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OM PROJE K TET

PL ACERING

Onsala rymdobservatorium ligger på Råö, 45 km söder om Göteborg. 
Utställningslokalen, även kallad Rymdrum, kommer att förläggas på 
samma plats som den befintliga byggnaden. Se markering på kartan. 
Delar av den befintliga byggnaden planeras att ingå i den uppgraderade 
och utvecklade utställningslokalen. Området där byggnaden placeras är 
av riksintresse för naturvård och friluftsliv och strax norr om platsen finns 
naturreservatet och Natura 2000-området Svängehallar-Fjärehals.

BYGGNADEN OCH L ANDSK AP

Nya utställningslokalen kommer att ha en lokalyta om 400-450 m2 och 
kommer att inrymma utställningshall, konferensrum, mötesrum/lab, pentry, 
WC samt teknikrum. I landskapsplaneringen ska utemiljö för vistelse 
möjliggöras och en gångslinga ska tydliggöras.
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Med en uppgraderad och utvecklad utställningslokal för Chalmers tekniska 
högskola (Chalmers) vid Onsala rymdobservatorium vill Chalmers öka möjligheterna 
för barn, ungdomar, allmänhet och potentiella projektpartners att besöka området. 
I utställningslokalen kan besökare ta del av Chalmers kunskap inom rymd- och 
geoforskning samt få ökad förståelse för jordens och mänsklighetens plats i 
universum och för teknikens roll i utforskningen av rymden. 

Utställningslokalen

OM PROJE K TET

ONSAL A RYMDOBSERVATORIUM

Onsala rymdobservatorium är den svenska
nationella anläggningen för radioastronomi vid 
Chalmers och har till uppgift att tillhandahålla 
observationsresurser av världsklass för svenska 
och internationella astronomer. Observatoriet 
driver fem radioteleskop, laboratorier för utveckling 
av nya mottagare och deltar i flera internationella 
forskningsprojekt. 

Teknisk utveckling har alltid varit en viktig del av 
observatoriets verksamhet. Den radio-
astronomiska tekniken används för astronomiska 
observationer men också för mer jordnära ändamål. 
Med hjälp av mottagarteknik ursprungligen 
utvecklad för radioastronomin, observeras nu 
olika gaser i jordens atmosfär. Det är viktigt för vår 
förståelse av klimatet och ozonproblemet. Med 
hjälp av radioteleskop och navigationssatelliter 
studeras fenomen på jorden, som t.ex. land-
höjningen efter den senaste istiden och hur 
kontinentalplattorna rör sig. 
 
Observatoriet har en lång historia; den grundades 
år 1949 av professor Olof Rydbeck. Efter en testa-
menterad donation kom markområdet på 50-talet i 
statens och Chalmers ägo. Nu skall Chalmers-
fastigheter uppföra en uppgraderad och 
utvecklad utställningslokal som ersätter den 
befintliga lokalen.

UTSTÄLLNINGSLOK AL

Den nuvarande utställningslokalen är utjänt, 
omodern och ej anpassad till de önskemål 
Chalmers har.

Med en uppgraderad och utvecklad utställnings- 
lokal vill Chalmers erbjuda bättre möjligheter för 
barn, ungdomar, allmänhet och potentiella projekt-
partners såsom stiftelser, universitet, företag och 
andra aktörer verkandes inom samma sfär att 
besöka området och att där ta del av Chalmers 
kunskap inom rymd- och geoforskning. 
Forskningen som bedrivs på området är känslig för 
störningar och är skyddat enligt lag (2006:449) 
Om skydd för störningskänslig forskning. Området 
är inte tillgängligt för allmänheten. Besök till 
utställningslokalen sker via inbjudan från Chalmers.

Ledord inom projektet är goda lärmiljöer, klimat- 
neutralitet och cirkularitet. Målet är att byggnaden 
ska bli klimatneutral och erbjuda spännande och 
attraktiva miljöer. Cirkularitet gäller som princip, 
oavsett om det handlar om dagvattenhantering, val 
av material eller monteringssätt. 

Lokalen och platsen ska väcka nyfikenhet genom 
en intresseväckande utställning och en miljö som 
kommunicerar hållbarhet på alla plan. 
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HÅLLBARHETSKONTE X T

CHALMERSFASTIGHETERS 
HÅLLBARHETSPOLICY OCH MÅL

Som Chalmers eget fastighetsbolag har Chalmers-
fastigheter en viktig del i att förverkliga högskolans 
vision om en hållbar framtid. Allt som görs har 
därför en tydlig riktning: att skapa hållbara campus. 

Några konkreta hållbarhetsmål som har avtryck på 
detta projekt är:
• Processer och projekt utgår från att minimera, 

återanvända och återvinna genom bl.a. 
minimering av resursförbrukning och energi 

• Hushålla med ekonomiska och mänskliga 
resurser genom att bl.a. genomföra LCC-
analyser som beslutsstöd

• Campus och mötesplatser skall upplevas som 
öppna, trygga och med människans behov i 
centrum genom att skapa bl.a. tydliga stråk och 
aktiva mötesplatser.  

Chalmersfastigheter strävar efter en så hållbar verksamhet som möjligt. I samverkan med kunder, 
samarbetspartners och leverantörer genomför vi konkreta åtgärder som gör att vi uppnår bättre 
miljö samt skapar fler hållbara alternativ. Vår beslut grundas och balanseras med hänsyn till 
ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter, utan att någon aspekt får äventyras på bekostnad av 
en annan.”

Ur Chalmersfastigheters Hållbarhetspolicy  

CHALMERS TEKNISK A HÖGSKOL AS 
HÅLLBARHETSPOLICY OCH MÅL

All verksamhet vid Chalmers ska bidra till att 
uppfylla Chalmers vision: Chalmers - för en hållbar 
framtid.

