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Hållbarhetslöfte
Landskapsarkitektur

• Vi utformar utemiljöer som ska upprätthålla och 

förstärka ekosystemtjänster i liten och stor skala 

för att främja biologisk mångfald och platsens 

 motståndskraft mot exempelvis extrem värme, vind 

och nederbörd.

• Vi utgår ifrån platsens befintliga strukturer såsom 

topografi, natur- och kulturvärden, hydrologi, mikro-

klimat och nuvarande användning för att främja så 

höga ekologiska och sociala värden som möjligt.

• Vi skapar trygga, tillgängliga och jämlika utemiljöer 

som upplevs välkomnande och som uppmuntrar till 

aktivitet, närvaro och samvaro för människor med 

olika behov.

• Vi höjdsätter marken för att optimera tillgänglighet, 

dagvattenhantering och masshantering i syfte 

att öka möjligheten till närvaro för alla, resurshus-

hållning, återbruk samt minska behovet av byggda 

element.

• Vi projekterar med hänsyn till en väl fungerande 

och hållbar drift i syfte att skapa anläggningar med 

lång livslängd till så låga skötsel- och underhålls-

kostnader som möjligt. 

• Vi föreskriver giftfria produkter med lång livslängd 

där valmöjligheten finns och väljer växtmaterial 

utifrån funktion, ståndort, biologisk mångfald och 

andra ekosystemtjänster.

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

inom våra uppdrag påverkar olika hållbarhetsfrågor. Vi vill bidra till att samhällets och våra  

kunders hållbarhetsmål uppfylls. 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.

Planering och lokalisering

Vid planering och lokalisering i tidiga skeden är det 

 viktigt att ta hänsyn till såväl ekologisk som social 

och ekonomisk hållbarhet. En medveten höjdsättning 

av marken kan exempelvis minska kostnader och 

klimatpåverkan i projekten och samtidigt öka tillgäng-

lighet och bidra till hållbara dagvattenlösningar. En 

väl genomtänkt lokalisering ökar också möjligheterna 

att skapa andra mervärden såsom grön infrastruktur, 

effektiv ytanvändning, minskad masshantering och 

 mångfunktionella ytor.

 

Exempel på viktiga underlag för att uppnå hållbarhet 

kan vara landskapsanalyser, naturvärdesinventeringar, 

kulturarvsanalyser, medborgardialoger, dagvatten-

utredningar samt ekologiska, geologiska och hydro-

logiska förutsättningar.  

Utformning, dimensionering och dagvattenhantering

Genom att ta hänsyn till platsens karaktär, identitet, 

sociala värden samt geologi och ekologi kan vi forma 

upplevelserika miljöer med igenkänning, en känsla av 

sammanhang och tillhörighet. En sådan miljö uppfyller 

våra olika behov genom att stimulera våra sinnen och 

erbjuda möjlighet till både rörelse och lugn. 

Platserna vi utformar åt oss, är också viktiga livsmiljöer 

för en diversitet av flora och fauna, där vi exempelvis 

kan tillgodose pollinatörers behov av mat och skydd 

som ett led i att öka utbudet av ekosystemtjänster.

Vi beaktar framtida klimatförändringar med ökade 

krav på t ex temperaturreglering och dagvatten-

hantering genom naturbaserade lösningar för en mer 

mångfunktionell och kostnadseffektiv utformning av 

våra utemiljöer. En gräsmatta kan skifta från aktivitets-

yta till översvämningszon vid skyfall, och planterings-

ytor kan med fördel försörjas med vatten genom ett 

klokt omhändertagande av nederbörd. 

Drift- och underhållsplan

En väl fungerande drift förlänger utemiljöns livslängd 

och funktion, så att platsens syfte bibehålls på ett 

miljömässigt och kostnadseffektivt sätt. Planeringen 

bör därför ske i dialog med berörd organisation så att 

den ursprungliga intentionen förs vidare, till exempel 

vid personalbyten. Inom ramen för vårt arbete ingår 

bland annat tekniska beskrivningar och skötselplaner 

för utvalt växtmaterial.
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Vårt bidrag till Agenda 2030

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

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

delmål vi påverkar när vi gör uppdrag inom landskapsarkitektur.

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. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA


