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INLEDNING
Hållbart byggande innebär att bygga 
resurseffektivt och samtidigt skapa 
förutsättningar för tillväxt. Begreppet 
innefattar grönt och miljövänligt byggande  
samt berör ett antal miljöaspekter.  
 
Syftet med dessa riktlinjer är att kunna 
användas som underlag vid underhåll 
samt ny- och ombyggnation i kommunens 
fastigheter. Förutsättningarna i det enskilda 
fallet samt de ekonomiska aspekterna 
ska påverka vilken lösning som väljs. 
Riktlinjerna kan även vara ett stöd i dialog  
med exploatörer om Vaxholms stads 
hållbarhetsambitioner.

Hållbart byggande är idag en realitet, 
men komplex på flera sätt. Den främsta 
anledningen är att miljöaspekter uppkommer i 
såväl produktion- och användarsammanhang, 
som vid avfallshantering. Olika aktörer 
är inblandade i önskan om att bygga 
resurseffektivt och giftfritt.

Boverkets vision 2025 om hållbart byggande 
visar ytterligare dimensioner i begreppet.

Allt byggande sker med fokus på människors 
behov av livskvalitet, god hälsa och hushållning 
med resurser. Energianvändningen vid 
framställning, transport och användning har 
minskat. Nybebyggelsen är anpassningsbar för 
människors ändrade behov och för olika ändamål. 
Material återvinns oftast. De arkitektoniska, 

estetiska och kulturhistoriska värdena är en 
självklarhet vid allt byggande (http://sverige2025.
boverket.se/bygg-hallbart.html).

I Avfallsförebyggande programmet 
(Naturvårdsverket 2014) är byggande och 
rivning ett av fyra prioriterade områden, De 
prioriterade områdena orsakar stora utsläpp 
av klimatgaser både från utvinning, produktion 
och avfallshantering. Byggsektorn står för ca 
35 % av allt avfall i Sverige om gruvavfallet 
räknas bort. Anledningen till detta är bla. 
att material blir över, bristande rutiner 
och platser för återanvändning av material 
samt bristande kunskap om vad materialen 
innehåller för att säkerställa en god 
hantering. Dessutom är en del byggmaterial 
energikrävande att framställa t.ex. cement 
och stål. 

Riktlinjer för hållbart byggande i kommunens 
fastigheter är en fördjupning av de 
strategiska åtgärder som har fastställts 
i Miljöprogrammet 2014-2020 (Antagen 
i kommunfullmäktige 2014-04-07) samt 
åtgärder som lyfts i Energiplanens 
handlingsplan (Antagen i kommunfullmäktige 
2015-04-13).

I Miljöprogrammet (2014-04-07) framhålls 
åtgärder i kommunens organisation, som 
berör kommunens fastigheter

• verka för bra inomhusklimat och energieffektiv 
inomhusmiljö avseende luft, ljud, ljus och 
värme i kommunens fastigheter

• minska energianvändningen och öka andelen 
förnyelsebar energi samt planera för hållbara 
energisystem

• utreda möjligheten att använda modeller 
för att behålla och höja grönytornas 
kvalitet på Vaxön (grönytefaktorn och/eller 
kompensationsprincipen)

I Alliansprogrammet betonas att 
fastighethetsinvesteringarna ska ha hög miljö- 
och energistandard. Mål och budget 2015-
2018  har antagit följande: 

• kommunen beslutar om egna och hårdare krav 
på energisnåla, klimatsmarta byggmaterial 
och tekniker vid upphandling av byggnation och 
fastigheter för kommunala behov och ändamål.
En policy för detta tas fram under 2015

Mål och budget 2017-2019 framhåller

• vid fastighetsinvesteringar ska en hög miljö- 
och energi standard eftersträvas

Riktlinjerna är uppdelade i följande 
miljöaspekter/områden

1. miljöklassning, miljöcertifiering, 
energicertifiering, hållbarhetscertifiering

2. sunda inomhusmiljöer

3. energihushållning, energiproduktion

4. material

5. naturresursuttag

6. trafik

7. dagvattenhantering

8. klimatanpassning

9. grönområden, ekosystemtjänster och biologisk 
mångfald 

10. social hållbarhet
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1. MILJÖKLASSNING/MILJÖ- 
OCH ENERGI CERTIFIERING/
HÅLLBARHETSCERTIFIERING
En certifiering är en standard som innehåller 
miljö - som hållbarhetskriterier för 
fastigheten och dess omgivning.

