Klimatsmart byggande
—

Arkitekter, ingenjörer och miljöexperter som tillsammans
med våra kunder skapar innovativa och hållbara lösningar
för ett klimatsmart byggande.

2045
Riksdagen har beslutat att Sverige
ska ha netto noll utsläpp av
växthusgaser 2045.

Det krävs ett team för att
bygga klimatsmart
—
Idag står bygg- och anläggningssektorn för cirka en femtedel av alla
klimatutsläpp i Sverige. För att kunna hjälpa fler att bygga mer klimatsmart
har PE samlat några av Sveriges mest kunniga ingenjörer, arkitekter och
miljöexperter i klimatsmarta team.
Bygg- och anläggningssektorn står inför stora utmaningar för att nå det nationella klimatmålet netto noll utsläpp
av växthusgaser är 2045. Det görs ständigt framsteg
mot ett mer klimatsmart byggande, till exempel minskar
energianvändningen för nya byggnader kontinuerligt.
Inom andra områden, som den inbyggda klimatpåverkan
för material, är kunskapen lägre. För att nå klimatmålen
krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och
genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att
klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en planoch byggprocess som präglas av samverkan för att
bygga klimatsmart.
Klimatsmarta team
Vi på PE är vana att arbeta tvärdisciplinärt och vi utmanar
oss själva och våra kunder för att hitta hållbara lösningar.
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Vi har alla kompetenser som krävs för ett byggprojekt
och tillsammans har vi utarbetat en arbetsprocess där
klimatutsläpp är en styrande parameter jämte kostnad,
design, kvalitet och funktion. Vi anlitas ofta som kundens
rådgivare i tidiga skeden med uppdrag att identifiera
klimatsmarta åtgärder och styra projekteringen
mot målen.

Fem steg för att bygga klimatsmart

•
•
•
•
•

Bygg ett klimatsmart projekteringsteam
Kartlägg nulägesstatus och förutsättningar
Sätt upp klimatmål, involvera hela projektgruppen
Gör klimatberäkningar och energisystemanalyser inför val
av material och energislag, hitta reduceringspotentialer
Styr och följ upp mot klimatmål
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5-8 %
För att nå Sveriges klimatmål om netto
noll utsläpp år 2045, behöver minskningstakten vara 5–8 procent per år i genomsnitt. 2019 uppnåddes 1,8%.

Vi siktar mot netto noll
klimatavtryck
—
PE siktar på att vara ledande inom byggande med netto noll klimatavtryck. Vi har expertkunskap inom alla aspekter av träbyggnation och
expertis inom samtliga miljö- och hållbarhetscertifieringar på marknaden,
såsom NollCO2, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och WELL.
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Syftet med netto noll utsläpp är att säkerställa att
klimatutsläppen till atmosfären inte har ökat efter att
byggnaden har passerat sin livslängd. Det är därför
viktigt att först minska fotavtrycket i största möjliga mån,
och sedan säkerställa att motsvarande framtida utsläpp
undviks eller fångas upp och lagras. Direkt och indirekt
leder det till minskningar av klimatutsläppen och är en
viktig pusselbit i att nå netto noll utsläpp år 2045.

PE har medvetet satsat på NollCO2-certifieringen
eftersom den så tydligt sätter klimatfrågan i fokus.
Vi har dessutom hög kompetens inom klimatberäkningar och utför dessa i de mest etablerade verktygen
på marknaden. Våra kunder drar nytta av vårt kunskapsmässiga försprång, vi vet vad som krävs alla alla aktörer
för att lyckas med klimatsmarta byggprojekt.

Kunskapsmässigt försprång
PE kan tillhandahålla alla kompetenser som krävs för att
uppnå målet om netto noll utsläpp under en byggnads
livscykel. Vi hjälper ofta kunder att utreda olika energislag och val av material och ett av våra expertområden är
träbyggnation.PEs arkitekter och konstruktörer samverkar med våra specialister inom energi, akustik, fukt och
brand för innovativa och hållbara lösningar.

Fem åtgärder för att nå netto noll

•
•
•
•
•

Minimera behovet av resurser
Hitta rätt systemval
Använd rätt material på rätt plats
Implementera fossilfri byggarbetsplats
Balansera klimatutsläppen
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Solceller
Gröna tak / lod

Exempel på åtgärder för
klimatsmart byggande
—

Trä/hybridstomme

Urban odling

Solavskärmning

En byggnad med netto noll utsläpp av växthusgaser är noga planerad. Under
projektering och byggproduktion ska materialflöden styras och klimatutsläpp
begränsas. Energiprestanda vägs mot klimatbudget för att hitta rätt balans
mellan byggnadens energi- och materialanvändning.
Netto noll utsläpp uppnås om byggnadens klimatutsläpp
balanseras med klimatåtgärder i samma utsläppsstorlek
som byggnaden ger upphov till. Klimatåtgärderna kan
reducera klimatpåverkan eller fånga upp och lagra

Arkitektoniska åtgärder
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utsläpp utanför projektets gränser. Genom att balansera klimatutsläppen med hjälp av förnybar elproduktion bidrar projektet dessutom till att ställa om den
svenska energimixen mot mer förnybar energi.

