCC. Den sociala hållbarheten är ett nytt område och inte har utvecklats så mycket än. 

 

2. Metod 



2 

Rapporten sammanställdes med hjälp av litteraturundersökning, där de mest relevanta källorna 

valdes ut. Informationen till resultatet kommer ifrån intervjuer med personer anställda på NCC 

samt från internet och rapporter. 

Frågeställningen valdes för att få en detaljerad bild av syftet och för att få med all relevant 

information. Jag valde att arbeta utifrån intervjuer med personer anställda på NCC, eftersom de 

vet bäst hur och vad som arbetas med. 

 

De intervjuade personerna valdes ut i huvudsak utifrån deras yrke och arbetsuppgifter på NCC, 

(se Appendix). Jag har haft kontakt med personer från alla steg i renoveringsprocessen för att 

täcka in min huvudfråga så utförligt som möjligt. Jag utgick även ifrån en intervju med Christina 

Lindbäck som är hållbarhetschef på NCC som berättade mer i allmänhet vad och hur NCC 

arbetar med hållbarhetsfrågor, för att sedan intervjua personer som jobbar med dessa specifika 

områden. Den insamlade informationen granskades kritiskt utifrån att de anställdas lojalitet mot 

företaget som är vinstdrivande vilket kan leda till vinklad fakta som får företaget att framstå som 

bättre än verkligheten. 

 

3. Bakgrund 

Bundtlandsrapporten håller i den allmänna 

definitionen av hållbar utveckling: "en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov". Det var även i 

Bundtlandrapporten som hållbarhet definierades 

som tre aspekter som hänger ihop: ekonomi, ekologi 

samt sociala aspekten.6 Se Figur 1. 

Genom ett ständigt växande behov av resurser sätter 

människan orimliga krav på jorden. Som det ser ut 

idag finns det många ohållbara trender men ännu är 

det inte försent att uppnå en hållbar utveckling. 

Mänskligt beteende leder till ojämn belastning av 

jordens resurser. En hållbar utveckling kan bli 

möjligt om det börjar fattas smartare och mer 

omfattande beslut nu, samt genom att sätta den 

naturliga världen i centrum av ekonomin, affärsmodeller och livsstilen.7 

 

3.1.Policymål och Lagkrav 

I detta avsnitt redogörs för vilka styrande dokument som avgör för hur renovation av byggnader 

får gå till. De nationella och internationella mål som finns tas även upp eftersom det kan bli 

                                                
6 Our common future - United Nations1987 
7  WWF International, Living Planet Report 2012, 8. 

 
Figur 1 beskriver hur de tre 

hållbarhetsaspekterna är tänkta att gå ihop i 

varandra. Ytan som skapas där de tre cirklarna 

överlappar uppnås den långsiktiga hållbarheten 
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relevant för kommunerna att ge bidrag för att kunna uppnå dessa mål samt för att påvisa att 

renovering av de befintliga bostadsbestånden är nödvändiga för att dessa mål ska vara möjliga att 

uppnå. 

 

De styrande dokumenten för renovering av byggnader går att hitta i Boverkets byggregler (BFS 

2011:6) samt (BFS 2011:26). Även Plan- och bygglagen (SFS 2010:900), PBL beskriver 

förutsättningarna för renovering tillsammans med Plan- och byggförordningen (2011:338), PBL. 

Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande, proposition 2005/06:145 

anger mål över för energianvändningen inom bostäder och servicesektorn. Detta program 

beskriver att energianvändningen per kvadratmeter atemp bör minska med 20 procent till år 2020 

och 50 procent till 2050 i förhållande till 1995. Idag kommer ca 8,5 procent från förnyelsebara 

energikällor.8 

 

Energideklarationer kan också ha betydelse för i vilken utsträckning renoveringen kommer att 

ske. Enligt lagen om energideklaration (2006:985) som uppkom 2006 ska alla flerbostadshus och 

lokaler skall vara energideklarerade från och med årsskiftet 2008/2009.9 Energideklaration kan 

vara ett sätt att få kunderna att förstå hur viktig energiförbrukningen kan vara och hur stor 

skillnad det kan vara på olika renoveringslösningar. 

 

Riksdagen har antagit nationella mål om att minska koldioxidutsläppen med 40 procent och öka 

andelen förnyelsebar energi till år 2020. En sammanhållen klimat- och energipolitik (Prop. 

2008/09:162 och 2008/09:163) föreslog att 50 procent av energianvändningen i Sverige ska 

komma från förnyelsebara energikällor, vilket innebär 25 TWh från förnybara energikällor till år 

2020. 

 

Hållbar renovering inkluderas i regeringens miljömål nr 15, God bebyggd miljö. Riksdagen har 

definierat målet enligt följande: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden 

ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 

främjas.”10 

 

3.2. Miljonprogrammet 

Här redogörs kort vad miljonprogrammet är för någonting och vad det står för. Även hur 

populärt det var när det skapades samt hur det underlättade för bostadsbristen. Det redogörs även 

hur folk tyckte det var nytt och fräscht och ville bo i de nya områdena. 

 

                                                
8 Ebenå G et al, Energi som miljömål 
9 Björkroth S et al, Energiläget 2011, 32. 
10 NCC, Grönt byggande God bebyggd miljö 
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Miljonprogrammet är ett uttryck som först kom på tal mellan 1964 av Ernst Michanek som sa 

"En miljon bostäder på tio år" och begreppet användes samma år som valpropaganda som sedan 

återkom i statsverkspropositionen 1965. Miljonprogrammet blev då en sammanfattande 

benämning på den bostads- och byggnationspolitik som skedde i Sverige mellan 1964-75, men 

det fanns aldrig något samlat projekt för detta. Under denna period hade politiken ett stort 

inflytande på bostadsmarknaden.11 Eftersom det skulle fås fram så många nya bostäder som 

möjligt på kort tid under miljonprogrammets byggnation, var varken estetik eller 

energianvändning i fokus för byggherrarna12. 

 

I boken En miljon bostäder berättas om ett bostadsprogram som skulle bygga bort bostadsbristen 

och som skulle bli det nya och fräscha områdena att bo i. Idag är det vanligt att 

miljonprogramsområdena beskrivs med negativa ord så som gråbetong, torftig miljö och tekniska 

problem. Men så var det inte när de nya betongförorterna kom. Då sågs de nya förorterna som 

funktionella, nyskapande och trendiga av de som var bosatta där.13 

 

3.3. Utgångsläge för flerbostadshusen 

I detta avsnitt redogörs kort om när bostadsbeståndet runt i Europa är byggda. Även hur 

marknaden för flerbostadshusen ser ut idag och vilka kostnader det kan komma att kosta för 

upprustning av dessa. Där efter kommer förslag på hur olika renoveringslösningar kan se ut för 

åtta typiska miljonprogramshus. Sist tas den nuvarande bostadsbristen upp för att förklara att 

miljonprogrammets bostäder är en tillgång för att sänka bostadsbristen. 

                                                
11 National encyklopedin, Miljonprogrammet 
12 Samhällsbyggnadssektorn, 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 
13 Rörby M och Lindvall J, En Miljon Bostäder 

 
Figur 2 visar när husen är byggda i det befintliga bostadsbeståndet runt om i Europa idag. Prikry I och Uusmann 

I, Housing Statistics in the European Union 2004, 42. 
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I Figur 2 går det att utläsa åldern på det befintliga bostadsbeståndet i de olika länderna i 

Europa25 och däribland Sverige. Insamlad data kommer från år 2003 och årtalen för Sverige 

skiljer sig en aning mot resten av länderna som är utskrivna i figuren. Hus byggda i Sverige år 

1922 och tidigare står för 12,4 procent av bostadsbeståndet (motsvarar år 1919 i figur 2), hus 

byggda år 1921-1950 står för 20,2 procent (motsvarar år 1919-1945), år 1951-1970 står för 33,1 

procent (motsvarar år 1946-1970), år 1071-1980 var 17,4 procent, år 1981-1990 var 9,7 procent 

och hus byggda år 1990 och framåt är 7,2 procent. Det är ungefär en tredjedel av husen i Sverige 

som är byggda under 1951-1970, det är då miljonprogrammets byggnader är byggda.14 

 

Enligt en undersökning som startade 2012 finns det i Sverige totalt 4,5 miljoner bostäder idag, 

varav 2,5 miljoner i flerbostadshus. Uppskattningsvis 3 av 4 av dessa kommer att kräva 

omfattande åtgärder under de knappt kommande 40 åren fram till 2050 för att 50/50målet ska 

kunna uppnås. 15 Vid en utförlig renovering blir merkostnaderna, för att bygga om till den nivå 

som krävs för att möta framtidens krav, mellan 20 och 40 procent av hela renoveringskostnaden. 