Med Chalmers uppdrag - att genom internationellt 
erkänd utbildning, forskning och nyttiggörande 
verka för hållbar utveckling, följer ett åtagande att 
agera etiskt och hållbart, såväl globalt som på det 
interna, lokala planet.
• Studerande ska ha tillgång till en utbildning i 

världsklass så att de sedan kan göra skillnad 
och medverka till en hållbar samhällsutveckling.

• Genom excellent forskning ska Chalmers 
medarbetare bidra till långsiktiga lösningar av 
dagens och framtidens utmaningar.

• Genom effektivt nyttiggörande ska Chalmers 
tillsammans med omvärlden driva utvecklingen 
för ett hållbart samhälle såväl lokalt som 
globalt.

• Skapa en utmärkt intern miljö för studenter 
och anställda med campus som speglar 
Chalmersambitioner inom hållbar utveckling.

• Ständigt förbättra och utvärdera 
hållbarhetsarbetet, där lagar och andra krav 
utgör miniminivå och förorening förebyggs.

Utifrån hållbarhetspolicyn har en rad konkreta 
mål och aktiviteter formulerats och bland  annat 
nämns ”Chalmers skall årligen investera i åtgärder 
som bidrar till en hållbar campusutveckling och 
synliggör Chalmers vision.”

“
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Globalt ansvar 
i lokal kontext

HÅLLBARHETSKONTE X T

Globala målen antogs av världens 
ledare 2015. Målen ska bidra till en 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling och vara uppnådda 
till år 2030 i världens alla länder.

HÅLLBAR UT VECKLING

Agenda 2030 och Globala målen syftar till att 
skapa en hållbar utveckling. En hållbar utveckling 
innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjlighet att 
tillfredsställa sina behov. Globala målen grundar 
sig i de tre dimensionerna av hållbar utveckling, det 
vill säga de ekonomiska, sociala och miljömässiga 
dimensionerna. De tre perspektiven genomsyrar 
målen för att skapa en hållbar, inkluderande och 
rättvis utveckling för alla. 

Det finns 17 mål som är indelade i 169 delmål. Alla 
mål är viktiga för att skapa en hållbar utveckling, 
och målen är odelbara och integrerade. Flera av 
målen är beroende och direkt kopplade till 
varandra, vilket innebär att om vi bidrar till framgång 
för ett av målen ger det positiva effekter på andra 
mål.

I projektet för Onsala Rymdobservatorium 
utställningslokal - Rymdrum finns stor potential 
för att bidra till hållbar utveckling och de globala 
målen. Några av målen är särskilt relevanta för 
projektet och bildar utgångspunkt för hållbarhets- 
arbetet.

Säkerställa att alla kan leva ett 
hälsosamt liv och verka för alla 
människors välbefinnande i alla åldrar.

Säkerställa en inkluderande och 
jämlik utbildning av god kvalitet och 
främja livslångt lärande för alla.

Säkerställa tillgång till och hållbar 
vatten- och sanitetsförvaltning för alla.

Säkerställa att alla har tillgång till 
tillförlitlig, hållbar och modern energi 
till en överkomlig kostnad.

Städer och bosättningar ska 
vara inkluderande, säkra, 
motståndskraftiga och hållbara.

Främja hållbara konsumtions- och 
produktionsmönster.

Vidta omedelbara åtgärder för att 
bekämpa klimatförändringarna och 
dess konsekvenser.

Skydda, återställa och främja ett 
hållbart nyttjande av landbaserade 
ekosystem, hållbart bruka skogar, 
bekämpa ökenspridning, hejda och 
vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald.

PRIORITER ADE GLOBAL A MÅL I  PROJEK TET
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 DEFINITION AV KLIMATNEUTR ALITET
Netto nollutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. Det innebär att utsläpp som sker 
ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet 
eller med tekniska lösningar och därmed inte 
bidra till växthuseffekten. Strategin är att i 
första hand minska faktiska utsläpp men att 
kompensationsåtgärder kan användas för att 
uppnå klimatneutralitet.

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft 
Bygg- och  Anläggningssektorn

HÅLLBARHETSKONTE X T

Klimatneutralitet
2045

Under 2017 röstade riksdagen för att 
Sverige senast år 2045 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser 
och en klimatlag trädde i kraft 2018.

VIS ION OCH MÅL

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft syftar till att 
skapa en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- 
och anläggningssektor. Det innebär behov att bli 
mer resurseffektiva, skapa nya affärsmodeller och 
framförallt samverka över hela värdekedjan för att 
driva affärer. 

Målsättningen i arbetet med färdplanen har varit en 
inkluderande process med bred samverkan i värde-
kedjan. I arbetet med en gemensam färdplan har 
ett stort antal aktörer enats om en vision om att år 
2045 är värdekedjan i bygg- och anläggnings- 
sektorn klimatneutral och konkurrenskraftig, helt i 
linje med Sveriges mål samt samhällets och 
världens behov. 

För att klara denna klimatomställning har 26 
uppmaningar tagits fram till politiker, myndigheter 
och aktörer i värdekedjan.

Netto nollutsläpp av 
växthusgaser.

75 % minskade utsläpp av 
växthusgaser (jmf 2015)

50 % minskade utsläpp av 
växthusgaser (jmf 2015)

Utsläppen av 
växthusgaser visar en 
tydligt minskande trend

Aktörer i bygg- och 
anläggningssektorn har 
kartlagt sina utsläpp och 
satt klimatmål

2040
2030
2025
2022
2020

2045

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg 
och anläggningssektorn är för år:
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Klimatpåverkan i 
byggbranschen 

HÅLLBARHETSKONTE X T

A1- Råmaterial 
A2- Transport 
A3- Tillverkning 
A4- Transport
A5- Byggproduktion 

B1- Användning  
B2- Underhåll
B3- Reparation 
B4- Utbyte
B5- Renovering 
B6- Energianvändning 
B7- Vattenanvändnig 

C1- Rivning  
C2- Transport 
C3- Avfallshantering 
C4- Sluthantering 

Potential för återanvändning, 
material- och 
energiåteranvändning   
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Bygg- och fastighetssektorn svarade 2016 för 
inhemska utsläpp av växthusgaser på cirka 12,8 
miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarade 
21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthus-
gaser. Mycket arbete läggs ned på att skapa 
energi- och klimateffektiva byggnader, bättre fordon 
och effektivare transporter. Däremot beaktas sällan 
klimatbelastningen från själva byggprocessen, från 
materialutvinning till färdig byggnad eller 
anläggning. Det finns studier som visar att klimat- 
påverkan är stor, men än så länge är kunskapen 
inom detta begränsad.

KLIMATNEUTR ALITET I  PROJEK TET

I Rymdrum ska byggnadens klimatpåverkan utredas 
gällande såväl påverkan från energianvändning i 
byggprocessen och koldioxidutsläpp som härrör 
från processer vid framställning av olika material 
och transporter däremellan samt driftenergi. Det 
innebär att klimatpåverkan från byggprocessens 
uppströmsskeden utvärderas samt en del i driften,  
A1-A5 + B6, se bild nedan. 

För att bedöma en produkts miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv används livscykelanalysmetodik. 
En livscykelanalys (LCA) beskriver miljöpåverkan 
numeriskt uppdelat på olika kategorier såsom 
klimatpåverkan, övergödning, marknära ozon och 
resursanvändning. För att en livscykelanalys ska 
bli entydig, d.v.s. ge samma resultat oavsett vem 
som gör beräkningen, måste metodanvisningar och 
andra preciseringar tas fram. 

Projektet har ett mål om att bli klimatneutralt. 
I Sverige finns idag än så länge ingen vedertagen 
och fastställd definition för vad det innebär att en 
byggnad är klimatneutral eller exakt vilken metod 
eller vilka preciseringar som ska gälla. I projektet 
utgår vi från definitionen ”Koldioxidutsläppen från 
tillverkning av material och energianvändningen i 
byggnaden balanseras med förnyelsebar energi på 
platsen”, se bild nedan. 

Den livscykeltid som används i beräkningarna är 
100 år och kollagring i material ska särredovisas. 
Återbrukat material och dess klimatpåverkan 
avseende råvaruuttag (A1) sätts till noll då dessa 
material redan anses ha haft sin skuld i tidigare 
projekt, dock tillkommer klimatpåverkan från ev. 
materialbearbetning och transport.
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VIS ION

Hållbarhetsvision
Den nya utställningslokalen ska avspegla såväl Chalmers som Chalmersfastigheters 
hållbarhetsprofiler med höga ambitioner vad gäller hållbarhet. För att leva upp till 
ambitionerna i de globala målen, Chalmers och Chalmersfastigheters hållbarhetsmål 
har en hållbarhetsvision för projektet tagits fram. Hållbarhetsvisionen omfattar tre 
huvudområden:

GODA L ÄRMIL JÖER

Utställningslokalen ska 
erbjuda en attraktiv och 
spännande plats där 
människor ska inspireras till 
nyfikenhet och enkelt kunna 
ta till sig ny kunskap.

Utformningen av byggnaden 
samt landskapet ska bidra till 
att skapa en inspirerande plats. 
Hållbara lösningar i både färdig 
byggnad och under byggtid ska 
synliggöras för att uppmuntra till 
hållbara beteenden. Byggnaden 
ska anpassas så till platsen att 
sprängning undviks. Bygg- 
produktionen måste genom- 
föras på ett hänsynsfullt sätt 
med avseende på det känsliga 
läget och bedriven forskning.

KLIMANEUTR ALITET

Utställningslokalen ska bli 
klimatneutral och fossil 
resursanvändning ska 
minimeras. 

Stort fokus läggs på att 
utvärdera materialval med fokus 
att minska fossila produkter 
och minimera klimatavtryck. 
All energi ska vara förnybar 
och till stor del producerad 
på plats. Tanken om att 
byggnaden ska kunna var helt 
självförsörjande utvärderas. 
Även i byggprocessen ställs 
stora krav på hur produktionen 
ska bedrivas för att minimera 
resursanvändningen.

CIRKUL ARITET

Återbruk och återvinning 
skall här konkretiseras. 
Utställningslokalen ska 
även kunna anpassas 
till nya, förändrade 
verksamhetbehov med 
minimal resurspåverkan. 

Användning av återbrukat eller 
återvunnet material ska utgöra 
en stor del av det använda 
materialet i byggnaden. 
Cirkulära materialflöden 
eftersträvas i alla led och åter-
bruk är en självklarhet såväl nu 
i projektets uppförande som vid 
framtida rivning. Förnyelsebara 
och giftfria material används. 

2045
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HÅLLBARHETSMÅL

Fokusområden
Varje visionsområde har brutits ned i olika fokusområden för att kunna konkretisera 
inriktning och tydliga mål.

GODA LÄRMILJÖER KLIMATNEUTRALITET CIRKULARITET 
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ATTRAKTIV BYGGNAD ANPASSAD 

TILL PLATSEN

MATERIAL MED LÅG 

KLIMATPÅVERKAN

ÅTERBRUK, FLEXIBILITET OCH 

FÖRNYBARA MATERIAL

ENERGISMARTA 

LÖSNINGAR

V
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N

UPPMUNTRA TILL HÅLLBARA 

BETEENDEN OCH NYFIKENHET
RESURSSNÅL BYGGPROCESS

INNEMILJÖ ANPASSAD TILL 

PLATSEN

MILJÖVÄNLIGA OCH 

HÄLSOSAMMA MATERIALVAL
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Goda Lärmiljöer

ÖVERGRIPANDE MÅL

Utställningslokalen ska erbjuda en attraktiv 
och spännande plats där människor ska 
inspireras till nyfikenhet och enkelt kunna 
ta till sig ny kunskap.

MÅLOMR ÅDEN

1. Innemiljö anpassad till verksamhetet
2. Utemiljö anpassad till platsen
3. Uppmuntra till hållbara beteenden och 

nyfikenhet
4. Säker och hänsynsfull byggprocess

GODA L ÄRMIL JÖE R

>>> Förskolan “Hoppet”, 

Göteborgs Stad.

Syftet med Hoppet är att 

utforska och utveckla 

fossilfritt byggande.

Bild: Liljewall Arkitekter

UTMANINGAR

• Att definera relevanta krav och normer för 
innemiljö. Hitta balans mellan innemiljökrav 
och låg energianvändning.

• Hur säkerställs systemens kontroll och 
respons vid oregelbundna drifttider? Viktigt 
att sätta relevanta komfort- och energikrav 
sett till detta.

• Att ta hänsyn till extremväder och 
klimatförändringar.

• Miminera “entreprenörens avtryck”. T.ex. 
ingen sprängning.

• Skapa lärandedesign.

• Byggnadens väderutsatta läge.
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1 .  I N N E M I L J Ö  A N P A S S A D 
T I L L  P L A T S E N

Innemiljön i lokaler är viktig för hälsa och väl-
befinnande, men är också central för koncentration, 
effektivitet och inlärningsförmåga. Att utställnings-
lokalen ska uppfattas som trevlig och inbjudande 
är viktigt för att säkerställa en god upplevelse för 
besökaren. 

Mål:

• Säkerställ gott fuktsäkerhetsarbete i            
utformning, projektering och produktion. 

• Brukarperspektiv på termisk komfort.          
Utformning för att minska övertemperaturer. 
Komfortkyla ska undvikas. 

• Säkerställ god akustik.

• Legionellasäkerhet.

<<< Innemiljö med balanserade 

nivåer av dagsljus och 

solvämelast samt naturlig 

ventilation. 

Rudolf Steiner School. 

Bild: Mathieu Gafsou

GODA L ÄRMIL JÖE R

<<< Kontroll av fukt i golv. 

Fuktsäkerhet i byggprocessen. 

Bild: Weber Saint Gobain
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2 .  A T T R A K T I V  B Y G G N A D 
A N P A S S A D  T I L L  P L A T S E N

Mål:

• Byggnad och yttre miljö ska klara av 
extremväder.

• Säkerställl hantering av 10- och 100-årsregn 
samt översvämning från havet.

• Understöd befintlig biologisk mångfald och 
ekosystem på platsen genom arkitektonisk 
anpassning.

• Minimera brukandet av jungfrulig mark och 
undvik sprängning. 

• Utred möjligheter till mer miljöanpassad       
avloppsrening.

• Minimera naturpåverkan och miljörisker 
under byggtid. 

• Störningarna på verksamhetens känsliga 
forskning ska minimeras under byggtid.

• Buller från arbetsplatsen ska minimeras. 
Buller får ej överskrida aktuell lagstiftning.

• Miljö-och hälsoskadliga ämnen inom 
arbetsområdet får ej orsaka skador på 
omgivande miljö och människor. 

Planetens biologiska mångfald och ekosystemtjänster 
är grundläggande förutsättningar för vår överlevnad. 
Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i 
ekosystemen.
Rymdrum är beläget inom riksintresse för naturvård 
och friluftsliv. Norr om fastigheten finns natur-
reservatet och Natura 2000-området Svängehalar- 
Fjärehals. 
Att säkerställa minimal påverkan på omgivande miljö 
och ekosystem är prioriterat. Likväl är det viktigt att 
beakta framtida extremväder för att säkerställa att 
byggnaden och platsen går att nyttja i framtiden.
Forskningen som pågår på plats är också mycket 
känslig för störningar, se verksamhetsförutsättningar.  
Hela byggprocessen måste ske med största 
varsamhet med avseende på ovan nämnda faktorer.

GODA L ÄRMIL JÖE R

<<< Blå/grön infrastrukturdesign 

kan bidra till att skydda mot 

översvämningar och andra effekter 

av klimatförändringar. 

Bild: Ramböll 

<<< Stugan “Knapphullet” i 

Sandefjord, Norge är byggd utefter 

platsens förutsättningar.

Bild: Ivar Kvaal 
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3 .  U P P M U N T R A  T I L L 
H Å L L B A R A  B E T E E N D E N  O C H 
N Y F I K E N H E T

Rymdrum byggs för att skapa en plats där nyfiken-
het kan väckas och kunskap om rymdastronomi- 
och geoforskningen som bedrivs på observatoriet 
kan spridas. En del av forskningen som bedrivs här 
omfattar klimatforskning. För att skapa ett ännu 
större kunskapsvärde och visa på hur bidrag till en 
mer hållbar värld kan se ut ska forskningen 
manifesteras i projektet. Byggnaden och 
omgivande landskap ska på ett pedagogiskt sätt 
visa på miljövänliga och hållbara lösningar. 

GODA L ÄRMIL JÖE R

Mål:

• Skapa olika rum och upplevelser som 
uppmuntrar till nyfikenhet.

• Hållbara lösningar ska visas upp på ett 
pedagogiskt sätt. T.ex. energiförsörjning, 
dagvattenlösningar, återbrukade material 
och anpassning till platsen. 

• Gör det lätt att göra rätt i både byggproduk-
tion  och färdig byggnad. T.ex. lättsamt att 
källsortera. 

<<< Upcycling-gallerian i Kikås 

har som mål att synliggöra 

konsumtionsmönster och 

uppmuntra ett mer cirkulärt 

beteende. 

Bild: Tengbom

<<< Vad motsvarar egentligen 

en kWh?

Bild: Eonenergy
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God termisk komfort sommar och vintertid anpassad efter hur lokalen 
brukas. Byggnaden utformas för att undvika övertemperaturer. Komfortkyla 
ska inte användas.

Bygga F ska följas för att säkerställa att fuktproblematik i byggnaden inte 
uppkommer. Fuktsäkerhetsarbete i utformning, projektering och produktion. 
Beakta särkskilt ökade regn och översvämningrisk. Fuktsakkunnig ska finnas 
i projektet. 

Säkerställ att byggnaden och yttre miljö klarar av extremväder.

