


Hur många känner till 
Informationscentrum för 

hållbart byggande innan ni 
kom hit? 



Bakgrund

• Initiativ från regeringen för att öka 
takten i att ställa om till ett mera 
hållbart byggande

• Boverket har genom upphandling 
tecknat avtal med Svensk 
Byggtjänst att etablera och driva 
Informationscentrumet

• Samarbetsparter:
- IVL
- RISE
- Energikontoren i SV
- SUST

• Uppdraget är på 3 år



Uppdraget

Främja:

• Ökad energieffektivisering
vid renovering och

• energieffektivt byggande

• med användning av hållbara 
material

• och låg klimatpåverkan

• ur ett livscykelperspektiv

Ekonomiskt Ekologiskt Socialt



• Skapa ett 
branschgemensamt centrum 
för information om hållbart 
byggande

• Samla in, målgruppsanpassa
och sprida information som 
främjar ett mer hållbart 
byggande

• Vara en aktiv part för att 
stimulera branschen att 
bygga mer hållbart 

Målsättning



Fokusområden

• Skapa en ”taggad” databas 
innehållande information om 
hållbart byggande

• Samla in, målgruppsanpassa och 
sprida information som främjar ett 
mer hållbart byggande

• Utveckla guidlines/synteser som 
underlättar för beslutsfattare att 
bygga mera hållbart

• Samlingsplats för nätverk inom 
hållbart byggande

• Vara en aktiv part för att stimulera 
branschen att bygga mer hållbart 



Hittills - Framåt

Idag:

• Sjösatt www.ichb.se

• 140 sökbara rapporter / dokument i 

databas

• 30 artiklar

• Aktiv i social medier

Under den närmaste tiden

• 6 guidlines/synteser under 

utveckling

• 100 nya rapporter

• Utvecklad webb som är mer 

målgruppsanpassad

• Mer redaktionellt material

http://www.ichb.se/


Utmaningar

• Vem kommunicerar vi till?

• Hur skall informationen 
anpassas?

• Vilken information behöver de 
ha?

• De flesta fastighetsägare av 
bostäder är faktiskt inte 
professionella aktörer!

• Vi måste påverka beslutsfattare 
”utanför cirkeln”



Hur många var på Renoverings-
dagen förra året?
Hur många av er delade med er 
av informationen när ni kom 
hem?

Hur många arbetar med 
bostäder?
Hur många förvaltar mer än 
200 lägenheter?
Har du träffat eller känner du 
många av de som är här idag?



En tanke att ta med sig

Vad pratar vi mest om, 
eller ser Ni elefanten 

i rummet?
4.700.000 bostäder finns det i Sverige 
68.000 bostäder påbörjades 2016
700.000 nya bostäder behövs det

600´

4700´

68´

700´

Var ”läcker det” hållbarhet?



En tanke till...

Ekonomisk

Ekologisk Socialt

Hur tar man ett hållbart beslut?



Tack!

Välkomna till


