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Bygg- och anläggningssektorns
klimatpåverkan
Det finns en stark efterfrågan på bostäder och det lägger grunden för att
högt bostadsbyggande. Boverket anger att det behöver tillkomma cirka
59 000 bostäder årligen i Sverige fram till 2029 (Boverket, 2021-11-24).
Även Lund har ett högt bostadsbyggande, och översiktsplanen möjliggör
26 000 nya bostäder till år 2040.
Fler bostäder och invånare innebär också ett ökat behov av olika
offentliga och privata lokaler och miljöer. Utöver nybyggnad av bostäder
och lokaler finns nationellt ett stort behov av att renovera och bygga nya
vägar och järnvägar. I takt med att städer och samhällen växer följer
också nya vägar och anläggningar.
Bygg- och fastighetssektorn står för ungefär en femtedel av Sveriges
totala inhemska utsläpp, och strax över en tredjedel av allt avfall som
uppstår. Att kombinera den höga nybyggnadstakten med nationella och
lokala klimatmål är utmanande. Frågan behöver hanteras genom hela
planeringsprocessen, på olika nivåer och med olika tidsperspektiv.
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Klimatpåverkande utsläpp från bygg- och
anläggningssektorn

I en tillbakablick över bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp
visas att det har skett en kraftig minskning av utsläpp relaterade till
uppvärmning (se figur 1). Detta beror dels på energieffektiviseringar i
fastighetsbeståndet, dels på förändringar i bland annat fjärrvärmeproduktionen. Under samma tid visas inga förändringar i utsläpp
relaterade till byggproduktion, underhåll och renoveringar.
När både inhemska utsläpp och utsläpp från importerade varor sammanställs framgår att av branschens totala utsläpp står byggverksamhet för
nästan 50 procent och fastighetsunderhåll för 30 procent (se figur 2).
Mellan 2017 och 2018 ökade dessa utsläpp, vilket visar att fler insatser
krävs för att minska utsläpp från byggnation, underhåll och
renoveringar.
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Figur 1. Sammansatt tidsserie 1993–2007 och 2008–2018 över inhemska utsläpp av
växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn, uppdelat på uppvärmning och byggnation/
renovering. År 2018 stod branschen för 11,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter i Sverige. De
två olika tidsserierna bör inte jämföras direkt med varandra, då branschindelning förändrats
mellan serierna. Källa: Boverkets miljöindikatorer

Figur 2. Totala utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn fördelat på
branscher. Både inhemska utsläpp och utsläpp från importerade produkter redovisas. År
2018 stod branschen för totalt 17,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Källa: Boverkets
miljöindikatorer.

Anläggning av vägar och järnvägar orsakade år 2018 cirka 1,65 miljoner
ton koldioxidekvivalenter, inkluderat inhemska utsläpp och utsläpp från
importerade varor och tjänster (figur 3). I tidsserien syns en tydlig
ökning av utsläppen de senaste åren.
Utöver påverkan på klimatet finns också ett stort resursbehov i samband
med de här aktiviteterna och det uppstår stora avfallsmängder, både i
samband med rivning och nyproduktion. Bygg- och anläggningssektorn
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står för mer än en tredjedel av allt avfall som uppstår i Sverige årligen
(exklusive gruvavfall) (Boverket, miljöindikatorer 2021-11-24).

Figur 3. Totala utsläpp av växthusgaser från anläggning av vägar och järnvägar. Både
inhemska utsläpp och utsläpp från importerade produkter redovisas. År 2018 stod
anläggning av transportinfrastruktur för totalt 1,65 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Källa:
Boverkets miljöindikatorer.
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Vägen till en klimatneutral bygg- och
anläggningssektor

Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit har tagit fram en teknisk
färdplan för hur bygg- och trafikanläggningssektorn kan bli klimatneutral till 2045. Sammanfattningen nedan utgår från denna, om inte
annan källa anges. Fokus är byggnation, och inkluderar inte energianvändning i driftskedet. Anläggning av annan infrastruktur som VA
ingår inte heller. Det finns skillnader i siffrorna som redovisas nedan i
jämförelse med ovan, beroende på hur dessa har sammanställts, men
storleksordningen är densamma.
Av de årliga utsläppen från produktion av byggnader uppskattas 40-60
procent komma från byggnation av kontor, skolor och andra typer av
lokaler. En växande andel på 30-40 procent kommer från byggnation av
flerfamiljshus och återstående 10-15 procent från småhus. Två tredjedelar av utsläppen uppskattas komma från nybyggnation och en
tredjedel från renoveringar och underhåll. I figur 4 visas att de totala
utsläppen från byggkonstruktion beräknas uppgå till 7,6 miljoner ton
koldioxidekvivalenter årligen.
När det gäller anläggningar för transporter har utsläppen uppskattats till
1,9 Mton koldioxid årligen. I Sverige ansvarar Trafikverket för ungefär
hälften av transportinfrastrukturen, regioner och kommuner för hälften.
De årliga utsläppen från både byggnation och anläggning av transportinfrastruktur har uppskattats utifrån flera olika källor till ca 10 miljoner
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ton koldioxidekvivalenter, där husbyggnation står för största andelen (se
figur 4). Vidare visas att betong och cementbaserade produkter står för
30-40 procent av utsläppen vid byggnation, stål för runt 20 procent samt
transporter och bygg-/anläggningsmaskiner för 25-30 procent av
utsläppen.

Figur 4. Fördelning av utsläppskällor inom byggnation och anläggning av byggnader
respektive transportinfrastruktur. Betong och cementprodukter, stålprodukter och
transport- och anläggningsarbete står för övervägande del av utsläppen. Källa: Mistra
Carbon Exit, 2020

2.1

Möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan

För att nå klimatneutralitet i byggnation och anläggning krävs ett flertal
åtgärder på olika nivåer, tidsperspektiv och till olika kostnader. Vissa
åtgärder kan vidtas på kort sikt till en lägre kostnad. Detta kan handla om
materialsubstitution, betongrecept och att minska mängden material
genom design av byggnader, i produktionsprocesser och genom minskat
byggavfall. Åtgärder för att minska behov av masshantering bidrar till att
minska utsläppen liksom övergång till biodrivmedel och el vid transporter och i arbetsmaskiner. Dessa typer av åtgärder kan kommunen
delvis råda över i sin verksamhet. Stora förändringar som krävs i
industrin för att minska utsläpp från framför allt cement- och
stålproduktion ligger däremot utanför kommunens möjlighet att
påverka.
Stommen är den byggnadsdel som innebär störst klimatpåverkan i
byggnadskonstruktionen. De vanligaste stomvalen är trä, betong och stål.
Olika material har olika fördelar samt klimatpåverkan. Det finns möjlighet att minska klimatpåverkan för alla stommaterial. Ett flertal studier
har utrett skillnad på klimatutsläpp utifrån olika stomval, vilket
redovisas i exempelvis Lunds kommun (2020).
Att minska behovet av att bygga nytt samt återanvända hela eller delar
av olika byggnadskonstruktioner, anläggningar, miljöer och material är
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viktiga åtgärder som ger möjlighet att spara såväl naturresurser som att
undvika klimatpåverkande utsläpp.
Trafikverket ställer klimatkrav vid byggnation, på de material som
används och i framtida underhåll. I tidig planering kan klimatpåverkan
för olika sträckningar och lösningar jämföras utifrån ett livscykelperspektiv. Genom Trafikverkets krav och upphandlingar premieras
leverantörer för lösningar som har bättre klimatprestanda än ställda
krav. I Trafikverkets exempelsamling (Trafikverket, 2021-11-25)
åskådliggörs ett flertal lösningar som genom livscykelanalyser, klimatberäkningar och alternativa sätt att genomföra projekten har sparat
såväl klimatutsläpp såväl som ekonomi i många fall.
Avseende arbetsmaskiner och anläggningsmaskiner finns det olika
möjliga bränslen att ersätta fossila bränslen med; el, HVO, RME och
biogas. Det finns en större tillgång på mindre arbetsmaskiner med
alternativa bränslen än tyngre maskiner. Alternativa bränslen innebär
olika begränsningar och hinder för att användas i större utsträckning.
Enligt Helsingborgs stad (2018) finns det möjlighet till alternativa
bränslen, främst HVO, för såväl personbilar, lätta lastbilar, tunga
transporter och arbetsmaskiner. Utveckling till att kunna använda andra
bränslen pågår och är på gång inom flera av kategorierna av maskiner/
transportfordon.
I tabellen nedan sammanfattas möjliga åtgärder utifrån Naturvårdsverket och Boverket (2019) som också återfinns i Mistra Carbon Exit
(2020).

