
Hållbar 
byggnation 
i Blekinge

- en praktisk manual



Energisamverkan Blekinge

• Samverkansprojekt för offentliga aktörer

• Hållbara och energismarta byggnader

• Utbildningar, arbetsgrupper och fallstudier

• Manual för hållbart byggande – bygger vidare på 
”Cradle to cradle” inspirerad manual i Ronneby



Varför en regional byggmanual?

• Bidra och inspirera till ett hållbart samhälle

• Brist på vägledning som ser helheten

• Små kommuner utvecklar och hjälper varandra

• Ge projektledare ett praktiskt verktyg

• Underlätta för entreprenörer

• Ta upp både byggnad och miljön runt omkring



Vad är hållbart byggande?

79&Park på Gärdet Foto: Katrine Svensson



Varför ska vi satsa på hållbart byggande?

Mångfald

Kretslopp

Klimat Framtid

Positivt 
avtryckHälsa





Byggmanual Byggprocess Kunskapsbank



8 Fokusområden

● Platsens förutsättningar

● Hållbar arkitektur och design på 

byggnadsnivå

● Hälsosamma och hållbara materialval

● God inomhusmiljö

● Rätt resursanvändning

● Trygga och säkra platser och lokaler

● Berikande utemiljöer

● Delaktighet, kulturell och social livskvalitet



Exempel på mål



Platsen förutsättningar 
• Ta tillvara på platsens karaktär och förutsättningar

• Säkerställ tillgång till grön- och naturområden

• Stöd hållbara transportalternativ  

Foto: Prästslättens förskola Karlshamn, Fotograf: Ulf Bjäreborn Olsson



annesson

• Konstruera cirkulära byggnade
• Minska klimatpåverkan genom 

koldioxidneutrala byggnader 
• Skapa flexibla och 

anpassningsbara lokaler
• Framtidssäkra genom 

klimatanpassnFoto: Hulta ing förskola Ronneby, Fotograf: Unni Joh

Foto: Hulta förskola Ronneby, Fotograf: Unni Johannesson

r 

Arkitektur och design 
på byggnadsnivå

Foto: Backsippan förskola Ronneby, Fotograf: Laura Vidje



Hälsosamma och hållbara materialval

• Gör medvetna materialval

• Återbruka och återvinn material och inventarier

• Välj funktionella lösningar vid val av produkter



God inomhusmiljö

• Prioritera bra kvalitet och komfort

• Välj effektiv och användarvänlig teknik

• Öka välbefinnandet

Fojab. Illustration till projektet Mörrums skola
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Rätt resursanvändning

Säkerställ energieffektiva byggnade
Använd smarta funktioner 
Satsa på förnybar energi 
Hushåll med vattnet
Minimera och sortera avfall

Foto: Venlo stadshus, Holland
Foto: Norreports förskola, Karlshamn



Trygga och säkra platser och lokaler

• Säkerställ utrymning för alla och minimera brandrisken 

• Skapa trygga och säkra lokaler, byggnader och utemiljöer

Fojab. Illustration till projektet Mörrums skola



Foton: Hulta förskola Ronneby, Fotograf: Martina Adenholm

Berikande utemiljöer

• Främja mångfald och ekosystem

• Utveckla upplevelse och tillgänglighet



Delaktighet, kulturell och social livskvalitet

• Främja delaktighet

• Skapa tilltalande och tillgängliga miljöer

• Ta socialt ansvar i upphandling

Foton: Hulta och Backsippan förskola, Ronneby Fotograf: Martina Adenholm



Vad ingår i manualen?

Manualen
Verktygslåda med:
- Fakta fördjupning
- Mallar
- Informationsmaterial

http://energikontorsydost.se/energisamverkan-blekinge

http://energikontorsydost.se/energisamverkan-blekinge


Frågor?