Det uppskattas även att det kommer att renoveras tre gånger fler lägenheter till år 2050 än vad 

som kommer att byggas. Detta ger i siffror att 1,5-2 miljoner lägenheter uppskattas att renoveras 

och 600 000-700 000 lägenheter antas kommer att byggas.16 

 

Värme, Ventilation och Sanitet företagen (VVS företagen) har tillsammans med Svenska 

Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och White 

Arkitekter gett ut en bok om lönsamheten av att energieffektivisera fastighetsbeståndet som är 

byggt mellan 1950-1975.17 Författaren visar olika renoveringslösningar för hus byggda under 

denna period. De tar upp åtta vanliga hus som visar på tre olika ambitiösa åtgärdspaket för varje 

hus. De olika hypotetiska åtgärdspaketen talar även om vilken internränta, ackumulerat 

kassaflöde samt återbetalningstid som de tre olika åtgärdspaketen representerar. De tre olika 

åtgärdspaketen står för olika typer av renoveringslösningar men i allmänhet står paket ett för 

driftsoptimering, paket två för effektivare komponenter och enkla tillägg och paket tre står för 

långsiktigt hållbar klimatskärm och ventilation. Paket tre bygger på att både paket ett och två 

genomförs. Paket tre kräver särskild planering och att renovering av husfasaden är aktuellt.18 

 

Företagen i boken Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet? beskriver överskottet av 

lägenheter som fanns under början av 1990 talet, men i takt men stigande inkomster, låga räntor, 

invandring och att det byggts för lite råder det bostadsbrist runt om i landet. De långa 

bostadsköerna som finns i många kommuner och särskilt i Stockholm samt de höga 

                                                
14 Housing Statistics in the European Union 2004, 41. 
15 Westerlund P et al, Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus - Hinder och möjligheter att nå en halverad 

energianvändning till 2050, 6. 
16 Westerlund P et al, Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus - Hinder och möjligheter att nå en halverad 

energianvändning till 2050, 6. 
17 Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet? 
18 Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet? 
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bostadspriserna är två tydliga faktorer som påvisar den nuvarande bostadsbristen. Boverket 

menar att den bostadsbrist som finns idag har uppkommit på grund av att det inte byggs 

tillräckligt med nya bostäder för att hålla de stigande huspriserna på samma nivå som 

referensåret. Boverket säger även att det påverkas av den stigande befolkningstillväxten som 

uppkommit sedan bostadsmarknaden var i balans.19 Vid renovering av miljonprogrammen kan 

fler och mer attraktiva lägenheter skapas samtidigt som värdet på området kan höjas i vissa fall 

och kan därigenom hjälpa till att sänka bostadsbristen. 

 

3.4. Energianvändning 

Vid renovering står energieffektivisering för en stor del av den potentiella kostnadsbesparingen. 

Kort om Sveriges elförbrukning i allmänhet och för flerbostadshusen tas upp i detta avsnitt samt 

vilken som är den vanligaste uppvärmningskällan för flerbostadshus. 

 

Bostads- och servicesektorn stod år 2010 för ca 40 procent av Sveriges totala energianvändning, 

90 procent av detta användes inom lokaler (industrilokaler är inte inräknade), fritidshus och 

bostäder. År 2009 var energiförbrukningen i Sverige 79 TWh inom sektorn för bostäder och 

lokaler. Av detta användes 44 procent av småhusen, 30 procent av flerbostadshusen och 26 

procent i kontors- och affärslokaler. Över hela Sverige under denna period stod uppvärmning och 

varmvatten för närmare 60 procent av den totala energianvändningen.20 

 

År 2009 var fjärrvärme det vanligaste 

energislaget för uppvärmning bland 

flerbostadshus. Totalt användes 22 TWh 

fjärrvärme, vilket motsvarar 91 procent 

av den totala energianvändningen för 

uppvärmning och varmvatten. 21 

Konventionell värmekraft från 

fjärrvärme har ökat från 3 443 GWh år 

1986 till 10 180 GWh år 201122. 

 

Vid basåret 1995 använde 

flerbostadshusen i genomsnitt 140 kWh 

per kvadratmeter atemp till uppvärmning 

och 125 kWh el per kvadratmeter atemp
23

. 

                                                
19 Hansson B et al, Bostadsbristen ur ett marknadsperspektiv,  
20 Björkroth S et al, Energiläget 2011, 49-51 
21 Björkroth S et al, Energiläget 2011, 51. 
22 Statistiska centralbyrån, Nettotillförsel av el-energi, GWh efter produktionsslag och tid 
23 Westerlund P et al, Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus - Hinder och möjligheter att nå en halverad 

energianvändning till 2050, 8. 

 
Figur 3. Här visas hur flerbostadshusens användning av värme respektive 

elektricitet såg ut år 2010. Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus 

- Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050, 7. 
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Mer specifik info om vad i hushållen som använder mest värme respektive elektricitet kan ses i 

Figur 3. Totalt användes 24 TWh till uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus 2011, vilket 

är en minskning med 5 TWh jämfört med 201024. 

 

 

3.5. Kostnader och arbetstillfällen 

Det är många som har räknat på vad det kommer att kosta att renovera det befintliga 

bostadsbeståndet och framförallt byggnader byggda under miljonprogrammet. Här kommer två 

exempel på uträkningar. Samt hur många arbeten som renoveringen av miljonprogrammen kan 

generera. 

 

För att 2050 målet (se 3.4.2) ska kunna nås måste energianvändningen halveras i 70 000 - 90 000 

lägenheter per år. Vilket medför att energianvändningen totalt måste halveras i 700 000 

lägenheter fram till år 2020 för att inte försvåra för 50 procent målet. Kostnaden för nödvändig 

renovering och energieffektivisering beräknar Sveriges Byggindustrier till minst 350 miljarder 

kronor.25 

 

Det har utförts en undersökning av Erik Stenberg26, lärare och arkitekt vid KTH i Stockholm, 

som visar att varje bostad i miljonprogrammet skulle kosta cirka en halv miljon kronor för att 

renovera den tekniska utrustningen, så som nya fönster och ventilation. Detta ger ett totalbelopp 

på cirka 250 miljarder. Erik Stenberg säger att det behövs en kombination av tekniskt underhåll 

med sociala och miljömässiga åtgärder för att lyckas genomföra de renoveringar som behövs för 

miljonprogrammets fastigheter. Han påpekar att om frågorna hanteras separat kommer det att bli 

dyrare än nödvändigt. Stenberg säger att universiteten kan och borde användas, både för att bidra 

med kunskap om teknik, energifrågor samt sociala- och integrationsfrågor.27 

 

Att renovera det bestånd av miljonprogramhus som finns idag kommer att ge många jobb. 

Översiktligt räknat kommer det leda till 300 000 årsarbeten inom olika yrken för att det ska 

finnas en chans att nå 2020 målet. Utöver dessa 300 000 jobben som kommer till idag, kan även 

den omfattande renoveringen komma leda till 30 000 nya branschjobb utslaget på en tioårs 

period.28 

 

3.6. Nordic Construction Company, NCC 

I detta avsnitt kommer en snabb introduktion till företaget NCC och vilka koncept de arbetar 

med. Koncepten Hållbar Renovering, Partnering, Grönt byggande förklaras kort och blir mer 

utförligt förklarade senare i arbetet. 

 

                                                
24 Energimyndigheten, Minskad energianvändning för flerbostadshus och lokaler 2011 
25 Stridh L och Antoni B, Hur når vi de samhälleliga energimålen?, 3. 
26 KTH, Miljonprogrammets styrkor och svagheter 
27 KTH, Miljonprogrammets styrkor och svagheter 
28 15 förslag för att få fart på energieffektiviseringen av befintliga flerbostadshus 
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NCC är en sammanslagning av företagen Nordstjernan med byggbolaget JCC och Armerad 

Betong Vägförbättringar (ABV) som tillsammans fick det gemensamma namnet NCC år 1988. 

NCC är ett av de största bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa med ca 18 000 

anställda och har en omsättning på 57 miljarder kronor. NCC är mest aktiv i Norden med 54 

procent av marknaden i Sverige, 15 procent i Norge, 14 procent i Finland och 12 procent i 

Danmark. I Baltikum bygger NCC byggnader medan i Tyskland och S:t Petersburg bygger de 

främst bostäder. NCC:s vision är “att vara det ledande företaget i utvecklingen av framtidens 

miljöer för arbete, boende och kommunikation med ett ansvarsfullt byggande som ger hållbart 

samspel mellan människa och miljö”. År 2012 omsatte den nordiska byggmarknaden 839 

miljarder kronor vilket gör NCC till en av de största aktörerna med 7 procent av marknaden.29 

NCC har varit med och byggt många av Sveriges större byggnadsprojekt så som Turning Torso i 

Malmö, Vasamuseet i Stockholm och Öresundstunneln mellan Sverige och Danmark. 30 

 

NCC har ett koncept kallat Hållbar Renovering som arbetar för att göra renovering till en bra 

affär genom att utgå från ett helhetsperspektiv och hitta lönsamma effekter mellan renovering, 

energieffektivisering och underhåll. Hållbar Renovering jobbar för att skräddarsy åtgärdspaket 

genom arbete med Partnering. De lägger till ett energi- och miljöperspektiv och får då en 

kostnadseffektiv byggprocess.31 För mer information (se 4.1.1.) 

 

NCC jobbar aktivt med ett koncept kallat Partnering, 

som går ut på att samla alla nyckelkompetenser i 

projektet i ett tidigt skede, för att kunna kartlägga bästa 

utgångspunkt och därmed uppnå bästa resultat. Tanken 

är att alla samarbetspartners, oavsett vilket företag man 

kommer ifrån, ska utgå från förhållningssättet “Projektet 

AB” för att uppnå de gemensamma målen. Sedan har 

gemensamma ekonomiska intressen formulerats samt att 

man arbetar utifrån en gemensam organisation. Samtliga 

i projektet ska gå efter värderingarna ärlighet, öppenhet 

och respekt, för att skapa förtroende för att uppnå det 

bästa projektresultatet. I Figur 4 visas hur tankesättet 

inom Partnering är tänkt. 32  För mer information (se 

4.1.2.) 