GODA L ÄRMIL JÖE R

FOKUSOMRÅDEN

INNEMILJÖ 
ANPASSAD TILL 

PLATSEN 

ATTRAKTIV 
BYGGNAD 

ANPASSAD TILL 
PLATSEN 

SPECIFIKA KRAV

Säkerställ god akustik enligt akustiska krav.

Legionellaskydd enligt “Branschregler Säker Vatteninstallation” 
Temperatur på stillastående tappvarmvatten i t ex beredare och 
ackumulatortankar ≥ 60˚C.

Ta fram plan för hur 10- och 100-årsregn hur det hanteras på tomten samt 
översvämning från havet.

Understöd biologisk mångfald och ekosystem på platsen. Arkitektonisk 
anpassning. Utför analys av biologisk mångfald på platsen och vilka 
ekosystemtjänster som finns och ta fram plan för ev. åtgärder.

Minimera brukandet av jungfrulig mark och undvik sprängning. 

PROJ BYGG

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Ta fram plan för hur naturpåverkan minimeras under byggtid. Motverka t.ex. 
störning av häckningstider eller påverkan på yt/grundvatten genom grumling 
eller förorening.

Entreprenören ska noga planera sitt arbete så att störningarna på 
verksamhetens känsliga forskning minimeras.

Entreprenör ska noga planera sitt uppdrag, så att buller från arbetsplatsen 
minimeras i möjligaste mån. Buller som uppkommer från byggarbetsplatsen 
får ej överskrida aktuell lagstiftning. Naturvårdsverkets allmänna råd till 
miljöbalken anger specifika riktvärden för buller vid byggarbetsplatser. 

X

X

X

X

Utred möjligheter till mer miljöanpassad avloppsrening. X X

Miljö- och hälsoskadliga ämnen inom arbetsområdet skall förvaras och 
hanteras på ett säkert sätt, invallat och låst. Tråg för uppsamling av oljor och 
likvärdigt ska finnas på arbetsplatsen där risk föreligger för spill.
Absorptionsmedel skall finnas tillgängligt på arbetsplatsen. 
Säkerställ säkring av byggmaterial vid vind.

X

X
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Gör det lätt att göra rätt både under byggproduktion och i färdig byggnad. 
T.ex. lättsamt att källsortera under byggproduktion och i byggnaden under 
drift. 

UPPMUNTRA 
TILL HÅLLBARA 

BETEENDEN OCH 
NYFIKENHET 

Skapa olika typer av rum och upplevelser som uppmuntrar till nyfikenhet.

Hållbara lösningar ska visas upp på ett pedagogiskt sätt. T.ex. 
energiförsörjning, dagvattenlösningar, återbrukade material och anpassning 
till platsen.

X X

X X

X X

GODA L ÄRMIL JÖE R

FOKUSOMRÅDEN SPECIFIKA KRAV PROJ BYGG

17



Klimatneutralitet

ÖVERG RIPANDE MÅL

Utställningslokalen ska bli klimatneutral 
och fossil resursanvändning ska minimeras. 

M Å LO M R ÅDEN

1. Material med låg klimatpåverkan
2. Energismarta lösningar
3. Resurssnål byggprocess

UTMANINGAR

• Energiprestanda vid varierande drifttider. 
Lämpliga krav på klimatskal. 

• Klimatneutralitet? Vad krävs för att detta ska 
kunna bli verklighet i projektet? 

• Avgränsningar i klimatberäkningar och hur 
dessa samstämmer mot andra projekt och 
Återbruk i väst.

• Hantering av elektromagnetiska störningar 
från solcellsanläggning.

>>> Danska arkitektfirman 

Een till Een har ritat “Biological 

House.” Här har restprodukter 

från jordbrukssektorn förädlats 

till byggmaterial. Ett hus med 

minimal miljöpåverkan som ska 

vara komposterbart. 

Bild: Kebony

K LIMTATNEUTR ALITET
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1. MATERIAL MED LÅG 
KLIMATPÅVERKAN

Tillverkning av byggmaterial står för majoriteten, 
omkring 80 % av byggskedets klimatpåverkan. 
Stort fokus i projektet ligger därför på att försöka 
minska denna påverkan. Miljövänliga och 
innovativa material och/eller återbrukade material 
ska väljas. Klimatberäkningar för olika materialval 
ska göras och ligga till grund för slutligt val. I 
projekteringsskedet utvärderas faserna A1-A3, 
d.v.s. klimatpåverkan från råvaruutvinning, transport 
och tillverkning. Status gällande målet om klimat-
neutralitet utvärderas kontinuerligt under projektet.

Mål:

• Minimera klimatpåverkan genom att öka 
mängden återbruk och fossilfria material. För:

 » stomme, grund och takkonstruktion
 » fasadmaterial och fönster
 » tekniska installationer
 » invändiga väggar, golv och undertak
 » isolering och akustikmaterial

K LIMATNEUTR ALITET

<<< Fasad av återbrukat 

aluminium på en avfalls- och 

återbruksanläggning. 

Bild:  Vaillo + Irigaray

<<<Limträ i takkonstruktion

Bild: Bergsrestaurant, Peter 

Pichler Architecture and Pavol 

Mikolajcak
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2. ENERGISMARTA LÖSNINGAR

Att minimera byggnadens klimatpåverkan i drift- 
skedet handlar det till stor del om att hålla nere 
energianvändningen och minska behovet av köpt 
energi. En utmaning ligger i att hitta ett klimatskal 
som motsvarar kraven, men samtidigt tar hänsyn 
till de oregelbundna drifttiderna så att klimatskalet 
inte överdimensioneras. Energisystemet ska också 
anpassas så att framtida underhållskostnader hålls 
på ett minimum. Solceller/solpaneler ger energi till 
byggnaden. 

För att kompensera för klimatpåverkan behöver 
byggnaden på årsbasis producera mer förnybar 
energi än den använder.