• All byggnation som upphandlas bör följa 
Konkurrensverkets1 rekommendationer i 
upphandling i form av miljö- och sociala 
krav/hållbarhetskriterier.

• Vid byggnation ska övervägas om 
kriterierna för Miljöbyggnad eller 
likvärdigt certifieringssystem kan 
uppfyllas.

• Vid nybyggnation bör övervägas 
om energianvändningen ska uppnå 
kriterierna för energikrav i svenska 
passivhusstandard (FEBY 2012). 

2. ENERGIHUSHÅLLNING/
ENERGIPRODUKTION
Minimering av energiförbrukning och val av 
energislag i byggnader utgör en stor del av 
klimatförbättrande åtgärder för att begränsa 
klimatpåverkan.

1 Se länken http://www.konkurrensverket.se/
upphandling/hallbar-upphandling/stall-hallbarhets-
krav/

• Energikrav på nybyggnation ska vara 
något lägre än nära nollenergi byggande 
BBR,2017, vilket innebär att byggnader 
ska ha ett bra klimatskal, tillförd energi 
bör komma från förnybara energikällor, 
som gärna produceras på plats, eller i 
närheten. 

All ny- och större ombyggnation ska beakta 
möjligheten att 

• tillvarata solenergi på tak och fasader 

• installera bergvärme 

• minimera värmeförluster med återvinning 
i ett integrerat värmesystem

• utreda installation av värmepumpar och 
tilläggsisolering.

3. SUNDA INOMHUSMILJÖER
Genom att se över fukt, buller, radon och 
luftkvalitet kan hälsorelaterade riskfaktorer 
minskas.

• Tidigt i byggprojektet bör ett 
fuktskyddsprogram upprättas, vilket ska 

MILJÖASPEKTER

Fig. 1 Söderfjärdsskolan inomhus miljö

säkerställa ett fuktskyddat byggande/ 
fuktsäkerhet samt att ansvarig med sak- 
kunskap utses.

• Vid ny- och större ombyggnationer bör om 
möjligt såväl flerbostadshus som lokaler 
utformas med bättre ljudklassning än 
Boverkets byggregler. Ljudklassning B 
ska följa för både bostäder och lokaler 
enligt standard för byggakustik, SS 25267 
(bostäder) och SS 25268 (lokaler).

• Radonhalten ska följa 
Strålsäkerhetsmyndighetens uppdaterade 
rekommendationer. 

• Vid ny- och större ombyggnationer bör 
värmeåtervinning i ventilationssystem 
installeras som utöver energieffektivitet 
även har en god partikelavskiljning.

4. MATERIAL
Om utsläpp av miljö- och hälsofarliga 
kemikalier i byggnader minimeras, tas ett 
steg på vägen mot en giftfri miljö. Val av 
material och produkters miljöpåverkan 
bör utgå från ett livscykelperspektiv 
(livscykelanalys, LCA).

• Byggmaterial som används i samband 
med nybyggnation och miljöklassning ska 
dokumenteras.

• System för miljöbedömning av 
material och produkter ska använda 
t.ex. Byggvarubedömningens nivå 
”rekommenderas” i möjligaste  mån, 
annars nivån ”accepteras”. Likvärdiga 
system kan användas eller komplettera 
med t.ex. BASTA kriterierna som fasar 
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ut ämnen med farliga egenskaper hos 
byggprodukter eller Sunda Hus som 
fasar ut farliga ämnen i en byggnads hela 
livscykel.

• Närproducerade klimatsmarta varor och 
material bör väljas. Byggnation i trä bör 
beaktas.