 

NCC startade hösten år 2010 med konceptet Grönt Byggande (se 4.1.3.) som innebär att 

etableringen/byggarbetsplatsen ska energieffektiviseras genom miljömärkt el, energisnåla 

byggbodar, behovsstyrd belysning, energieffektiva maskiner, effektiva transporter samt 

                                                
29 NCC och Hallvarsson & Halvarsson, NCC Årsredovisning 2012, 12 
30 NCC, Kända projekt, 
31 NCC, Hållbar Renovering 
32 NCC, Vad är NCC Partnering? 

 
Figur 4 visar hur arbetssättet inom 

Partnering ser ut.  NCC, Vad är NCC 

Partnering? 
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miljöanpassad hantering av restprodukter. 33  På byggarbetsplatser går 70 procent av 

energianvändningen till uppvärmning, det är därför viktigt att effektivisera detta för att kunna 

spara energi inom detta område. Grönt byggande är ett systematiskt arbete som utvecklas hela 

tiden och det är viktigt att se projekten i helhet för att få den största nyttan eftersom det finns 

stora möjligheter att få lönsamhet i klimatanpassning.34 Grönt Byggande erbjuds vid gröna anbud 

vilket innebär projekt över 50 miljoner kronor35. För mer information (se 4.1.3.) 

 

3.7. Certifieringar 

Certifikat är ett skriftligt intyg, som bevisar att mottagaren bedriver en viss verksamhet, dessa är 

ofta utfärdade av myndigheter eller juridiska personer36. Certifieringar ger bevis på vad som 

utförts och gör det enklare att jämföra olika projekt med varandra. Några av certifieringarna för 

byggnationer som kan vara anpassningsbara för renovationsprojekt tas kort upp i detta avsnitt. 

Dessa certifieringar tas upp mer utförligt senare i rapporten. 

 

3.7.1. BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL ASSESMENT 

METHOD, BREEAM 

BREEAM startade 1990 i Storbritannien och har idag över 200 000 certifierade byggnader och 

över en miljon registrerade byggnader i över 50 stycken länder. De satsar mycket på att vara en 

miljöcertifiering. 37  BREEAM certifiering tar hänsyn till energi- och miljökrav, 

vattenanvändning, hälsa, förorening, transporter, material, avfall, ekologi och ledningsprocesser. 

BREEAM, är enligt dem själva, ett lättförståeligt, flexibelt och öppet certifieringssystem som är 

baserat på vetenskapligfakta. BREEAM definierar och upprätthåller en stabil teknisk standard 

med strikt kvalitetsförsäkring.38 SGBC släppte den 1 maj 2013 BREEAM SE som är designad 

efter de Svenska byggreglerna och standarder39. 

 

3.7.2. MILJÖBYGGNAD 

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som är baserat på Svensk byggpraxis samt bygg- och 

myndighetsreglerna. SGBC hanterar certifieringen av Miljöbyggnad sedan 2011 då de lanserade 

en ny version och bytte namn från Miljöklassad byggnad till Miljöbyggnad. Certifieringen är 

förhållandevis enkel och därför kostnadseffektiv men skapar ändå enlighet och möjlighet för 

miljömässigt hållbara byggnader. Byggnader kan uppnå tre olika nivåer inom certifieringen, 

BRONS, SILVER eller GULD. Miljöbyggnad certifierar både befintliga byggnader samt 

nyproducerade byggnader.40 

 

                                                
33 NCC, Grönt byggande 
34 NCC, Frågor och svar om grönt byggande 
35 NCC, Grönt byggande 
36 NE, Certifikat 
37 BREEAM, BREEAM in numbers 
38 BREEAM, What is BREEAM? 
39 SGBC, BREEAM-SE 
40 SGBC, Miljöbyggnad - Miljöcertifiering utifrån svenska förhållanden 
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3.7.3. LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN, LEED 

LEED utvecklades i USA av U.S. Green Building Council (USGBC) och är ett poäng system 

som certifierar enskilda hus och byggnader till hela områden. LEED uppger att de tar hänsyn till 

hur en byggnad är designad, konstruerad samt hur den är verksam efter produktion, de tar hänsyn 

till en byggnads hela livscykel. Certifieringen är etablerad i 135 stycken länder varav ca 50 

procent av de certifierade kvadratmeterna är utanför USA.41 

 

3.7.4. HÅLLBAR CERTIFIERING AV STADSDELAR, HCS 

Sweden Green Building Council (SGBC) tillsammans med BREEAM Communities är i 

uppstartsfasen för en hållbarhetscertifiering för stadsdelar i Sverige kallad HCS. BREEAM 

Communities har en certifiering för stadsdelar i Storbritannien och arbetar tillsammans med 

SBGC för att utveckla en ny certifiering för stadsdelar till Svensk standard, alternativt 

vidareutveckla BREEAM Communities till Svensk standard. Certifieringen ska utgå ifrån att 

städernas utveckling ska eftersträva en långsiktig hållbarhet för alla människor i en stad. 

Projektets vision lyder “Att skapa en gemensam process som engagerar och leder till hållbar 

stadsutveckling”. Certifieringen ska struktureras så att den är applicerbar både för utveckling av 

nya områden och stadsdelar samt förtätning eller utbyggnad av befintliga områden. 

Certifieringen ska även innefatta planskede, byggskede, förvaltning, fortsatt utveckling och 

uppföljning av byggprojekten.42 Masthusen i Malmö kommer att bli det första området utanför 

Storbritannien som blir certifierade med BREEAM Communities. Området ska innehålla 700 

lägenheten, 70 000 kvadratmeter för kontor och 20 000 kvadratmeter för butiker. Fokus vid 

byggnation av Masthuset kommer att ligga på att anpassa stadsdelen för klimatförändringar, 

fordons fria transportlösningar och användning av hållbara byggnadsmaterial43 För mer 

information se (4.2.3.)  

                                                
41 LEED, LEED is an internationally recognized green buildning program 
42 Karlsson A-K, Hållbarhets certifiering av stadsdelar - så här går vi vidare 
43 BREEAM, Masthusen, Malmö, Sweden 
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4. Resultat 

Resultatet är uppdelat enligt de två frågeställningarna för att få en så tydlig bild över arbetet och 

resultaten som möjligt. De båda frågeställningarna har underrubriker som är indelade efter de 

olika koncepten och demonstrationsprojekten som är undersökta närmare. 

 

4.1. Vilka processer finns för att renoveringsprojekten kan bli ekonomiskt försvarbara? 

För att få svar på om hållbar renovering är ekonomiskt försvarbar har jag valt att titta närmare på 

tre av NCC:s koncept. Dessa är Hållbar Renovering, Partnering och Grönt byggande som 

tillsammans kan effektivisera byggbranschen till den grad att det blir ekonomiskt försvarbart. 

 

4.1.1. HÅLLBAR RENOVERING 

Som det ser ut idag står NCC för 13 procent av marknaden för nybyggnationen och endast 6 

procent av marknaden för ombyggnation i Sverige. Den största delen av marknaden för 

ombyggnation står småföretagen för.44 

“Renoveringsmarknaden är outnyttjad och NCC har nu chansen att utvecklas och ta 

mer plats på den marknaden, till skillnad från vad vi gör idag” Madeleine Nobs.45 

 

Hållbar Renovering är ett koncept inom NCC som skapades 2008-2009 genom en 

internutbildning på NCC. Under utbildningen får de arbeta med olika fokusområden för att sedan 

skriva en rapport om det, Hållbar Renovering var ett av dessa fokusområden som sedan har 

vidareutvecklats utifrån detta. Tanken med konceptet är att utgå ifrån Partnering (se 4.1.2.) och 

sedan addera energitekniken som behövs för att sänka energianvändning vid renovering. Hållbar 

Renovering tittar på helheten i en fastighet, så som isolering och luftflöden istället för bara ge ett 

anbud på det som kunden vill ha.46 

 

”Konceptet är arbetssättet” säger Kristian Hallin som har varit med och utvecklat konceptet 

Hållbar Renovering. Att arbeta med Partnering fungerar bra speciellt vid renovering då man 

tillsammans kan minimera riskerna och utnyttja alla nyckelkompetenser i projektet så som 

arkitekter, entreprenörer, murare och fler. Det underlättar om entreprenören kommer in i ett tidigt 

skede i planeringsprocessen för att kunna kartlägga hur projektet kommer att se ut och gå till, 

eftersom det är ovanligt att fastighetsförvaltarna har de kompetenserna som behövs för att 

renovera byggnader. NCC kan då komma in med kompetenta personer i ett tidigt skede för att 

effektivisera byggprocessen samt se till att alla kompetenser utnyttjas fullt ut. Konceptet Hållbar 

Renovering syftar till att hitta lönsamma synergieffekter mellan renovering, långsiktigt underhåll 

och energieffektivisering. Tanken med Hållbar Renovering är att skapa möjligheter för gröna 

investeringar för att öka livskvalitet hos de boende samtidigt som det ska vara ekonomiskt 

försvarbart. Idag arbetar Hållbar Renovering enbart med ekonomi och miljöaspekter, som är två 