Figur 5. Demonstration av en elektrisk lyftkran i Lund.
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Tabell 1. Möjliga åtgärder för att minska bygg- och fastighetssektorns samt anläggningssektorns klimatpåverkan. Sammanställning från Naturvårdsverket och Boverket (2019).
Kategori
Material reduktion

Åtgärd
•
•
•

Material substitution

•
•
•

Minimera mängden material (dimensionering,
kvalitet, design/byggnadsform, standardisering)
Längre livslängd på konstruktionen och viktiga
byggdelar
Ombyggnad snarare än rivning och nybyggnad
Återanvändning och återvinning av material
Miljöanpassad betong, t ex med alternativa
bindemedel, högre grad av fyllnadsmaterial
Stomme i trä (ökad kolsänka)

Transport

•
•
•

Ökad inblandning och användning av biodrivmedel
Ökad elektrifiering av arbetsmaskiner
Ecodrivning, fyllnadsgrad, samordning, digitalisering,
logistik

El och
fjärrvärme

•

Ersättning av olja och gasol för byggvärme med
biobränslen och biogas
Ökad efterfrågeflexibilitet för att minska
elförbrukning vid effekttoppar
Energieffektiv renovering av bl.a. Miljonprogrammet
Högre energikrav på nya byggnader
Effektivitet av byggbodar och byggarbetsplatsen

•
•
•
•
Avfall

Byggbehov

2.2

•

Design för flexibilitet och ombyggnad av byggnaden
(t.ex. prefab)
Design för ökad materialåtervinning av byggmaterial

•
•

Minskad bo- och arbetsyta per person
Samnyttjande av lokaler

•

Återbruk och bevarande

Återbruk av byggmaterial är en aktuell fråga i branschen, men det finns
många hinder för att ett storskaligt återbruk ska ske. Det handlar främst
om tillgång på material i både tid och mängder, men också att det saknas
kvalitetssäkringssystem för återbrukade produkter. Olika initiativ pågår
för att öka graden av återbrukade material. För kommunen finns flera
sätt att främja återbruk av byggmaterial (Marla Miljödialog, 2021).
Sedan 1 augusti 2020 ska en kontrollplan vid rivningslov beskriva vilket
avfall som uppstår och vilka byggprodukter som kan återanvändas samt
hur detta tas om hand. Det är en möjlig väg att öka tillgången på
återbrukade produkter och uppmärksamma densamma.
Att bevara och renovera byggnader eller ändra funktion innebär att krav
i Plan- och bygglagen och BBR behöver uppfyllas. Det handlar om bland
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annat energikrav, ljusinsläpp, ventilation samt eventuellt att ändra i
detaljplaner. Det kan i vissa fall vara svårt att förena med en acceptabel
nivå på ombyggnation. Energianvändningen står för en stor del av en
byggnads klimatpåverkan och nyttan av att renovera med eventuellt
högre energianvändning jämfört med nybyggnation behöver utvärderas.
Bevarande och återbruk av byggmaterial kan innebära andra synergieffekter, till exempel med kulturmiljövärden. Genom att spara byggnader
kan delar av kulturhistoriskt intressanta miljöer bevaras och återbrukande av material är en möjlighet att i nybyggnad knyta an till befintliga
miljöer och arkitektoniska kvaliteter. Återbruk på olika sätt är också en
möjlighet att minska belastningen på naturresurser.

