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Hållbarhetslöfte
Kulturmiljö och byggnadsvård

• Vi arbetar med livscykelperspektivet genom att 

identifiera kulturhistoriska värden i alla miljöer och 

för alla typer av byggnader. Därefter beskriver vi hur 

dessa värnas eller tas tillvara som resurs och analy

serar konsekvenser av föreslagna förändringar. 

• Vi arbetar i gränslandet mellan gammalt och nytt. Vi 

tar ansvar för regelefterlevnad i lagar och förord

ningar oavsett skede i byggprocessen och fram

håller att nybyggnadsregler inte alltid är tillämpliga 

för befintliga byggnader. 

• Vi rekommenderar utformning som stärker befintlig 

karaktär utifrån ett hållbart perspektiv. Resurs

hushållning, återbruk, avfallsminimering och energi

effektivisering är en naturlig del av vår ryggrad.

• Vi väljer i första hand traditionella och väl beprövade 

material och metoder för att utforma kulturmiljöer 

och byggnader med hänsyn till dessas egenart. 

• Vi ger råd utifrån objektets livscykelperspektiv 

som beaktar livslängd, klimatanpassning energi

användning, förvaltning, underhåll och arbetsmiljö.

• Vi tar ansvar för hållbarhetssamordning och bidrar 

aktivt till att skapa ett bra samarbete mellan beställ

are, arkitekter, teknikkonsulter och myndigheter för 

att främja hållbarhet i samhället. 

Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat hur vi kulturmiljöanaly

tiker och byggnadsvårdare påverkar olika hållbarhetsfrågor i våra uppdrag. Vi vill bidra till att 

samhällets och våra kunders hållbarhetsmål uppfylls och därför lovar vi att:
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Prioriterade hållbarhetsfrågor

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt  

och arbetar aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling.

Utformning, metod- och materialval 

Att ta vara på det som redan är byggt eller bygga om 

utifrån nya behov kommer alltid vara det mer hållbara 

alternativet i förhållande till att riva och bygga nytt. 

Kulturmiljö och byggnadsvård bidrar aktivt till återbruk 

och resurshushållning och utgör därmed hörnstenen 

för hållbarhet i vårt samhälle. 

Det är viktigt att betrakta det redan byggda för vad 

det är och inte likställa dess funktion och syfte med 

nyproduktion. Vi ser alternativa lösningar för det be

fintliga och vågar ifrågasätta förslag på förändrade 

funktionskrav. Det gäller såväl vid val av utformning, 

material, metoder, förvaltning och underhåll som vid 

tillämpning av lagar och förordningar. I många fall är 

beprövade traditionella metoder och material både 

mer tillförlitliga och varaktiga än sentida alternativ.

Från vagga till grav

Klimatskulden från tillverkning och produktion av det 

redan byggda återbetalas till stor del under dess 

livscykel. Vid ny och ombyggnation skapas en ny 

klimatskuld som kan minimeras genom att förlänga 

olika material och komponenters tekniska livslängd. 

Vi hjälper till att analysera förslag och söker lämpliga 

alter nativ för att förlänga tidsspannet mellan ”vagga 

och grav”. På detta sätt kan såväl klimatpåverkan 

minskas som fullgod funktion uppnås.

 

Hållbarhetssamordning

Med vår kunskap och erfarenhet medverkar vi i alla 

skeden av byggprocessen och kommer då i kontakt 

med alla aktörer som kan bidra till hållbart sam

hällsbyggande. Vi bejakar vår nyckelställning för 

hållbarhets samordning över teknikgränserna,  

både internt och externt. 
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Vårt bidrag till Agenda 2030

Det vi gör lokalt påverkar globalt, men de globala målen blir relevanta först när 

de konkretiseras för det som var och en arbetar med och kan påverka. Det här är 

de delmål vi påverkar när vi gör uppdrag inom kulturmiljö och byggnadsvård.

Vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar

På Bjerking tar vi hållbarhetsfrågorna på allvar. Vi har ett strukturerat arbetssätt med  

hållbarhetsstyrning i alla våra uppdrag och integrerar projektets mål och krav i vårt arbete. 

Vi har hållbarhetssamordnare som omvärldsbevakar och stöttar de uppdragsansvariga 

i hållbarhetsfrågor. 

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA


