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Stor efterfrågan på mer kunskap om grönt
byggande bland beslutsfattare i Västsverige
Idag arrangerar Skanska sin Framtidsdag i Göteborg på temat ”Ett grönare
samhällsbyggande”. De cirka 150 kommunala beslutsfattare i väst
som närvarar på arrangemanget har fått svara på en enkät om grönt byggande
inför temadagen. Undersökningen visar på en stor efterfrågan på mer kunskap om
grönt byggande, men också att politikerna har det största ansvaret för att få fart på
det gröna byggandet.
Resultatet av undersökningen som gjorts bland dryga 100-talet politiker, tjänstemän,
arkitekter och konsulter visar att samhällsbyggare i västsverige anser att det viktigaste för
att öka det gröna samhällsbyggandet är mer kunskap och inspiration (mycket viktigt enligt
33%). Tydligare prioritering i kommunerna kommer på andra plats (30%) och strängare
regelverk i tredje hand (22%).
-

Det visar verkligen på behovet av mötesplatser och ökad dialog kring det gröna
byggandet. Det är bland annat av denna anledning som vi tagit fram ”Skanskas
lilla gröna”, en inspirationsbok för alla i samhällsbyggnadssektorn som vill styra
mot mer av grönt tänkande i samhällsplanering och byggande, säger Claes
Roxbergh, miljöexpert på Skanska Sverige.

Undersökningen visar också att man anser att politikerna har det största ansvaret (50%)
för att samhällsbyggandet blir mer grönt. Större ansvar än både beställare och
byggföretag (36% resp. 8%). På frågan om vad som är viktigast att satsa på för att
minska bostadssektorns negativa klimatpåverkan kommer ”förnyelsebara energikällor”
högst (viktigast enligt 33%). På tredje plats (22%) kommer ”energibesparingar vid
renovering”, ett alternativ som samtidigt 18% ansåg vara det minst viktiga.
-

Att så många anser att energibesparande åtgärder i samband med renovering är
den minst viktiga, vittnar om behovet att få en ökad diskussion kring
miljonprogrammens framtid. Möjligheterna att energieffektivisera
miljonprogrammen i samband med de omfattande renoveringar de står inför är
mycket stora. Nyckeln här är att vi tittar noggrannare på livscykelkostnaderna och
inte stirrar oss blinda på investeringskostnaden, säger Claes Roxbergh.
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Mia Trahn, informationsansvarig Väst, tel 031-771 10 97 , 0761-03 06 08
Om Skanska - Skanska Sverige är inriktat på byggande av bostäder, offentliga och
kommersiella lokaler samt infrastruktur över hela Sverige. Enheten som har cirka 10 500
medarbetare hade 2007 intäkter på drygt 27 miljarder kronor. Skanska Sverige strävar
efter att vara en förebild när det gäller lönsamhet, arbetsmiljö, miljö och affärsetik. I
Sverige är Skanska också verksamt inom utveckling av bostäder och fastigheter.
Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