                                                
44 Peer Storli, Affärsutvecklare NCC Construction 
45 Madeleine Nobs, Intervju 
46 Hallin Kristian, Intervju 
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av de tre sidor av hållbar utveckling (se Figur 1). Men även det sociala sättet att tänka vid 

renovering växer och kommer så småningom att integreras i processen, med detta är fortfarande i 

uppstartsfasen. Idag är det fyra projekt som har genomförts och slutförts inom Hållbar 

Renovering och fyra till som byggs idag.47 

 

För att skapa lönsamhet i en renovering är det viktigt att se helheten och det som kan sparas i 

driftkostnader vid renovering. Insparade driftskostnader kan hjälpa till att finansiera själva 

renoveringsprojektet. Vid en renovering kan attraktionskraften öka samtidigt som 

underhållskostnaderna minskar. Kristian Hallin säger att Hållbar Renovering handlar om att 

skapa lönsamma och framförallt långsiktiga planer för fastighetsförvaltaren. Vid renovering är 

konceptet Hållbar Renovering ett bra sätt att jobba enligt, eftersom Partnering är en stor del av 

samarbetet är det lättare att komma fram till gemensamma lösningar som passar bra för både 

kunden och alla inblandade. NCC jobbar med att få kunden att lägga mer tid och energi innan 

arbetet börjar eftersom det då är lättare att få en helhetsbild av vad som behövs göras för just den 

fastigheten.48 

 

Eftersom Hållbar Renovering utgår från Partnering arbetar man här enligt samma samarbetsfaser 

men en internfas innan har lagts till, fas -1. Hållbar Renovering arbetar därför utifrån fem 

samarbetsfaser för att få en så övergriplig bild av byggprojektet som möjligt, faserna är: 

införsäljning, analys, målbild, genomförande och uppförande. Under den första fasen så säljs 

projektet till kunden för att sedan i analysfasen kunna genomföra en utförlig kartläggning av alla 

förutsättningar. I andra fasen undersöks driftkostnader samt energianvändningen och en 

helhetskalkyl tas fram. Även Life Cycle Cost-analyser (LCC-analyser) och miljöinventeringar 

kan utföras om kunden önskar det. Vid den tredje fasen genomförs fördjupade mätningar, 

marknadsanalyser, provtagningar samt en risk- och möjlighetsanalys. En Partneringdeklaration 

tas även fram i denna fas. I fas tre börjar byggnadsprocessen där planering, logistik och 

kontinuerlig information är genomgående genom hela projektet. I denna fas är Partnering en 

viktig del genom att återföra erfarenhet längs hela processen. Den sista fasen handlar om 

gemensam granskning av målen för att se om de uppfyllts eller inte. De boende får hjälp att 

installera sig i boendet och slutmöte om ekonomi hålls samt en slutworkshop för att återknyta 

erfarenheterna för ett fortsatt samarbete samt ge kunskap till nästa projekt. Hållbar Renovering 

är, liksom Partnering, svårare att tillämpa om kunden redan vet hur de vill att 

renovationsprojektet ska se ut och gå till. Ett traditionellt anbud kan då vara bättre, alternativt ett 

grönt anbud.49 

 

Kristian Hallin berättar att inom konceptet Hållbar Renovering arbetar man utifrån åtgärdspaket 

precis som de beskriver i boken Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet? (se 3.3.). 

NCC räknar ut vad olika åtgärdspaket skulle kosta samt internränta, ackumulerat kassaflöde och 

                                                
47 Hallin Kristian, Intervju 
48 Hallin Kristian, Intervju 
49 Hallin Kristian, Intervju 
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återbetalningstid som de olika åtgärdspaketen representerar för att sedan lägga fram detta till 

kunden. Paketen som NCC lägger fram är i regel ekonomiskt försvarbara, där de mindre paketen 

oftast har kortare återbetalningstid och de större paketen har längre återbetalningstid. Kristian 

Hallin berättar att många fastighetsägare ofta tänker kortsiktigt vilket leder till att de större 

paketen ofta bort prioriteras. Det leder till att idag är det inte så stort fokus på att sälja in de 

större paketen från NCC:s sida. Hallin berättar att han gärna skulle se att dessa paket utvecklades 

utifrån ett helhetsperspektiv, så aspekter som är mindre ekonomiskt lönsamma men bra för 

antingen miljö- eller sociala aspekter kan tas med i paketen.50 

 

Rikard Sagbrant, projektledare Runby och Sigmaområdet (se 4.2.4.), berättar att när NCC har 

slutfört ett projekt har de inte längre några rättigheter eller skyldigheter vad gäller 

energiförbrukning, utöver de vanliga garantierna. Han berättar också att detta ibland gör det svårt 

att utföra uppföljningar för att undersöka om de utsatta målen har uppnåtts eller inte, exempelvis 

om den önskade elförbrukningen per kvadratmeter blev uppnådd. Han säger också att detta är 

problematiskt eftersom det både kan skada NCC:s rykte, att de inte uppnår de mål som är 

uppsatta samt att de inte ger den nytta för energiförbrukningen och miljön som det var sagt.51 

 

4.1.2. PARTNERING 

Partnering är en samarbetsform där alla nyckelkompetenser under ett byggprojekt samlas i ett 

tidigt skede av projektet och kommer tillsammans fram till de bästa möjliga lösningarna. 

Partnering uppkom tidigt i USA och kom till Europa via England år 1998 och introducerades i 

Sverige av NCC 2001. Byggbranschen har sedan länge varit stafettliknande och det har funnits 

misstro mellan aktörer, ineffektivt utnyttjande av kompetens, höga byggkostnader, brist på 

kvalitet samt dålig utnyttjande av tid. På grund av denna stafettloppsmodell har Partnering 

kunnat utvecklas. John Thorsson som är Partneringledare på NCC visar ett citat som NCC 

använder sig av som beskriver Partneringsamarbete på ett bra sätt “Det krävs ett helt nytt sätt att 

tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka.” 52 

 

Traditionella projekt som utförs utan Partneringsamarbeten arbetas utefter 5 faser, dessa är 

kravformulering, projektering, upphandling, produktion och användning. I dessa traditionella 

projekt kommer entreprenören in i upphandlingsfasen och har då liten chans att påverka hur, var 

och när projektet ska utföras. I projekt som utförs med Partneringsamarbete utgår man från 4 

faser; samarbetets start, utformning/design, utförande och leverans garanti/användningsfas. I 

dessa faser är entreprenören och andra aktörer med från början, vilket leder till att projektet kan 

planeras på bästa möjliga sätt. Alla samlade nyckelkompetensernas tankar och idéer tas med från 

början, det är då vanligt att kunderna känner sig nöjdare eftersom de fått vara med genom hela 

byggprocessen och har fått chansen att vara med och påverka. Vid arbete med Partnering kan 

även kostnader sänkas, då vissa komponenter kan delas på mellan aktörerna istället för att varje 

                                                
50 Hallin Kristian, Intervju 
51 Rikard Sagbrant, Intervju 
52 Thorsson John, Intervju 
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aktör tar betalt för samma utgift var för sig. I partneringsamarbetesprojekt genomsyras 

arbetssättet utifrån värderingarna ärlighet, öppenhet och respekt (se Figur 4). I dessa projekt är 

organisation för projekten gemensam samt att gemensamma mål sätts upp och ekonomiska 

intressen är definierade. Detta ska leda till att alla partners i projektet får bättre förståelse för den 

andra och att de kan få högre tillit till varandra vilken leder till bättre resultat. Thorsson talar om 

att det finns statistik internt inom NCC som talar om att aktörerna inom Partnering i genomsnitt 

har högre tillit till varandra samtidigt som belåtenhet skapas jämfört med konventionella projekt. 

53 

 

Idag står projekt med partneringsamarbeten för ca en tredjedel av NCC:s omsättning och det är 

mellan 20-30 procent av projekten som jobbar med Partnering. Partnering är, precis som med 

Hållbar Renovering svårare att tillämpa om kunden redan vet hur projektet ska se ut och hur det 

ska gå till. Det kan då vara bättre att ge ett anbud, då det förmodligen är mer kostnadseffektivt 

för båda parterna.54 

 

4.1.3. GRÖNT BYGGANDE 

Det är en tydlig trend att Grönt byggande blir mer och mer standard att använda sig av vid 

byggnationer inom NCC och Maria Eriksson som är miljöchef på NCC hoppas att Grönt 

byggande kommer att användas vid alla projekt NCC bygger inom en kort framtid55. Grönt 

byggande innebär att produktionsfasens driftkostnader effektiviseras, det innebär att etableringen 

energieffektiviseras genom miljömärkt el, energisnåla byggbodar används, energieffektiva 

maskiner, behovsstyrd belysning, effektiva transporter används och restprodukter tas hand om 

enligt miljöanpassad hantering. 56 

 

Wijk berättar att enligt ett examensarbete som utfördes för ca tio år sedan åt NCC beräknades att 

ca 15 procent av en byggnads totala energiförbrukning användes under produktionsfasen och 

resterande 85 procent av energin används under driftsfasen57. När hus byggs idag är det vanligt 

att bättre isolering och mer material används för att ge bättre energieffektivisering under 

driftsfasen, vilket gör att energianvändningen under produktionsfasen står för en större 

procentsats än 15 procent. Svante Wijk som är energisamordnare på NCC säger att detta gör det 

ännu viktigare att effektivisera produktionsfasen så att den totala energiförbrukningen minskar 

för byggnaden. Svante Wijk berättar att grön etablering av arbetsplatser har använts under en 

längre tid för att minska driftskostnaderna och att det nu fått namnet Grönt byggande för att 

kunna bevisa för allmänheten vad NCC gör för hållbarheten.58 

 

                                                
53 Thorsson John, Intervju 
54 Thorsson John, Intervju 
55 Maria Eriksson, Intervju 
56 Svante Wijk, Intervju 
57 Svante Wijk, Intervju 
58 Svante Wijk, Intervju 
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4.2. Vad gör NCC för att optimera och utveckla renoveringsprocessen mot ett energi- och 

miljömässigt hållbart mål? 