Mål:

• Byggnadens energibehov minimeras. An-
passning av system för värme, ventilation, 
vatten och belysning utifrån byggnadens 
oregelbundna drifttider sker för att minimera 
energibehovet.

• Balansera klimatpåverkan genom överskotts-
produktion av förnybar energi.

• Säkerställa driftsäkerhet och enkel styrning 
utifrån byggnadens oregelbundna drifttider 
och placering.

<<< Plusenergihuset “The 

heliotrope” var det första 

bostadshuset i världen som 

producerar mer energi än det 

förbrukar.

Bild: Rolf Dish SolarArchitektur, 

Freiburg, Tyskland

K LIMATNEUTR ALITET

<<< Hyrbilsföretaget Arval 

använder geotermisk-

och solenergi för att uppnå 

självförsörjning och noll utsläpp. 

Bild: Arval HQ, Pierattelli 

Architetture, Italien 
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4. RESURSSNÅL BYGGPROCESS

Klimatpåverkan från byggproduktionen och trans-
porter till och från byggplats ska minimeras. 
Genom åtgärder som bland annat effektiv och 
förnybar energianvändning på byggplats, vatten-
besparing, resurseffektiv masshantering och 
minimerat och välsorterat avfall som möjliggör åter-
användning eller återvinning minskas resurs-
användningen i produktion. Transporter till och från 
byggplats optimeras med avseende på att minska 
klimatpåverkan.
Genom uppföljning av ovan säkerställs även att 
klimatpåverkan från transporter och byggproduk-
tionens, A4-A5, kan följas upp.

Mål:

• Minimera antalet byggtransporter till/från 
byggplats och minimera klimatpåverkan från 
dessa. 

• Minimera klimatpåverkan från byggproduktion, 
maskiner, uppvärmning och etablering

• Minimera vattenförbrukningen och säkerställ 
god avloppshantering under byggtid.

• Minimera mängden nya schaktmassor.

• Öka mängden återbruk, minimera 
avfallsmängder och minimera 
deponifraktioner under ev. rivning och 
byggproduktion.

• Projekteringen ska säkerställa en resurssnål 
byggprocess.

K LIMATNEUTR ALITET

<<< Bild: Hållbar stad 

<<< Volvo Construction 

Equipment presenterar 

futuristiska innovationer 

som främjar hållbarhet och 

förändring, som t.ex. helt 

elektriska entreprenadmaskiner.  

Bild: Mynewsdesk
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Minst 50 % av alla byggtransporter ska gå på förnybara bränslen eller el.
Dieselbränsle och bensin ska helst vara av HVO100 el B100 dock lägst 
uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt.

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Anpassning/utveckling av system för värme, ventilation, vatten och 
belysning utifrån byggnadens oregelbundna drifttider och läge med syfte 
att minska energibehov och säkerställa driftsäkerhet och enkel styrning.

FOKUSOMRÅDEN

MATERIAL 
MED LÅG 

KLIMATPÅVERKAN

ENERGISMARTA 
LÖSNINGAR

RESURSSNÅL
BYGGPROCESS

SPECIFIKA KRAV

Utred val av stomme och grund m.a.p. CO2-utsläpp. Fokusera på att öka 
mängden fossilfria material, återbruk och återvinning. Utvärdera minst 3 
olika alternativ för respektive val i projektering.

Utred val av fasadmaterial och fönster m.a.p. CO2-utsläpp. Fokusera på 
att öka mängden fossifria material, återbruk och återanvändning. Utvärdera 
minst 3 olika alternativ för respektive val i projektering.

Utred val av tekniska installationer m.a.p. CO2-utsläpp. Fokusera på att öka 
mängden fossilfria installationer, återbruk och återanvändning. Utvärdera om 
möjligt 3 olika alternativ för respektive val i projektering.

Utred val av invändig väggar, golv och undertak m.a..p CO2-utlsäpp.  
Fokusera på att öka mängden fossilfria material, återbruk och återanvändning. 
Utvärdera minst 3 olika alternativ för respektive val i projektering.

Utred val av isolering och akustikmaterial m.a.p. CO2-utlsäpp.  Fokusera på 
att öka mängden fossifria material, återbruk och återanvändning. Utvärdera 
minst 3 olika alternativ för respektive val i projektering.

Byggnaden ska producera mer förnybar energi än vad den förbrukar för att 
kompensera för sin klimatpåverkan avseende A1-A5.

Minimera antalet transporter till/från byggplats.

K LIMATNEUTR ALITET

PROJ BYGG

X

X

Uppvärmning av etablering och byggplats, belysning utomhus och inomhus 
samt utrustning ska vara energieffektiv. 

Endast förnybar energi ska användas i och vid produktionen.

X

X

Alla maskiner på byggplats för ej vara äldre än 5 år och ska gå på förnybara 
bränslen eller el.
Dieselbränsle och bensin ska helst vara av HVO100 el B100 dock lägst 
uppfylla kraven för miljöklass 1 eller likvärdigt.
Alkylatbränsle ska användas för bensindrivna arbetsmaskiners och 
arbetsredskaps motorer i de fall dessa inte är försedda med katalytisk 
rening.

X

Vattenbesparande åtgärder ska vidtas och olika avloppslösningar för 
byggskedet ska utvärderas, t.ex. möjligheten att koppla på eventuell ny 
avloppslösning för projektet. 

X
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Projektera för att säkerställa resurseffektiv byggproduktion

K LIMATNEUTR ALITET

FOKUSOMRÅDEN

RESURSSNÅL 
BYGGPROCESS

SPECIFIKA KRAV

Energianvändning och vattenförbrukning för produktionen (maskiner, 
byggbodar, byggplats, etc) ska följas upp månadsvis under byggprocessen. 

Minimera mängden nya schakmassor. Masshanteringsplan för återbruk av 
ev. massor.

