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Skanskas kommentarer till energi- och klimatpropositionerna:

Regeringen sätter ribban för lågt – det går att spara
mer energi i bostäder och lokaler
Det finns många goda ansatser i den energi- och klimatproposition
som regeringen idag presenterar i sin helhet. Men ribban sätts
alldeles för lågt vad gäller energieffektivisering. Exempel från runt
om i landet och världen visar att det går att spara betydligt mer
energi.
– Vi tycker att ribban är alldeles för lågt satt. Målet om 20 procent effektivare
energianvändning till 2020 är inte tillräckligt ambitiöst. Många kommuner runt om
i landet sätter betydligt högre krav för energireduceringen i nya bostäder. För
lokaler arbetar Skanska och andra aktörer redan idag med minskningar på 25
procent eller mer i såväl nya som befintliga lokaler, säger Johan Gerklev,
miljöchef Skanska Sverige.
Skanska arbetar sedan några år tillbaka med miljömärkning av bostäder genom
Svanen. För lokaler blir klassning enligt EU GreenBuilding, som innebär en
reducering av energianvändningen med minst 25 procent, allt vanligare. Skanska
inför nu också som första byggföretag i Norden det internationella
miljöcertifieringssystemet LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design) som ytterligare skärper miljökraven.
– Vi saknar också kraftfulla åtgärder för att sänka energianvändningen i befintliga
bostäder. Här finns en risk att regeringen missar att ta tillvara den stora potential
som finns i att exempelvis renovera miljonprogrammet. I många fall skulle
energianvändningen kunna halveras i dessa bostadsområden, säger Johan
Gerklev.
Exempel på åtgärder som Skanska vill se för ökad energieffektivisering:
–

Det bör vara obligatoriskt att följa strikta miljökrav när staten och offentlig
sektor upphandlar byggprojekt och hyreskontrakt. Ett sätt att göra detta är
att använda något av de miljöklassificeringssystem som finns idag, t ex
EU GreenBuilding eller LEED.

–

Staten och offentlig sektor bör ta hänsyn till klimatpåverkan också under
byggprocessen. Ett sätt att göra detta är att också sätta ett pris på
koldioxidutsläppen vid utvärderingen av anbuden för olika byggprojekt.

–

Regeringen bör ställa hårdare krav vid nyproduktion av bostäder. Det nu
satta totalmålet, om 20 procent effektivare energianvändning till år 2020,
är inte tillräckligt ambitiöst. Många ledande kommuner har redan idag
betydligt högre ambitioner. Krav bör också ställas på vilken typ av energi
som används och nivån på koldioxidutsläppen.

–

Regeringen bör också satsa mycket mer på ombyggnad av befintliga
bostäder, vilka utgör huvuddelen av bostadsbeståndet. Där behövs
åtgärder – inte bara information. Skanska vill se en kraftfull satsning på en
miljö-ROT. I dag saknar ROT-avdraget helt miljöaspekter och gäller inte
hyresrätter. Bara i miljonprogrammet finns det närmare en miljon
lägenheter som använder omkring 150-160 kWh energi per kvadratmeter
och år. Det är möjligt att redan idag, med befintlig teknik, halvera
energianvändningen.

– Som vi ser det så finns det idag ingen anledning att inte bygga grönt och
energieffektivt när nya bostäder och lokaler byggs. Tekniken finns redan, det är
ambitionen det hänger på. Vi är redo att anta den här utmaningen, säger Johan
Gerklev.
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Om Skanska
Skanska Sverige är inriktat på byggande av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler samt
infrastruktur över hela Sverige. Enheten som har cirka 11 000 medarbetare hade 2008 intäkter på
drygt 30 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.