Figur 6. Återbruk av fasadtegel. Bild: NREP

2.3

Branschens förväntningar på offentliga aktörer

I bygg- och anläggningssektorns nationella färdplan konstateras ”För att
nå färdplanens mål (red. anm. 50 % minskning till 2030, klimatneutral
2045) krävs ett livscykelperspektiv när det gäller planering, projektering, byggande och användning av vår bebyggda miljö. För att lyckas
med detta behövs ett tydligt ledarskap, nytänkande och ansvarstagande
från alla värdekedjans aktörer i bygg- och anläggningssektorn. Vi
behöver ifrågasätta dagens regler, planering, design och materialval, och
samverka på nya sätt för att hitta nya lösningar, metoder och material
samt affärsmodeller.”
Färdplanen anger vidare att bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att i det närmaste halveras till 2030 med befintlig
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teknik – men för att nå nettonollutsläpp eller längre så behövs teknikskiften och kommersialiserande av innovationer. Det finns också
potential att minimera avfallet och förflytta sig mot cirkulära flöden
genom effektivare resursanvändning, ökad återanvändning och
återvinning av material.
Både i den nationella och den lokala färdplanen (LFM30) lyfts behovet av
att nyttja det befintliga beståndet av bostäder och lokaler bättre. Det kan
göras genom renoveringar, påbyggnationer och ombyggnationer i redan
befintliga fastigheter/lokaler i stället för att riva och bygga nytt, men
också genom flexibla lösningar där beståndet förändras och anpassas till
nya affärsmodeller.
Branschen nationellt och lokalt förväntar sig att offentliga och
kommunala aktörer:
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Ökar kompetensen om vilket ansvar och möjligheter som finns
att minska klimatpåverkan i hela plan- och byggprocessen.
Beaktar klimatpåverkan i tidiga skeden av plan- och
byggprocessen. Dialog mellan byggherrar och kommunen
avseende ökad klimathänsyn.
Vid markförsäljning och reglering i detaljplaner ges likartade
förutsättningar för affären oberoende av materialval.
Digitaliserar hela plan- och byggprocessen for att stödja
minimering av spill, resurseffektiv materialanvändning,
produktion och logistik.
Nyttjar upphandlingsformer och/eller strategiska samarbeten
som stimulerar ökad samverkan och dialog mellan aktörer i
värdekedjan.
Ställer funktionsbaserade upphandlingskrav där innovativa
lösningar med låg klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
premieras. Efterfrågar och ger incitament för lägre
klimatpåverkan i anbud.
Ställer krav på återanvändning av material om/när det är
fördelaktigt ur ett livscykelperspektiv, till exempel vid
renovering och masshantering.
Följer upp klimatkraven systematiskt, gör det kostsamt att
göra fel och lönsamt att göra rätt.
Utred och pröva olika former av incitament för att öka andelen
klimatneutralt byggande totalt sett.
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Ekonomiska konsekvenser

Ett klimatneutralt och cirkulärt byggande och anläggande innebär att
vissa delar i befintliga processer behöver göras annorlunda och att andra
material och metoder behöver användas. Förändrade arbetssätt kan i
vissa fall innebära ekonomiska konsekvenser och att målkonflikter
uppstår med andra kommunala mål, särskilt avseende ekonomiska
aspekter.
Det finns idag begränsad erfarenhet av de ekonomiska aspekterna av att
minska klimatpåverkande utsläpp från byggnation och anläggning. Det
finns inte heller litteratur eller sammanställningar som tydliggör
ekonomiska aspekter, varken från myndigheter eller från branschen. För
att få en överblick över ekonomiska konsekvenser i relation till denna
plan har en första översiktlig studie genomförts. På längre sikt behöver
detta byggas på med konkreta erfarenheter från Lunds kommun och
branschen för att skapa en heltäckande bild.
SWECO (2021) har sammanställt en litteraturstudie över forskning och
erfarenheter avseende kostnadseffekter inom olika delar av bygg- och
anläggningsprocessen. De kostnadsposter i ett byggprojekt som främst
förväntas påverkas av klimatåtgärder är projektering, material och maskiner. En viktig aspekt som lyfts är kunskapsuppbyggnad. Då branschen
idag delvis saknar kunskap om klimatneutralt byggande kan det initialt
innebära kostnader att öka kunskapen.
Det område där högre kostnader kan ses är i materialinköp, när ett
material byts mot ett annat. Trä innebär generellt ett högt pris, samt
återbruk där en högre arbetskostnad idag inte alltid vägs upp av lägre
materialkostnad. Däremot är det inte entydigt att trä alltid är dyrare än
betong eller att återbruk aldrig är lönsamt. Det är tydligt att olika studier
pekar i olika riktning och att det enskilda projektets förutsättningar
avgör. I andra studier lyfts frågeställningar kopplat till ökade
försäkringskostnader framför allt för träkonstruktioner men också att en
lägre kunskapsnivå kring byggande med andra material kan leda till
dyrare projekt (Freij och Kristenson, 2018).
Samtidigt finns områden där kostnader går att minska. Minskad energianvändning i byggfasen, minskat spill och slimmade konstruktioner med
mindre materialmängder samt lägre energianvändning i driftsfasen och
lägre underhållskostnader kan ge positiva ekonomiska effekter.
Utifrån byggprocessens olika delar framgår att kostnader redan idag
varierar mycket även för ett standardprojekt. Som en jämförelse dras en
parallell med passivhus, som under sina första 10 år inte visar några
belägg för att bli mer än 10 procent dyrare jämfört med ett standard-
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projekt. Det finns inte heller några belägg för att ett klimatoptimerat hus
skulle vara dyrare än ett passivhus. Kostnadsutvecklingen i framtiden
innehåller stora osäkerheter vad gäller prisutvecklingen på material,
kunskapsutvecklingen inom tekniska och affärsmässiga lösningar och
energipriser.
Den genomförda studien visar att det finns åtgärder som kan tillämpas
för att både minska klimatpåverkan och reducera kostnader. Arbetsprocesser, kunskap och ett cirkulärt förhållningssätt behöver utvecklas
vidare. Framöver behöver en kunskapsuppbyggnad ske avseende
ekonomiska aspekter kopplat till detta.

Figur 7. Magasinet i Varvsstaden i Malmö. Industribyggnad som bevarats och utvecklats till
modern kontorslokal med återbruk av såväl byggmaterial som interiörer.
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Nuläge och förutsättningar i Lunds
kommuns
Under framtagande av plan för klimatneutralt byggande och anläggning
har ett flertal workshops, diskussioner och möten anordnats med
kommunala representanter, bolagsrepresentanter, forskare och branschföreträdare. Olika frågor och processer kopplade till klimatneutral och
cirkulär byggnation och anläggning har varit i fokus i diskussionerna.

1 Nuläge och förutsättningar
Utifrån diskussioner och samtal som har förts under framtagandet av
plan för klimatneutralt byggande och anläggning framkommer att det
finns ett stort intresse inom området och att vissa aktörer redan har
påbörjat arbetet. I gällande energiplan finns en åtgärd kring livscykelanalyser för byggnader som berör LKF, LKP och Serviceförvaltningen. De
har påbörjat arbetet med att ta fram klimatdeklarationer och livscykelanalyser. Inom tekniska förvaltningen har arbetat inte påbörjats ännu.
VA SYD och Kraftringen är medlemmar i Lokal färdplan Malmö 2030.
Inledningsvis framkom behov av att fördjupa förståelsen kring varandras
processer, ansvar, roller och vilka beslut/processer som har stor
potential att bidra till ett klimatneutralt byggande och anläggning. Ett
sådant arbete handlar således om att identifiera kritiska beslutspunkter
och lågt hängande frukter samt öka förståelsen för och hitta beröringspunkter mellan olika kommunala verksamheter. En workshop berörde
detta, men fördjupade samtal behövs även fortsättningsvis.
Genomgång har gjorts av vad vi redan idag gör bra i de plan- och byggrelaterade processerna som berör klimatneutralt byggande. I samband
med detta identifierades olika möjligheter att förbättra vårt arbete i
etablerade processer.
Det finns mycket att lära mellan förvaltningar/bolag och dela kunskap,
också mellan anläggning och byggande. Hur vi får till kunskap om
varandras verksamheter och kan dela erfarenheter är ett viktigt steg,
som vi behöver hitta smarta sätt att göra för att inte skapa alltför tidskrävande processer. Det finns många dokument (mallar, anvisningar etc)
som kan delas och utvecklas för att bli skarpare. Vi behöver också lära
oss mer om hur vi kan arbeta i olika skeden, t ex hur material efterfrågas.
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Figur 8. Ett byggnadsprojekt omfattar många olika delar som kan innebära
klimatbesparingar, men som också kan påverka andra faktorer som ekonomi.

Det vore vidare värdefullt att ha gemensamma diskussioner med
materialleverantörer, entreprenörer och arkitekter kring dessa frågor
och samordna oss i det fortsatta arbetet framåt.
När det gäller anläggningsarbeten vore det bra om kommunen och dess
bolag kan ställa samma krav vid upphandlingar och att det kan bli tydligt
vilka krav kommunen kommer att ställa framöver. Det är också viktigt att
tydliggöra att samma krav ställs på interna som externa utförare.
Detsamma kan även gälla vid byggnation, där vissa upphandlingskrav
kan samordnas mellan de kommunala aktörerna.
Masshantering har identifierats som en viktig åtgärd inom anläggning.
Parallellt med framtagande av planen har den kommunala hanteringen
av massor utretts.
Andra viktiga frågor berör beräkningar och avgränsningar. Driftskedet
(B1-B7) behöver ingå i beräkningarna för att få helhetsbilden av olika val
och inte enbart det skede som efterfrågas i Boverkets klimatdeklarationer (A1-A5). Viktigt är också hur vi underlättar framtida återbruk i
de byggnader vi bygger (delbara material, kunskap om material etc) och
hur vi värderar och hanterar den eventuella ökade kostnaden. Vi behöver
också öka kunskapen om hur vi gör i förvaltningsskedet för att minska
klimatpåverkan och hur olika val påverkar drift och förvaltning.
Det lyftes också att den största klimatvinsten nås genom att bevara det
som redan finns och att undvika rivningar och nybyggnation när det är
möjligt. Det sparar såväl byggmaterial och masshantering som
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transporter och anläggnings- och byggarbeten. Konkret kan det handla
om att tydliggöra och värdera klimataspekten i en jämförelse mellan
ombyggnation/renovering och nybyggnation. Att i nyproduktion bygga
byggnader som kan anpassas efter varierande behov – flexibla lösningar
– lyftes också som viktiga aspekter.

2 Utmaningar och möjligheter
För förvaltningar och bolag kan genomförande av plan för klimatneutralt
och cirkulärt byggande och anläggande innebära olika konsekvenser,
både positivt och negativt.
Genomgående lyfts risken för målkonflikter och hur olika mål ska
värderas mot varandra. En tydlig målkonflikt är risken för att projekt
fördyras då klimateffektivitet eftersträvas, vilket riskerar att leda till
dyrare hyror i främst bostadsbeståndet. Ett ökat bevarande av lokaler
kan påverka utformning och anpassning av lokaler för verksamheternas
behov, med risk för en lägre kvalitet i lokaler. Målkonflikter mellan
kommunens hållbarhetsprogram behöver hanteras, så att det inte
uppstår negativa effekter ur det sociala perspektivet till följd av ökat
fokus på klimatneutralt byggande.
Möjliga positiva konsekvenser av planens genomförande utgörs av att
kommunen visar en tydlighet kring ambition och långsiktighet. Det
underlättar interna processer och rutiner men också för aktörer som
verkar i och med Lunds kommun. Tydligare direktiv kring dessa frågor
kan ges i projekt. Planen i sig innebär att en prioritering av insatser görs
och bidrar till att fokusera kommunens verksamhet. Vidare bidrar det till
att möjliggöra en ökad måluppfyllnad av beslutade mål samt uppföljning
av dessa. Samarbete mellan förvaltningar och bolag kan öka genom att
erfarenheter och lärdomar inom området delas och möjligen ökat
tekniskt kunnande.
Det framkom också flera bredare aspekter, som kommunens attraktivitet
som arbetsgivare genom att prioritera klimatfrågan och att erbjuda
kompetensutveckling i nya frågor. Lund har möjlighet att visa upp sig
som en kommun i framkant och samtidigt driva på branschen och
marknaden i en hållbar riktning.
Det finns en osäkerhet kring ett flertal frågor och hur dessa påverkas av
ett klimatneutralt och cirkulärt byggande. Det kan påverka stadens
arkitektur på olika sätt och om sättet att reglera i detaljplaner ändras kan
det få olika utfall på den fysiska miljön.
Kopplat till själva byggprocessen finns en osäkerhet kring hur
klimatneutralt byggande utöver kostnader påverkar byggtid, drift- och
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underhållskostnader samt boende- och användarupplevelsen av
byggnader. Det finns också en osäkerhet i hur vi hanterar eventuella
ökade kostnader och om det kommer att ges utrymme i respektive
budget för detta.
I de fall kommunen inte har möjlighet att styra eller ställa krav utgör
dialog ett viktigt verktyg. Dialog är dock resurskrävande och kräver att
frågorna uppmärksammas i hela plan- och byggprocessen. I dagsläget är
det svårt att ge resurser till detta, vilket skulle behöva stärkas liksom
kompetens. Över lag lyfts ett eventuellt ökat behov av resurser och
kompetens för att genomföra planen.
I fortsatt arbete är det viktigt att följa upp hur effekterna av planen
påverkar olika aspekter och mål, för att hantera och undvika eventuella
målkonflikter mellan kommunalt beslutade mål. För att få en helhetsbild
av klimatpåverkan, kostnader, arbetsmiljö, synergier och konflikter som
planen kan innebära behöver arbetet kontinuerligt följas upp och
utvärderas.

Figur 9. Renovering av Stadshallen med bland annat restaurering av puts och hållbara
materialval samt bevarande av olika interiörer.
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