Stomsystem

Frikyla

Energismart belysning

Materialval

Bergvärme

Optimerade glas

Installationsåtgärder

•

God arkitektur

•

Minimera klimatpåverkan – trä/hybridstomme

•

Närproducerade material

•

Förnybar energi – solceller och solvärme

•

Flexibel byggnad som kan anpassas över tid

•

Optimera placering och grundläggning

•

Minimera materialanvändning

•

Frikyla, markvärme och bergvärme

•

Passiva designåtgärder

•

Tät byggnad

•

Maximera återbruk

•

Energismart belysning, hissar och rulltrappor

•

God tillgång till dagsljus och utblick

•

Värmelagring i termisk massa

•

Minimera avfall

•

Effektiv värmeåtervinning

•

Effektiv solavskärmning

•

•

Intelligent mätning och uppföljning av energi

Takterrass, l o d, urban odling – använda takytan

Välja material med låg CO2-påverkan
och framtagen EPD

•

•

Akustiker och brandkonsulter specialiserade
på träkonstruktion
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Klimatsmart byggprocess
—
Att bygga klimatsmart är både komplext och utmanande. För att
lyckas krävs rätt kunskap och en klimatsmart projektering som präglas
av samverkan. PEs arkitekter, ingenjörer och miljöexperter bidrar till en
mer hållbar byggprocess och hjälper fler att bygga mer klimatsmart.

Analysera yttre omständigheter
• Detaljplan, verksamheter
• O
 mgiven bebyggelse och klimat –
vilka yttre omständigheter måste
projektet vara mer kreativa med?

Passiva designåtgärder
• F örenkla formen och minska formfaktor
• O
 ptimera planlösning – förlägga internlaster
rätt, centralisera installationsutrymmen
• E nergisamordning – Väga energiprestanda
mot materialmängd

Tidigt skede

Optimering av material och systemval
• Undersöka spännvidder och dimensioner av
bärande väggar som leder till mindre materialåtgång
• Parametrisk design där stomutformning styrs av
nyckel tal i form av förhållande mellan mängd och
dess CO2 utsläpp
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Detaljprojektering

• LCC och LCA beräkningar för medvetna material
och systemval för exempelvis stomme, fasad,
energisystem och solavskärmning

Inkludera/samarbete med entreprenör
• Minimera att förändringar i konstruktioner/
materialval uppstår, vilka kan leda till sämre
ersättningsprodukter

Byggproduktion
Miljöstyrning och uppföljning av
byggarbetsplatsen klimatpåverkan

Byggproduktion

Detaljprojektering
• BIM-modellering - unika koder för byggnadselementför snabbare
hantering av LCA-beräkning
• Produktval – leverantörer som aktivt arbetar med att få ner CO2-avtrycket
• Slutgiltig LCA – ger byggnadens totala klimatpåverkan under hela livscykeln
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Hållbarhet – en del av vår
affärsstrategi
—
Hållbarhet är en del av vår vision och affärsstrategi, det är ett fundament
som genomsyrar vårt arbete för att skapa värde för våra kunder och
för samhället i stort. PE erbjuder senior expertis inom hållbarhet på
strategisk och operativ nivå.
Vi strävar efter att bidra till en mer hållbar framtid.
Detta gör vi framför allt i projekten tillsammans med
våra kunder. Tillsammans bygger vi morgondagens
fastigheter, samhällen, infrastruktur och industri.
Detta beskrivs i PEs vision – att förnya samhället
genom innovativa och hållbara lösningar.
Hållbarhet – ett fundament i koncernstrategin
Tillsammans med aktiv samverkan och verksamhetsoptimering är hållbarhet en del av den strategiska
plattformen i PEs koncernstrategi. Det betyder att
hållbarhet ska genomsyra allt vi gör, både internt
och externt.
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Gränsdragning och definition av hållbarhet
Vårt hållbarhetsarbete definieras av 13 aspekter som
tillsammans både fångar och konkretiserar den komplexa helheten. Aspekterna är uppdelade i tre perspektiv:
Kunskap och uppdrag, Verksamhet och medarbetare
samt Samverkan i samhället. Miljö, sociala förhållanden
och personal, mänskliga rättigheter och antikorruption
är inkluderade i de olika aspekterna.

Tjänster inom hållbarhet

System- och samhällsanalys
Affärsmodeller och policyanalyser för utveckling av
agendor kring resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Stads- och områdesutveckling
Planering, program, analys och gestaltning i stor och
liten skala genom stadsbyggnadsprocessens alla skeden.

Hållbar fastighet
Strategiska och operativa tjänster med fokus på fastigheter och dess närområde - från idé till uppföljning.

Mark, luft och vatten
Expertis inom markmiljö, luft och vatten för att skydda
miljön, den biologiska mångfalden och människors hälsa.

Vi tillämpar gränsdragning och styrning av hållbarhet.
Hållbarhetsstyrningen innefattar alla hållbarhetsaspekter
inklusive väsentliga hållbarhetsaspekter.

Hållbar verksamhetsutveckling
Innovation och styrning av utvecklingsprojekt för att
stärka verksamheters arbete inom hållbarhet.
PE TEKNIK & ARKITEK TUR
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PE är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom teknik och arkitektur.
Som samhällsbyggare skapar vi innovativa och hållbara lösningar som formar
utvecklingen av städer och infrastruktur. Vi finns representerade i hela landet
och under 2019 omsatte vi drygt 1,3 miljarder kronor. PE grundades 2006
och är noterat på Nasdaq Stockholm. Kontakta oss på pe.se.