 

NCC jobbar inom många områden för att uppnå bättre resultat för renovering inom både energi 

och miljö. Jag har valt att titta närmare på Gröna anbud, certifieringar, Runby och Sigma 

projektet samt E2ReBuild projektet. Dessa processer tillsammans kan förhoppningsvis leda till 

snabbare utveckling av gröna beslut och standarder. De två demonstrationsprojektet jag tagit upp 

är båda utförda med miljö- och energiaspekten i fokus. Det ena projekt har vuxit fram till vad det 

är idag och det andra var framtaget som ett demonstrationsprojekt med höga ambitioner redan 

från början. 

 

Gröna anbud kommer förhoppningsvis att förmedla vad som kan göras vid renovering för att 

fatta så miljömässiga beslut som möjligt. Vid certifiering går de gröna beslut som fattas att enkelt 

jämföra byggnaderna med andra byggnader som också är certifierade. Det redogör då enkelt för 

hur projektet har gått och vilka mål som har mötts eller inte. Eftersom det måste räknas ut vad 

resultatet blev vid slutfört projekt för att se om projektet kan certifieras eller inte. 

 

4.2.1. HÅLLBARA AFFÄRER 

På NCC finns en nystartad grupp med personer från alla Sverigeregioner som jobbar med 

Hållbar Renovering på något sätt och de ska tillsammans utveckla ett koncept för Hållbara 

Affärer. De träffades för första gången i mitten av maj och kommer att fortsätta att anordna 

möten för att utveckla konceptet Hållbara Affärer. På mötet diskuterades vad som händer i de 

olika regionerna inom hållbarhet samt vad som kan göras bättre. Huvudsyftet med mötet var att 

skapa kontakter för att kunna delge kunskap och erfarenheter samt ha fler personer att bolla idéer 

med när det kommer till hållbara affärsmöjligheter. Slut visionen med mötet var att minst en 

hållbar affär ska ha gått igenom inom det kommande året. 59 

 

4.2.2. GRÖNA ANBUD 

NCC var först i bygg- och fastighetsbranschen med Gröna Anbud och började år 2010 

komplettera vanliga anbud som översteg 50 miljoner med Gröna Anbud. De Gröna Anbuden 

innehåller klimatdeklaration, erbjudande om klimatkompensation samt grön etablering (se 4.1.3.) 

av arbetsplatsen. Tanken är att anbuden ska vara klimatneutrala eftersom kunderna erbjuds 

klimatdeklarerade projekt, grönare arbetsplatser samt klimatkompensation.60 Men hittills är det 

få som utför klimatkompensation vid projekten, vilket innebär att projekten får lägre 

energianvändning är de vanliga projekten men de blir inte klimatneutrala. Gröna Anbud 2.0 är 

under utveckling av bland annat Madeleine Nobs som berättar att det kommer att innehålla 

ytterligare certifieringar samt kostnadsberäkning för certifiering, erbjudande om grundlig 

energideklaration och att det ska gå att säkerställa de gröna inköpen. Gröna Anbud 2.0 ska även 

vara bättre anpassad att lämna för renoveringsprojekt än vad de är idag. Det är planerat att Gröna 

                                                
59 Nätverksträff, 13-14 Maj 
60 NCC, Gröna Anbud 
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Anbud 2.0 ska lanseras i augusti 2013.61 Kristian Hallin och Madeleine Nobs säger att Gröna 

Anbud borde vara en självklarhet. 

 

Sedan 2011 då NCC kom igång med konceptet fram till idag är det sammanlagt 328 stycken 

Gröna Anbud som lämnats ut till kund, antagits och genomförts. I Tabell 1 går att se hur många 

Gröna Anbud som genomförts från år 2011 fram till 13e maj 2013.62 

 

Tabell 1. Visar hur många Gröna Anbud som har antagits och arbetas med från 2011 - till 13e maj 2013. 

År Antal 

2011 193 

2012 107 

2013 28 

 

Energideklaration är inte obligatoriskt för NCC att erbjuda kunden vid uppförande av ett projekt. 

Men om kunden vill att NCC utför en energideklaration så har NCC goda kompetenser för att 

uppföra energideklarationer säger Madeleine Nobs och talar om att det kommer att bli 

obligatoriskt att inkludera energideklaration i Gröna Anbud 2.0.63 

 

4.2.3. MILJÖCERTIFIERING 

Peter Sundqvist som jobbar på NCC Teknik med att införa olika certifieringar tycker att det är 

mycket viktigt att miljö- och energicertifieringar blir vanligare och framförallt att lönsamheten i 

att certifiera projekt inom byggbranschen växer. Han sitter även med från NCC i 

utvecklingsgruppen för HCS. Peter säger att om HCS utvecklas ordentligt så kan det bli 

applicerbart för renoveringsprojekt och det kan då bli aktuellt för miljonprogrammet. Men han 

nämner även att om det kommer bli för likt BREEAM Communities som finns i Storbritannien 

idag, kan det vara svårt att motivera certifiering av Miljonprogrammen eftersom det förmodligen 

inte kommer att vara ekonomiskt försvarbart. Men HCS kan komma att bli bra vid förflyttningen 

av ex. staden Kiruna.64 

 

Peter som jobbar med certifieringar varje dag säger att det är viktigt att jobba utifrån ett 

helhetsperspektiv och inte bara samla lätta poäng, som många certifieringssystem går ut på idag. 

Han säger att det vore bättre om certifieringarna vore utformade i paketlösningar så det blir mer 

självklart att jobba med alla olika delar istället för att bara plocka den “lågt hängande frukten”. 

Det är 3 stycken NCC projektet som har blivit certifierade enligt BREEAM och det första 

projektet som ska bli Miljöbyggnad certifierat är snart slutfört. I Figur 5 visas hur många projekt 

NCC bygger idag som planeras att bli certifierade. Peter säger att byggbranschens rykte är att 

                                                
61 Madeleine Nobs, Intervju 
62 Peer Storli, Affärsutvecklare NCC Construction 
63 Madeleine Nobs, Intervju 
64 Peter Sundqvist, Intervju 
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branschen är ovillig att förändras, men att branschens vilja att utföra certifieringar tyder på 

motsatsen.65 

 

För att få bättre lönsamhet i certifieringar kan man se på praxis, men eftersom certifieringarna är 

nya finns det inte mycket att jämföra med. När de personerna som certifierar får mer erfarenhet 

av att certifiera byggprojekt kommer det förmodligen att bli bättre lönsamhet i 

certifieringsprocessen. Det kommer även att finnas fler referensprojekt vilket kan underlätta. 

Som det ser ut idag när NCC jobbar med certifieringar går certifieringsprocessen som ett 

sidospår längsmed projektet istället för att vara inkluderade i projektprocessen. Peter säger att om 

certifieringsprocessen blir inkluderad kan det bli bättre lönsamhet. Det är enklare att införa 

certifieringar inom byggnationer med Partneringsamarbeten, men certifieringsprocessen arbetar 

även där vid ett sidospår av byggprocessen.  

 

Peter säger att Virtual Design and Construction (VDC) kan bli ett värdefullt verktyg att använda 

vid planering för certifiering. Det fungerar inte i VDC programmen som finns idag, men om det 

skulle utvecklas ytterligare så skulle det gå att användas både för att underlätta för certifieringar 

samt andra energi- och miljöeffektiva åtgärder.66 

 

Certifieringar av byggnader är inte någonting som är obligatoriskt inom varken konceptet 

Hållbar Renovering eller vid byggnation av konventionella byggnader. Om certifiering kommer 

på tal eller om kunden vill certifiera byggnaden enligt en specifik standard så finns det 

kompetenta konsulter för de olika certifieringarna på NCC.67 Kristian Hallin nämner även att det 

vore väldigt fördelaktigt ut PR perspektiv om de kunde certifiera alla deras renovationsprojekt 

                                                
65 Peter Sundqvist, Intervju 
66 Peter Sundqvist, Intervju 
67 Madeleine Nobs, Intervju 
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samt nyproduktioner, men framförallt projekten inom Hållbar Renovering68. NCC har valt att 

använda sig av BREEAM, de erbjuder även kompetens för miljö och energiklassningar som 

Miljöbyggnad, LEED, Svanen och GreenBuilding och dessa ska ingå som del i Gröna Anbud 

som NCC erbjuder69. Maria Eriksson nämner att alla NCC:s egna fastigheter ska vara certifierade 

med Miljöbyggnad och att det är den miljöcertifiering som appliceras på flest projekt som NCC 

bygger. Just nu bygger NCC på 71 stycken projekt som ska bli certifierade enligt Miljöbyggnad, 

BREEAM, LEED och Ceequal varav 51 av projekten är Miljöbyggnad. Det är vanligt att 

BREEAM appliceras på de större projekten och ofta de projekt som ska säljas till internationella 

aktörer eftersom det är en känd certifiering i hela världen. Just nu jobbar NCC med ca 13 projekt 

som ska bli BREEAM certifierade. NCC erbjuder även kompetens för LEED certifiering 

eftersom det är många av de större företagen ex. Eriksson och ABB som vill ha samma 

certifiering på alla deras byggnader runt om i världen. Just nu byggs 5 projekt som ska bli LEED 

certifierade. Figur 5 och 6 visar hur antalet certifierade projekt har ökat med tiden samt hur 

många projekt, vilken certifiering och vilken region som bygger projekten.70 NCC försöker att 

sälja in certifieringar vid alla försäljningar, men det är inte alltid ekonomiskt försvarbart eller 

möjligt att genomföra på alla projekt71. 

