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Hållbarhetsstyrning i byggprojekt
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• Preliminär 
ekosystemtjänst-
analys upprättad

• Övergripande 
Hållbarhetsprogram 
upprättat

• Anlita Miljöbyggnads-
konsult

• Hållbarhetsprogram 
(Detaljerade 
hållbarhetsmål) 
uppdaterat

• Projektet anmält till 
Sunda Hus

• Registrering inför 
certifiering 
Miljöbyggnad

• Ekosystemtjänst-
analys uppdaterad

• Hållbarhetsprogram 
inarbetat i 
förfrågningsunderlag

• Utbildning i 
användning av   
Sunda Hus 
entreprenör 
genomförd

• Entreprenörens 
kvalitets- och 
miljöplan mottagen 
och godkänd

• Ansökan om 
certifiering 
Miljöbyggnad 
inlämnad

• Påbörja 
insamling av 
verifikat inför 
verifiering av 
Miljöbyggnad

• Loggbok Sunda 
Hus inför 
verifiering 
lämnas över till 
kund och 
förvaltning

• Verifiering av 
certifiering 
Miljöbyggnad 
genomförd

• Uppföljning av 
projektet i sin 
helhet



Riksbyggens Hållbarhetsverktyg
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 Energi
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 Material

 Social hållbarhet

 Mobilitet

 Ekosystemtjänster

 Etablering

Energi

Innemiljö

Material

Social hållbarhet -
Möjlighet att påverka

Social hållbarhet -
Skapa gemensam

nytta

Social hållbarhet -
Samverka med

omgivning

Social hållbarhet -
Utveckla samhället

Mobilitet

Ekosystemtjänster

Etablering

Projektets hållbarhetsprofil
Projekt XX

"Bra"-nivå

"Bättre"-nivå

"Bäst"-nivå



Ekosystemtjänster=Nyttor till människor
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 Ekosystemtjänster är gratistjänster som 
naturen ger som vi människor har nytta av

 Ekosystemtjänster är en förutsättning för 
vår överlevnad.



Riksbyggens verktyg för utvärdering av 
ekosystemtjänster vid nybyggnation
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 Verktyget är i Excel med fokus på:

• Nuvarande tillstånd

• Nyttjande och framtida behov

• Riksbyggens aktivitet – ett kartotek av vad vi 

kan göra för att bevara, förstärka, kompensera och/eller addera

 Omfattar 15 olika ekosystemtjänster

• Försörjande

• Reglerande

• Kulturella

• Stödjande



Genomförande av analys
-Indatainsamling
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 Hållbarhetsspecialist och projektledare

 Frågebatteri för respektive ekosystemtjänst

 Kartor

 Utredningar från kommunen, ex.

• Rödlistade arter

• Kulturmiljövärden

• Naturvärdersinventering

• Ekosystemtjänstkartläggning

• Grön/Blåstrukturplaner

 Landskapsarkitekt/Arkitekts förslag på utformning



Det här kan vi förlora
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Vad vi kan förlora

Kulturmiljövärden

Turism

Rekreation och estetiska värden

Habitat för arter

Förebyggande av jorderosion

Biologisk kontroll

Pollinering

Upprätthållande av luftkvalitet

Bindning av koldioxid

Mikroklimat

Vattenrening

Vattenreglering

Färskvatten

Naturtillgångar

Odlingsbar mark



Pollinering och fröspridning
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Så här mycket kan vi förlora Så här mycket gör vi för att bevara/kompensera

Aktiviteter:
• Variera växter så att det 

blommar från tidigt till 
sent på säsongen, samt 
fruktträd och bärbuskar

• Fågelholkar och fågelbad
• Bevara gröna stråk för 

att bevara/skapa 
förutsättningar för 
pollinatörer och 
fröspridare i området

• Bevara naturliga habitat 
för pollinerare och 
fröspridare



Utöver detta bidrar vi till att addera 
följande ekosystemtjänster
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Summering av studie



Åtgärdslista
-exempel

 Resultatet gäller under förutsättning att nedan aktiviteter 
genomförs:

• Variera växter så att de blommar från tidigt till sent på säsongen

• Plantering av fruktträd och bärbuskar

• Skapa ängsmark

• Anlägg gröna tak

• Dagvattendamm och diken

• Bevara och plantera större buskar och träd

• Bevara och förstärk sammanhängande gröna stråk

• Skapa odlingsmöjligheter



Nyttor
-Vad gör vi med resultaten?
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 Del i beslutsunderlag till Företagsledningen

 Högre beställarkompetens

 Underlag till landskapsarkitekt

 Dialogskapande

 Information till boende och förvaltning

 Arbete kring klimatanpassning

• Vattenreglering 

• Förebyggande av jorderosion



Projektspecifik ekosystemtjänstinfo
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Ekosystemtjänster i förvaltning
-Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer
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Riksbyggens Enkla Hållbarhetsidéer
-Exempel
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Film om ekosystemtjänster
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RIKS_ESTA_nosluttext_260617.mp4

https://youtu.be/riSvJj3U-SY



Riksbyggen utvecklar, 
förvaltar och förbättrar 
rummen som du bor 
och arbetar i.

Kontaktuppgifter
Karolina Brick
karolina.brick@riksbyggen.se