Ta fram avfallsplan för projektet inklusive befintlig byggnad med syfte att 
minimerA mängden avfall. Avfallsplanen skall fokusera på återbruk och 
betänk då särskilt andra avnämare än avfallshanterare. 
Deponifraktion ska ej uppgå till mer än 10 % (vikt), sammanvägt för rivnings- 
samt spillmaterial.
Max 20 kg/kvm BTA avfallsproduktion i byggskede. Sortering ska ske på 
byggplats. Uppföljning månadsvis.

Källsortering av avfall från byggbodar. Uppföljning månadsvis på 
uppkommet avfall. 

PROJ BYGG

X

X

X

X

X
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Cirkularitet 

ÖVERG R I PAN DE M Å L

Återbruk och återvinning konkretiseras. 
Utställningslokalen ska även 
kunna anpassas till nya, förändrade 
verksamhetsbehov med minimal 
resurspåverkan. 
 

M Å LO M R ÅDEN

1. Återbruk, flexibilitet och förnybara material
2. Miljövänliga och hälsosamma materialval

UT M AN I NG AR

• Hitta återbrukbart material. Hur ser 
processen ut för att säkerställa att återbruk 
blir verklighet? Relevanta krav för andel 
återbruk? Återbruk i alla discipliner.

• Säkerställa att material som används går 
att återbruka i första hand, i andra hand 
återvinna.

• Undvika kompositer och minimering av olika 
komponenter och material. 

• Göra huset demonterbart.

 C IRKUL ARITET

>>> “Upcycle House”.

Lendager Arkitekter har 

genom stort användande 

av återbruk kunnat skapa 

ett enfamiljshus med liten 

budget och ett minimerat 

koldioxidavtryck.

Bild: Lendager Arkitekter
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1. ÅTERBRUK, FLEXIBILITET OCH 
FÖRNYBARA MATERIAL

Byggmaterialen står för en stor andel av bygg- 
sektorns klimatpåverkan. Ett led för att minska 
detta är nyttjandet av återbrukade och återvunna 
byggmaterial. Byggsektorn är idag dålig på att 
utnyttja den potential som finns på marknaden och 
en alltför stor del av bra material och produkter går 
till deponi vid renovering och rivning. Vid 
byggnationer är det lika viktigt att beakta hur 
byggnaden under driftskedet kan förändras utan 
alltför stora ingrepp och hur den i sitt slutskede 
kan demonteras och återanvändas. Med ett 
cirkulärt angreppssätt kan vi människor spara på 
jordens resurser, samtidigt som vi minskar vårt 
avfall. För projektet är det viktigt att hitta en 
process och gemensamt arbetssätt för att maxi-
mera återbruk.

Mål:

• Hitta metod och process för att arbeta med 
återbruk på ett resurseffektivt och innovativt 
sätt.

• Välj återbrukat material i första hand, i andra 
hand material som innehåller hög andel åter-
använt material.

• Återanvändning och återbruk av befintlig 
byggnad. och byggdelar. Kartlägg möjligheter 
till återbruk och ta fram plan för detta.

• Säkerställ att material som används går att 
återbruka eller återanvända. Minimera mäng-
den kompositer och beakta särskilt möjlighe-
ten till demontering.

• När återbruk ej är möjligt välj naturliga och 
snabbt förnybara material för t.ex. invändiga 
ytskikt. 

• Rum ska ha flexibilitet för att möta verksam-
hetens förändrade behov.

<<< Synagoga byggd av mer än 

40% regionala och återbrukade 

material, ex. cypressträ, 

gammalt murverk och betong. 

Bild: Jewish Reconstructionist 

Congregation, Illinois.

CIRKUL ARITET

<<< Att arbeta med återbruk 

kräver nya arbetssätt. 

Arkitekterna på det 

nederländska kontoret 2012 

Architecten letade skrot innan 

de bestämde hur byggnaden 

skulle gestaltas. 

Bild: Dornob 
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2. MILJÖVÄNLIGA OCH 
HÄLSOSAMMA MATERIALVAL

Förutom att beakta byggmaterialens klimatpåverkan 
och återbrukbarhet är det viktigt att ställa krav på att 
byggmaterialen är producerade på ett hållbart sätt. 
Många byggmaterial kan också innehålla giftiga äm-
nen som skadar vår natur och vår hälsa. Genom att 
välja material utifrån de kriterierna kan materialvalen 
stödja en hållbar utveckling.

Mål:

• Trä skall vara certifierat enligt PEFC eller 
FSC. Inget ädelträ eller trä från regnskog 
ska användas. Återbrukat trä med okänt 
ursprung får användas.

• Icke-europeisk sten får inte användas. 
Använd i första hand återbrukad sten.

• Krav på sociala och etiska aspekter beaktas 
vid inköp av riskmaterial, t.ex. glas.

• Nya byggvaror skall vara miljögodkända, 
d.v.s. godkända i Byggvarubedömningen 
eller likvärdigt. Byggvaror ska 
dokumenteras i projektspecifik loggbok i 
Byggvarubedömningen. 

• Plastprodukter undviks i största möjliga 
mån.

• Lågemitterade material ska väljas.

• Vid inköp av nya byggvaror ska 
fabriksmålade produkter prioriteras.

• Återbrukat material ska vara säkert att 
använda. Inte kontaminerat eller fuktskadat.

<<< “Wohnhaus Kirschgarten”, 

en familjebostad av Buchner 

Bründler Architekten. Få 

material och till stor andel trä.

Bild: Georg Aerni

CIRKUL ARITET

<<< “Meier Road” i Sebastopol, 

USA. 

Mork-Ulnes Architects utgick 

ifrån att återanvända en 100-år 

gammal ladugård när de ritade 

en konststudio.

Bild: Bruce Damonte 
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CIRKUL ARITET

FOKUSOMRÅDEN

ÅTERBRUK, 
FLEXIBILITET 

OCH 
FÖRNYBARA 

MATERIAL 

SPECIFIKA KRAV

Välj återbrukat material i första hand, i andra hand material som innehåller 
hög andel återanvänt material.