 

4.2.4. RUNBY OCH SIGMA OMRÅDET 

På 60-talet bebyggdes Runby- och Sigmaområdet med ca 1000 lägenheter som år 2006 var i stort 

behov av renovering och ett anbud antogs då av NCC. Lägenheterna tillhör kommunalägda 

Väsbyhem och målet var att renovera 200 till 300 lägenheter om året. Lägenheterna har 

genomgått en stor renovering där el-, luft-, rörinstallationer samt ytskikt och snickerier har bytts 

ut och renoverats. Idag är lägenheterna så pass renoverade att de motsvarar 

nyproduktionsstandard. Under projektet har lägenheterna fått olika energieffektivitet och ca 

hälften av lägenheterna har byggts till lågenergihus där energiförbrukningen är under 

nyproduktionskraven. Partnering har varit en stor del under hela projektet för att ha bra 

kommunikation och effektiv erfarenhetsåterföring från etapp till etapp.72 Väsbyhem är sedan 

2009 certifierade med ISO 14001 och de har fyra miljöaspekter som de arbetar speciellt med, 

dessa är: energianvändning, kemikalieanvändning, avfallshantering/Källsortering samt val av 

varor och tjänster.73 

 

Under arbetet med projekten Runby- och Sigmaområdet utvecklades NCC konceptet Hållbar 

Renovering. Rikard Sagbrant som var projektledare från NCC för Partneringprojektet Runby- 

och Sigmaområdet berättar att Runby området började renoveras. Vid det projektet fanns inget 

speciellt fokus på energi eller miljö, men att det utvecklades efterhand. När renovationen för 

                                                
68 Kristian Hallin, Intervju 
69 NCC och Hallvarsson & Halvarsson, NCC Årsredovisning 2012, 28 
70 Maria Eriksson, Intervju 
71 Peter Sundqvist, Intervju 
72 NCC, Runby och Sigma upprustas i Partneringsamarbete 
73 Väsbyhem, Miljö 
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Sigma området startade ville VD:n för Väsbyhem att de skulle renovera området till 

passivhusstandard med målet 45 kWh per kvadratmeter. Innan renovering låg elförbrukningen i 

genomsnitt på 168 kWh per kvadratmeter och med hjälp av NCC Teknik sattes ett gemensamt 

mål på 75 kWh per kvadratmeter. Det har inte utförts någon ordentlig uppföljning av det 

slutförda projektet, men Rikard uppskattar att elförbrukningen efter avslutat projekt ligger runt 

85 kWh, eftersom till- och frånluftsaggregatet inte gav lika stor sänkning som planerat.74 

 

Väsbyhem ville att Sigma området skulle bli ett föregångsprojekt så de planerade för solceller på 

taken, men det blev inte av. Det var tänkt att Väsbyhem ska ta betalt för den individuella energi- 

och varmvattenförbrukningen. Mätare för varmvatten har installerats i lägenheterna men 

debiteringen har inte kommit igång än, berättar Rikard. Rikard berättar även att 

Partneringsamarbetet har fungerat bra och att det är ett bra koncept på större byggprojekt där det 

ofta är många partners involverade.75 

 

4.2.5. E2ReBuild 

FOU på NCC är med och sponsrar, koordinerar och forskar på många olika typer av projekt 

inom byggbranschen. NCC har bland annat varit koordinator för ett projektet E2ReBuild. Där sju 

byggnader byggda under tidigt 1960tal i kalla klimat har utfört energieffektiva renovationer, 

dessa ska utgöra demonstrationsprojekt för utvecklingen av miljövänlig renovering. E2ReBuild 

har utförts i samarbete med 5 entreprenörer, 3 arkitekter/konsulter, 6 fastighetsägare och 5 

forskningsinstitut/universitet. Projektets vision var att transformera renoveringssektorn från 

dagens resurs- och hantverkskrävande bransch till en innovativ, energieffektiv, högteknologisk 

och industrialiserad sektor. Drygt hälften av projektet är sponsrat av EU bidrag och den Svenska 

delen är även sponsrad av Centrum för Energi och Resurseffektivitet i Byggande och förvaltning 

(CERBOF). Om projektet inte hade blivit sponsrad till den grad de blev, så hade förmodligen 

inte lika stora renoveringslösningar kunnat utföras och projektets vision och mål hade inte 

uppnåtts till den önskade graden.76 

 

Projektet startade i januari 2011 och ska fortgå till juni 2014. Husen som renoverades för 

projektet ligger i München, Stendhal, Augsburg, Halmstad, Oulu, London och Roosendaal. 

Husen blir antingen renoverade enligt passivhus standard eller plusenergihus standard. Birgitta 

Berglund projektchef från FOU på NCC berättar att några av husen har blivit dyrare än planerat 

att bygga och är på så sätt inte hållbara för allmänheten, men hon hoppas att det kommer att bli 

det inom en snar framtid.77 Målet med projektet var att minska energiförbrukningen i de sju 

husen till 30-50 kWh per kvadratmeter atemp per år för värme, ventilation och varmvatten. 

Demonstrationshuset i Sverige heter kvarteret Giganten och ligger i Halmstad. Det är ett 

flervåningshus byggt 1963 och innehåller 91 lägenheter. Energibehovet var innan renovering 174 

                                                
74 Rikard Sagbrant, Intervju 
75 Rikard Sagbrant, Intervju 
76 Birgitta Berglund och Staffan Hintze, Intervju 
77 Birgitta Berglund och Staffan Hintze, Intervju 
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kWh /m2 atemp  per år och efter renovering uppskattas energibehovet till 53 kWh /m2 atemp  per år, 

vilket ger en sänkning på ca 64 procent av energiförbrukningen.78 Renovationen av kvarteret 

Giganten byggdes inom konceptet Hållbar Renovering och vid slutfört projekt är det tänkt att det 

ska bli certifierat enligt Miljöbyggnad. Det preliminära resultatet visar att projektet kommer att 

uppnå klass Silver för Miljöbyggnad. En av slutsatserna som har kunnat dras utifrån detta projekt 

är att Miljöbyggnad passar bra att införa även på renovationsprojekt. Alternativt kan 

miljöklassningen användas för att ta reda på de olika miljöpåverkande faktorerna av byggnaden 

innan renoveringen påbörjas.79  

                                                
78 E2ReBuild, Halmstad 
79 Heikkilä K, Miljöbyggnad kv. Giganten Erfarenhetsåterföring av ett ombyggnadsprojekt 
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5. Diskussion 

Jag har valt att diskutera frågeställningarna var för sig eftersom det är två olika delar av 

hållbarhet som tas upp i de olika frågeställningarna. 

 

I styckena är de olika koncepten fetmarkerade för att tydligt visa vad som diskuteras i stycket 

samt styckena under fram till nästa fetmarkerade koncept. 

 

5.1. Diskussion till första frågeställningen 

Miljonprogramhusen är idag i stort behov av renovering och detta kan leda till en markant 

minskning av energianvändningen i både Sverige och Europa om dessa områden skulle genomgå 

utförliga renoveringar. Både eftersom beståndet av miljonprogrammen är så stort och att de i 

genomsnitt har hög energiförbrukning så skulle det bli stor skillnad. 

 

Det är svårt att säga hur det går med NCC:s koncept Hållbar Renovering eftersom det utförts på 

så få projekt hittills. Om det genomförs på fler projekt samtidigt som det vidareutvecklas kan det 

komma att bli ett värdefullt koncept för NCC. Det är också viktigt att få projektledarna att känna 

sig bekväma att sälja in konceptet. Hållbar Renovering handlar mycket om 

driftkostnadsoptimering, vilket präglar hela branschen och speciellt kundernas önskemål. Vad 

jag har förstått utifrån intervjuerna finns det projekt som implementerat samma 

renoveringslösningar som finns i Hållbar Renovering men att de inte har utförts inom konceptet. 