• Tryckimpregnerat virke bör undvikas.

• Koppar och zink samt deras legeringar 
ska undvikas som utvändigt tak- eller 
fasadmaterial pga. föroreningsrisk i 
dagvatten.

5. NATURRESURSUTTAG
Om användningen av naturresurser 
är effektiv, resursbesparande samt 
miljöanpassad kan biologisk mångfald 
stärkas och klimatpåverkan begränsas. I 
avfallsplanen är första prioritet att minimera 
avfallet och därefter återvinna, återanvända, 
förbränna och sist lägga på deponi.

• Farligt avfall ska minimeras genom 
medvetna val av material och produkter.

• Källsortering i olika fraktioner bör 
möjliggöras vid respektive verksamhet 
med tillgänglighet för brukare och 
renhållningsfordon.

• I upphandlingen bör krav ställas på 
hantering av bygg- och rivningsavfall.

6. TRAFIK
Utsläpp av växthusgaser i transportsektorn 
ska minska för att begränsa klimatpåverkan. 

I kommunens parkeringsnorm inkluderas 
cykelparkering.

• Byggtransporterna vid ny- och 
ombyggnation bör minimeras samt 
miljövänliga fordon bör prioriteras.

• Beakta behov av laddningsinfrastruktur 
för kommunens verksamheter. 

7. DAGVATTENHANTERING 
Dagvatten ska hanteras enligt kommunens 
dagvattenpolicy.

• Lokalt omhändertagande av dagvatten 
ska ske genom en kombination av 
infiltrationsytor i marken eller trög 
avledning i ett öppet dagvattensystem 
t.ex. rännor, kanaler, dammar.

• Utsläpp av förorenat dagvatten ska 
renas vid källan genom infiltration innan 
det rinner vidare till recipient eller 
grundvatten.

• Vid nybyggnation bör gröna tak 
övervägas i tidigt skede av planeringen 
både för huvudbyggnad och 
komplementbyggnader.

8. KLIMATANPASSNING
Klimatanpassning innebär att kommunerna i 
sin samhällsplanering har beredskap för att 
hantera klimateffekter.

• Vid nybyggnation ska länsstyrelsen 
riktlinjer, rekommendationer följas 
gällande klimatanpassning och 
lägsta tillåtna grundläggningsnivå för 
huvudbyggnader. 

Fig.2 Tynningö - bryggor
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SLUTSATSER
Riktlinjer för hållbart byggande i Vaxholm  
är ett dokument som förtydligar stadens 
ambitioner med ett hållbart byggande 
som omfattar miljöaspekter och 
hållbarhetskriterier.

Riktlinjerna gäller vid planering och 
byggnation  i kommunens verksamheter 
samt som underlag i byggdialogen med 
exploatörer. 

Övriga styr-, plan- och policydokument finns 
att läsa på stadens hemsida:

http://www.vaxholm.se/externwebb-
startsida/bygga-bo-och-miljo.html

 9. GRÖNOMRÅDEN 
Vid all planering bör bevarandet av 
grönområden och värdefulla naturområden 
redovisas. Behov finns att tydliggöra en 
mer sammanhängande grönstruktur med 
spridningskorridorer för flora och fauna. 

• Vid planering av ny bebyggelse bör 
ett helhetsansvar tas för närhet 
till grönområde och grönstråk.  
Grönstrukturen ska innehålla en hög grad 
av biologisk mångfald och därmed höja 
grönområdets kvalitet.

• Vid all exploatering ska 
kompensationsprincipen användas.

• Planering av grönyta på gårdar bör 
innehålla en ekoeffektiv yta med grönska 
och dagvatten. 

• Vid planering ska ekossytemtjänster 
beaktas.

10. SOCIAL HÅLLBARHET
Socila aspekter bör tas om hand vid planering 
och byggnation i kommunens verksamheter.

• Blandad bebyggelse och sociala 
mötesplatser bör beaktas.

• Dialoger med medborgare och andra 
intressenter ska genomföras.

Fig.3 Grönstråk i ”gamla” Vaxholm
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