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Planering 
• Brukarperspektiv/dialog –

exempel Sagoparken, Mölnlycke
• Dialog med involverade parter i 

projektet redan från start
• Handlingsplan för ekologiskt 

hållbart samhällsbyggande

• Länkar:
https://stud.epsilon.slu.se/13956/1/eknor_
h_180702.pdf

https://www.arkitekt.se/nyhet/handlingspl
an-for-ekologiskt-hallbart-
samhallsbyggande/

https://stud.epsilon.slu.se/13956/1/eknor_h_180702.pdf
https://www.arkitekt.se/nyhet/handlingsplan-for-ekologiskt-hallbart-samhallsbyggande/


Material

• Välja hållbara material till 
möbler och lekutrustning, 
och som håller ur ett 
livscykelperspektiv.

• Designa för långsiktig 
användning

• Miljövänlig tillverkning



Växter

• Rätt växt på rätt plats 
• Medvetenhet om 

skötselbehov/budget
• Behöver allt vara lika exklusivt?
• E-plantor – www.eplanta.com
• Studie om perennplanteringar i 

offentlig miljö

http://www.tidningenutemiljo.se/wp-
content/uploads/2021/02/Utemilj%C3%B6-1-2021-
Gr%C3%B6na-Fakta-Effektiv-
sk%C3%B6tsel_LITEN.pdf

https://stud.epsilon.slu.se/5689/1/peterson_l_1306
11.pdf

http://www.eplanta.com/
http://www.tidningenutemiljo.se/wp-content/uploads/2021/02/Utemilj%C3%B6-1-2021-Gr%C3%B6na-Fakta-Effektiv-sk%C3%B6tsel_LITEN.pdf
https://stud.epsilon.slu.se/5689/1/peterson_l_130611.pdf


forts Växter

• Välja utifrån den 
skötselnivå som är 
beslutad/accepterad 

• Medborgarlökar
• Ta tillvara befintligt



Maskiner

• Arbets- och anläggnings-
maskiner står för 20 % av 
transportsektorns utsläppt 
av växthusgaser

• Fossilfri arbetsplats möjlig
• Eldrivna anläggnings- och 

transportfordon en realitet
• Eldriven 14-tonsgrävare 

(Volvo), batteridriven 
hjullastare (Wacker Neuson) 
och eldrivna anläggnings-
lastbilar (Volvo)

• Lätta eldrivna arbetsfordon 
(E-tron m fl)

Foto: Göran Andersson

Länkar
• Utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser
https://www.businessregiongoteborg.se/sites/brg/files/downloadable_fil
es/slutrapport-utslappsfria-bygg-och-anlaggningsplatser_0.pdf
• Färdplan för klimatneutral och konkurrenskraftig bygg-

och anläggningssektor
https://fossilfrittsverige.se/roadmap/bygg-och-anlaggningssektorn/

https://www.businessregiongoteborg.se/sites/brg/files/downloadable_files/slutrapport-utslappsfria-bygg-och-anlaggningsplatser_0.pdf
https://fossilfrittsverige.se/roadmap/bygg-och-anlaggningssektorn/


Verktyg 

• Batteridrivna verktyg och 
småmaskiner vinner mark 
hos kommuner och 
bostadsföretag liksom hos 
anläggare

• Brett sortiment
• Inte bara miljömässiga 

fördelar
• Batterier och batteritid 

under utveckling 



Upphandling 

• Upphandling är ett viktigt 
styrmedel för att uppnå 
miljömål och nå ett 
långsiktigt hållbart samhälle

• Beställarstöd för 
upphandling av gestaltad 
livsmiljö under 2021

• Mer dialog är vägen till mer 
hållbara upphandlingar



Anläggning 

• Gör rätt från början
• Jord, grus, sten, plattor, 

fallskydd, stolpar, belysning, 
staket, trä, urnor

• Återanvänd byggmaterial
• Förebygga uppkomst av avfall



Tack för mig!

www.tidningenutemiljo.se

Kontakt:
Florence Oppenheim
florence@tidningenutemiljo.se

http://www.tidningenutemiljo.se/
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