Det är förmodligen ingen som riktigt vet i vilken utsträckning de hållbara renoveringslösningarna 

används runt om på de olika projekten idag. Men om det är möjligt att influera de kunder som 

vill installera vissa hållbara renoveringslösningar, att ta ett steg till så de hamnar inom ramarna 

för Hållbar Renovering, kan det bli många fler projekt som kan bli klassificerade inom 

konceptet. Detta tror jag kan uppnås via kunskap till projektledarna och andra aktiva inom 

projekteten, så de känner sig bekväma och kunniga inom konceptet. Partneringsamarbeten 

genomförs idag på många andra projekt, inte bara inom Hållbar Renovering. När projekt med 

Partneringsamarbeten genomförs i renoveringsprojekt är det förmodligen inte så stor skillnad 

från Hållbar Renoverings konceptet. 

 

Jag tror, utifrån vad jag fått för uppfattning vid intervjuerna, vid förhandling och försäljning av 

projekt av de tredje och mest ambitiösa åtgärdspaketet bör entreprenörerna bli bättre på att sälja 

in detta paket till kunderna. De borde tydligt visa på att alla paketen även de större är ekonomiskt 

lönsamma (om de är det) och att det som skiljer de olika paketen åt är återbetalningsperioden. 

Man kan se tydligt i boken Lönsam energieffektivisering - Saga eller verklighet? att de tre olika 

åtgärdspaketen för de åtta olika husen ger lönsamhet. Det tredje och mest ambitiösa paketet 

borde vara att föredra både för kunden och för entreprenören. Kunden får betydligt förhöjd 

standard på sin fastighet samt att en omfattande renovering leder till ett pris som vid flera 

renoveringar för att komma upp i samma standard kommer att leda till ett högre pris. De sänkta 

driftkostnaderna kommer med största sannolikhet att leda till att projektet blir ekonomiskt 

lönsamt i ett långsiktigt perspektiv. Det tredje paketet borde även vara det självklara valet för 
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entreprenören att sälja in, då de får bygga ett större och dyrare projekt. Det tredje paketet ger 

även bäst miljöanpassning med sänkta driftskostnader. Det går även att se i boken Lönsam 

energieffektivisering - Saga eller verklighet? att i vissa fall är återbetalningsperioden kortare för 

det tredje paketet än det andra paketet, vilket är en ännu bättre anledning till varför det tredje 

paketet borde uppmuntras. Sättet att arbeta utifrån åtgärdspaket tycker jag är ett bra sätt att arbeta 

ifrån, eftersom det tydligt går att jämföra internräntan, ackumulerat kassaflöde samt 

återbetalningstid för de olika paketen. Det underlättar även eftersom det kan vara möjligt att 

räkna in aspekter i de olika åtgärdspaketen som inte ger lika stora ekonomiska fördelar men som 

är bra för miljön och samhällsnyttan. 

 

Att NCC inte längre har några rättigheten eller skyldigheter över en såld byggnad är ganska 

självklart, men det medföljer svårigheter att göra uppföljningar för att se om de uppsatta målen 

har nåtts eller inte. Jag tror att det kan komma att förbättras genom att använda sig av 

Partneringsamarbete eftersom då genomsyrar öppenhet, ärlighet och respekt arbetsprocessen och 

det leder till större förtroende för varandra. Samarbetet kan då fortgå längre för att ordentliga 

uppföljningar ska kunna utföras. En annan lösning vore att ordentlig uppföljning läggs till som 

en obligatorisk del i Gröna Anbud. Det kan leda till att när projektet avslutas utförs en 

genomgående uppföljning för att se om målen uppnåtts alternativt en förlängning av projektet för 

att korrigera de mål som inte uppföljts. Detta kan leda till bättre miljönytta för projektet eftersom 

när en uppföljning sker talar den om hur väl projektet har lyckats, det går då inte att komma 

undan med att nästan uppnå målen. 

  

Utifrån vad jag har förstått är Partnering ett bra sätt att effektivisera hela byggprocessen både 

för renoveringsprojekt och vanliga byggprojekt. Eftersom inom Partnering arbetar alla 

tillsammans inklusive kunden vilket leder till att alla parter då kan komma fram till gemensamt 

lönsamma lösningar istället för att tävla med varandra om det bästa och lägsta priset. När olika 

parter tävlar om vem som ska få anbudet blir ofta slutpriset högre då alla parter tar extra betalt 

för olika parametrar, vilket ofta kan läggas ihop till en gemensam parameter som leder till ett 

lägre slutpris. 

 

Partneringsamarbeten tror jag kan få en stor påverkan över hur stor del av 

renoveringsprocesserna som kan få ökad lönsamhet. Eftersom alla renoveringsprojekt ser olika ut 

borde Partnering vara ett enklare arbetssätt att utgå ifrån. Det går inte att implementera samma 

lösningar på alla projekt eftersom byggnader ser olika ut och har olika förutsättningar. Men om 

alla involverade parter sitter tillsammans med fastighetsägaren, som vet mer hur byggnaden ser 

ut, kan renovationen specificeras för att uppnå bästa möjliga resultat. 

 

Partnering är också positivt för kunden då alla parter sitter tillsammans kan kunden vara med och 

bestämma hur projektet var tänkt från början samt vara med och påverka genom hela 

byggprocessen. Detta leder till större tillit till de som är med i projektet och slutresultatet blir 

bättre samt att det är större sannolikhet att kunden blir nöjd med resultatet. 
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Grönt byggande (som är en del av Hållbar Renovering idag) är ett koncept som används på 

många projekt redan nu, men att det nu fått ett namn. Vilket tyder på att tänket redan finns 

eftersom det är bättre ekonomi när det är låga driftskostnader. När exempelvis byggbodarna med 

låg driftskostnad är inköpta finns de i systemet och kan användas på nästa byggnation. Detta har 

funnits under en tid men NCC har nu valt att förmedla att de jobbar på det här sättet vilket är bra, 

men konceptet är ingenting nytt som de precis har börjat jobba med. 

 

Eftersom Grönt Byggande blir mer och mer en standard inom NCC, kommer det sannolikt även 

bli mer utbrett även för renovationsprojekt. Om det går att minska energiförbrukningen i själva 

renovationsfasen så kan man även minska totalkostnaderna för olika projekt. Om grönt byggande 

blir standard behövs det inte köpas in nytt material ex. nya byggbodar eftersom entreprenörer 

redan har det och de är redo att användas igen. 

 

5.2. Diskussion till andra frågeställningen 

Hållbara affärer som NCC precis har påbörjat att arbeta med är viktigt arbete både för företaget 

och omgivningen runtomkring. Hållbarhet är ett begrepp som blir allt mer vanligt och det är då 

viktigt för ett företag som NCC att ”hänga med” i arbetet runt begreppet. Nätverksträffen visar 

på engagemang hos entreprenören och arbetet kring detta måste fortsätta att utvecklas om de inte 

vill tappa anbud på grund av ineffektivt hållbarhetsarbete. 

 

Gröna anbud tycker jag är ett bra initiativ framtaget av NCC och jag hoppas att det kommer att 

bli vanligare bland upphandlingar med den nya uppgraderade versionen som Madeleine Nobs 

håller på att utveckla. Förhoppningsvis kommer alla anbud att vara Gröna Anbud inom en snar 

framtid, ett sätt att börja är att Gröna Anbud lämnas som sidoanbud även vid mindre anbud än 50 

miljoner kronor. Idag innehåller Gröna Anbud klimatdeklaration, klimatkompensation och grön 

etablering. Klimatdeklaration är positivt att Gröna Anbud innehåller, jag tycker att alla 

byggprojekt borde innehålla det för att enkelt kunna få en översiktlig bild över hur projektet ser 

ut ur miljösynpunkt. Alternativt att energideklaration utförs vilket också ger en översiktlig bild 

över energi- och miljöanpassningen. 

 

Att Gröna Anbud sänker energibehovet och indirekt klimatpåverkan för produktionsfasen genom 

Grönt byggandet är ett stort framsteg inom byggbranschen. Gröna Anbud gör större skillnad 

både ekonomiskt och miljömässigt än vad konventionella anbud för byggnader gör. Att det är så 

få som klimatkompenserar kan vara svårt att ändra på, men om man kan baka in 

klimatkompensation i ett paketpris så kan det bli möjligt att få det lönsamt. Det går även att 

diskutera hur bra klimatkompensation är för miljön eller om man bara lurar systemet genom att 

köpa sig rätten att släppa ut koldioxid. Men i detta syfte när effektiviseringen utförs tillsammans 

med klimatkompensation kan det vara hållbart på ett bättre sätt. 
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Eftersom att flerbostadshus måste ha en energideklaration idag skulle jag säga att det är ett bra 

verktyg för att se hur mycket energi byggnader använder och på så sätt få reda på vilka åtgärder 

som kan utföras på de källor som är mest energikrävande. Som det ser ut idag får energipriser 

mycket utrymme i media, om energideklaration också skulle få mer utrymme i media så fler 

skulle förstå vad det innebar samt vad den säger så tror jag att det skulle kunna påverka 

fastighetsägarna att sträva efter en låg energiförbrukning och då få en bättre energideklaration. 