Återanvändning och återbruk av befintligt byggnad.
Kartlägg intressanta byggdelar; trä, betong, fönster, dörrar m.fl. Material 
kan gå till extern part för försäljning etc.
Fokus på återbruk i ev. rivningsplan.

Säkerställ att material som används går att återbruka i första hand, i andra 
hand återanvända. Minska användandet av kompositer, mängden olika 
komponenter och material. Beakta särskilt möjligheten till demontering och 
utbyte. Välj t.ex. mekaniska kopplingar istället för kemiska.

När återbruk ej är möjligt välj naturliga och snabbt förnybara material för 
t.ex. invändiga ytskikt.

Rum ska ha flexiblitet gällande möjliga användningsområden. Beakta 
särskilt utförande av installationer och anpassning till ljudkrav. 

Trä ska vara certifierat enligt PEFC el FSC. Inget ädelträ eller trä från 
regnskog ska användas. Återbrukat trä med okänt ursprung får användas.

Icke-europeisk sten får inte användas. Använd i första hand återbruka sten. 
Återbrukad sten med okänt ursprung får användas.

MILJÖVÄNLIGA  
OCH 

HÄLSOSAMMA 
MATERIALVAL

Krav om sociala och etiska aspekter beaktas vid inköp av riskmaterial, t.ex. 
glas.

Endast miljögodkända byggvaror ska användas, d.v.s. godkända i 
Byggvarubedömningen eller likvärdigt. Byggvaror i produktkategorierna E, 
F, G, H, I , J, K, L, M, N, P, Q, R och Z enligt BSAB 96 ska dokumenteras 
i en projektspecifik loggbok i Byggvarubedömningen. Varan skall ska 
bedömas rekommenderas el accepteras.
Eventuella avvikelser ska dokumenteras och motiveras samt godkännas av 
beställaren innan materialet beställs. 

Plastanvändning ska undvikas där andra alternativ finns. Undantag/
avvikelser ska godkännas av beställare. Ev. plastprodukter ska vara 
halogenfria. 

Lågemitterande material ska väljas. Material ska ha bedömning 
rekommenderas eller accepteras för inomhusmiljö i BVB. 

Vid nya byggvaror ska fabriksmålade produkter prioriteras. Betänk särskilt 
vid ev. färgsättning av kanaler.

PROJ BYGG

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Säkerställ att återbruk blir verklighet i alla discipliner. Arbeta fram metod 
och process och gemensamma mål.

X X

Återbrukat material ska vara säkert att använda. Säkerställ att det inte är 
kontaminerat eller fuktskadat.

X X
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PROCE SS

FAS TIGHETSÄGARENS MIL JÖARBETE

Chalmersfastigheter arbetar systematiskt med håll-
barhetsfrågor enligt företagets hållbarhetspolicy och 
konkreta hållbartsmål. Dessa område spänner över 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Hållbar-
hetsprogrammet är framtaget i enlighet med riktlinjer i 
Chalmersfastighteters styrande dokument.

VERKSAMHETENS MIL JÖARBETE

Chalmers har ett brett hållbarhetsengagemang och 
bedriver sedan lång tid ett kontinuerligt hållbarhets- 
arbete. Hållbarhetsprogrammet och Rymdrum är i 
enlighet med verksamhetens profil.

PROJEK TORGANISATION FÖR NYBYGGNADEN

Fastighetsägare: Chalmersfastigheter AB, CFAB
Projektchef: Anna Eckerstig, CFAB
Projektledare: Fredrika Levén, CFAB
Hållbarhetsansvarig beställare: Anton Franker

SAMORDNING OCH S T YRNING

Projektet ska drivas med ett organiserat och engager-
at hållbarhetsarbete. För att det ska uppnås krävs att 
alla inblandade aktörer känner till, har kompetens och 
aktivt arbetar för att nå hållbarhetsmålen i projektet. 
Hållbarhetsprogrammet ska fungera som krav-
specifikation och uppdateras i varje skede av planer-
ings- och byggprocessen. Beställarens hållbarhets-
samordnare ansvarar för att miljöledningen utförs, för 
samordning mellan de olika aktörerna och bygg-
herren samt för uppföljning av hållbarhetsprogrammet 
i projekterings- och produktionsskede i enlighet med 
Chalmersfastigheters miljörutiner. Projektgruppen kan 
genom olika workshops, föreläsningar och möten 
inspireras till metoder för att utveckla och nå 
hållbarhetsmålen. 

UPPFÖL JNING

Löpande uppföljning av hållbarhetsarbetet genom-
förs under projektering och produktion av beställarens 
hållbarhetssamordnare vid projekterings- och bygg-
möten.
Dagordningen för projekterings- och byggmöten ska 
innehålla en stående punkt gällande hållbarhet. Vid 
denna punkt rapporteras hur hållbarhetsarbetet fort-
skrider. Då avrapporteras även eventuella avvikelser 
gentemot hållbarhetsprogrammet.

DOKUMENTATION

Hållbarhetsarbetet i projektet ska vara väl 
dokumenterat dels i fråga om de frågeställningar som 
väcks och dels i fråga om de slutsatser som dras och 
beslut som fattas. 
Dokumentationen ska vara strukturerad och med god 
spårbarhet. Dokumentation görs dels via mötes-
protokoll och i hållbarhetsprogrammets checklista.

HANTERING AV AV V IKEL SER

Avvikelser och korrigerande åtgärder gentemot pro-
jektets hållbarhetsmål ska kontinuerligt dokumenteras 
och rapporteras till beställaren. Beställaren beslutar 
om eventuellt godkännande. 

Samverkan mellan aktörer är centralt för att nå hållbarhetsmålen. Det är viktig att alla 
har samma målbild. Därför behöver målen vara tydliga. 

Att leda arbetet 
kring hållbarhet
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Maria Glädt
Hållbarhetsspecialist
maria.gladt@white.se

Vitaliya Mokhava
Hållbarhetsspecialist
vitaliya.mokhava@white.se

whitearkitekter.com
@whitearkitekter