 

Det är svårt att utvärdera hur arbetet går för NCC och resten av världen med de olika 

certifieringarna för byggnader och områdescertifieringar eftersom det fortfarande är i 

uppstartsfasen. Certifieringarna för byggbranschen är förmodligen som med många andra 

certifieringar, det tar tid att komma igång med användningen av dem och att få dem att bli 

accepterade. Jag tror att det skulle underlätta om det fanns en enhetlig certifiering med olika 

nivåer i hela Sverige istället för många olika certifieringar. Det skulle förmodligen skapa större 

trovärdighet och ge ett samlat och helare intryck till omvärlden. Förhoppningsvis kommer det att 

bli bättre lönsamhet i certifieringar i framtiden när det utförts på fler objekt så mer praxis finns. 

Vilket är viktigt eftersom att certifiera idag är en extra kostnad för byggprojekten. Om 

certifieringar skulle bli vanligare skulle det kunna ge bättre PR och status för både fastigheten, 

fastighetsägaren och hyresgästerna kan också känna sig stolta över huset de bor i och då kan det 

ge bättre ekonomiskt stöd. 

 

Om det skulle utvecklas ett program inom VDC som kan underlätta certifieringsprocessen skulle 

förmodligen både tid och pengar kunna sparas. Om det skulle bli mer lönsamt att certifiera, 

möjligtvis att en viss certifiering blir obligatorisk vid renovering eller nybyggnation skulle det 

påskynda certifieringsprocessen mycket. 

 

Jag tycker att HCS är ett mycket bra initiativ och kommer förhoppningsvis bli en bra grund för 

hållbara städer när den är färdigutvecklad. Peter tror att HCS kan bli aktuellt för 

Miljonprogrammet, men inte om det blir lika dyr som BREEAM Communities. Detta kan bli 

viktigt i diskussionen av framtagningen av systemet, så det även blir applicerbart för 

miljonprogrammet samt andra renoveringar, inte bara nyproduktion. HCS kan vara en stor fördel 

både för entreprenörer och fastighetsägare genom att större områden kan bli certifierade enligt 

samma standard. 

 

Att Väsbyhem är ISO 14001 certifierade visar på bra engagemang för miljöutvecklingen och 

deras vision för Sigma området visar även detta. Eftersom de ville att området skulle vara ett 

föregångsprojekt hade det varit roligt om de lyckats sätta upp solceller på taket. Det hade visat på 

hög ambition och hade gett större möjlighet för andra projekt att också sätta upp solceller i 

framtiden. Det är även bra att Väsbyhem har installerat mätare för varmvatten och ska ta betalt 

för energianvändningen. Detta tvingar hyresgästerna att bli medvetna om deras varmvatten- och 

elförbrukning. Det finns många exempel på lägenheter där elmätare har blivit installerade så 

hyresgästerna har kunnat följa sig elförbrukning och därmed identifiera elbovar i hemmen. Detta 
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kan sänka elförbrukningen mycket och det är bra att Väsbyhem har tagit detta ett steg längre och 

inkluderat förbrukningen av varmvatten. Det är dock olyckligt att de inte har kommit igång med 

mätningarna och följaktligen inte heller debiteringarna. Då Väsbyhem hade höga ambitioner när 

projektet började hade det varit bra om det fullföljt även detta projekt. Förhoppningsvis kommer 

de igång med detta inom en snar framtid. 

 

E2ReBuild är ett mycket ambitiöst projekt sponsrat av bland annat EU. Detta är ett bra initiativ 

för att påskynda processen för renoveringar av bland annat miljonprogrammets bostäder. 

Projektet visar att det är möjligt att sänka energianvändningen med mer än 50 procent för hus 

byggda under 1960 talet, det visar på bra praxis och många lärdomar kan dras utifrån dessa sju 

demonstrationsprojekt. Att EU valt att vara med och sponsra detta projekt är positivt eftersom 

det inte bara är i Sverige denna typ av hus finns utan runt om i hela Europa. Om merparten av 

dessa hus runt om i Europa skulle renoveras skulle det leda till en betydande minskning av 

energiförbrukningen och EU:s mål skulle vara närmare till att nås. 

 

Det är positivt att se att kvarteret Giganten även har valt att certifiera projektet. Det visar på hög 

ambition och att de tar på sig den extra kostnaden när de väl renoverar till så bra standard. Att de 

verkar uppnå kraven för nivå SILVER inom certifieringen tyder på att de gjort ett bra jobb med 

renoveringen av projektet. Det hade varit roligt om projektet nått upp till GULD nivån eftersom 

det är utformat att vara ett föregångsprojekt. Förmodligen kommer det att bli svårare för vanliga 

projekt som inte har lika höga ambitioner för energieffektivitet och miljökrav, men då visar detta 

projekt att det är möjligt att certifiera renoveringsprojekt också, inte bara nyproduktion.  
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6. Slutsats 

Jag har kommit fram till att företaget NCC jobbar aktivt med processen för att skapa hållbara 

affärer och speciellt hållbara renovering som jag inriktat mig på. Men då NCC är ett så stort 

vinstdrivande företag är det svårt för dem att genomföra förändringar under en kortare tid, utan 

förändringar (som inte är ekonomiskt försvarbara på samma sätt) är tidskrävande och kräver stöd 

i form av information och från beslutsfattare. Byggbranschen påverkas mycket av att den är 

präglad av ett gammalt sätt att tänka och blir därför mer obenägen att genomföra förändringar. 

När det väl genomförs förändringar tar det lång tid även för de minsta förändringarna att ske. Att 

företaget är vinstdrivande påverkar besluten mycket, eftersom det är företagets kunder som har 

den största påverkan över de beslut som fattas, då det är kunderna som betalar. Det leder också 

till att NCC inte kommer att tacka nej till projekt som är mindre bra för miljön, vilket kan ses 

som kontroversiellt om de vill säga att de är ett företag som alltid tänker miljövänligt. NCC kan 

påverka kundernas beslut med hjälp av information och motivation, men om kunden inte är 

intresserad kan det vara svårt att påverka en förändring. 

 

NCC jobbar, tillsammans med andra byggföretag, med att vinkla byggbranschen mot ett mer 

hållbart sätt att tänka och bygga på, men det tar tid. Jag skulle säga att byggbranschen är på 

gränsen mot att ändras mot ett mer hållbart synsätt. Det är många hållbarhetskoncept som är i 

uppstartsfasen eller har genomfört enstaka projekt. Certifieringar för byggnationer är ett nytt sätt 

att visa på hållbarhet och de första projekten inom NCC håller just nu på att bli certifierade. Det 

finns några demonstrations projekt som har genomfört omfattande renoveringar där det går att 

påvisa att det är möjligt att uppnå de resultat som annars bara diskuteras. 

 

Utifrån den kunskap jag har fått, skulle jag säga att det idag finns lösningar som gör att det är 

möjligt att hållbarhetsrenovera på ett sätt som är ekonomiskt försvarbart. Det viktigaste för 

entreprenörerna att tänka på är att effektivisera både byggnationen och byggprocesserna. De 

effektiviseringslösningar som finns idag, både för implementation av tekniska 

renoveringslösningar samt effektivisering av byggprocessen gör att det är ekonomiskt försvarbart 

att renovera på ett hållbart sätt. 

 

7. Rekommendationer 

Konceptet Hållbar Renovering är ett bra initiativ och jag skulle gärna se att NCC fortsätter 

utveckla och implementera konceptet för fler projekt i framtiden. Vad som kan vara ännu 

viktigare är att fortsätta att utveckla hållbara affärer och Gröna anbud. Hållbar Renovering kan 

då ingå i hållbara affärer och tillsammans blir det ett helare koncept. 

 

Då det är lite oklart hur alla koncept ser ut och ska se ut i framtiden skulle jag gärna se att det 

satsas ytterligare på certifieringar och möjligtvis interna certifieringar eller diplom. Jag skulle 

gärna se att alla projekt som NCC utför blir certifierade enligt samma modell/metod så det går att 

göra relevanta jämförelser på ett enkelt sätt. Kunden kan då renovera till den nivå som kunden 
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och entreprenören kommer överens om, alternativt känner sig ha ambitioner och pengar till och 

på så sätt få en certifiering, alternativt diplom, naturligtvis beroende på hur mycket man 

genomfört. Det går då tydligt att visa exakt vad som genomfört och vilken nivå som har uppnåtts. 

Här tror och hoppas jag att energideklaration kan komma att bli ett viktigt dokument för att 

påverka energieffektiviseringsåtgärderna vid renovering mer än vad de gör idag. Eftersom det är 

obligatoriskt att införa energideklaration för alla flerbostadshus är det redan ett steg närmare att 

få större påverkan. 

 

Jag tror även att det är viktigt att höja kunskapsnivån om hållbarhet för projekt. Om personen 

som ska sälja in projektet känner sig trygg i att prata om hållbarhet och kan koppla till vad i 

projektet som kan klassas som hållbart tror jag att hållbara lösningar kommer bli mer vanligt än 

vad det är idag. 

 

Jag rekommenderar även NCC att fortsätta vidareutveckla sina olika koncept och få bättre 

erfarenhet av dem. Då hållbarhetstänket utvecklas hela tiden måste koncepten utvecklas i samma 

takt. 

 

8. Extra tack till 

 

Madeleine Nobs, Åke Thidell, Christina Lindbäck, John Thorsson, Kristian Hallin, Maria 

Eriksson, Rikard Sagbrant, Peter Sundqvist, Svante Wijk, Birgitta Berglund, Staffan Hintze 
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