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Hållbarhet inom Wihlborgs jordklot har fått förkylningsfeber

Etiska riktlinjer (Wihlborgs)

Affärsetik

Signering av Global Compact (FN)

Hållbarhetsredovisar enligt GRI G4
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Hållbara fastigheter



Agera för en långsiktig hållbar utveckling av 

företaget och regionen!

Prioriterade till hållbara 

fastigheter (miljö) inom 

Wihlborgs
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Växande fastighetsbestånd – minskade klimatutsläpp
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Klimatneutralitet – vad är det? (från Klimatordlista.se)

• Klimatneutral innebär att ingen påverkan på klimatet orsakas. Det betyder att en verksamhet, 

produkt, person eller till och med ett land som är klimatneutral(t) inte ger upphov till några 

utsläpp av växthusgaser.

Men eftersom nästan allting orsakar någon form av 

utsläpp kan man istället bli klimatneutral genom att

klimatneutralisera, nämligen att man betalar för lika 

många kilo eller ton koldioxidutsläpp man själv 

orsakat, som då inte släpps ut någon annanstans. 

Om detta verkligen fungerar är diskutabelt, 

beroende på dels de metoder som ofta används, 

dels på hur mycket utsläppen totalt sett behöver 

minska. Ett generellt problem är att det är svårt att 

beräkna hur stora utsläpp man orsakar – i HELA 

sin verksamhet.

http://www.klimatordlista.se/klimat-vader/
http://www.klimatordlista.se/vaxthusgaser/
http://www.klimatordlista.se/co2-koldioxid/
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Värdekedjan – hela vår verksamhet? (glokalt)
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Vilken systemnivå och vilka perspektiv?

• Verksamheter – våra kunder

• Lokaler – hyresgäster & allmänna utrymmen

• Byggnaden – design, teknik/infrastruktur, byggvaror

• Fastigheter – kvarterssamverkan, grannar (bostadsrättsföreningar) 

• Stadsdelsutveckling – Nyhamnen, Dockan, Oceanhamnen, Ideon

• Hållbara städer – Malmö, Helsingborg och Lund

• Lokala nätverk – We Have it All, Helsingborg City, Klimatalliansen)

• Öresundsregionen – Region Skåne & Länsstyrelsen

• EU/Sverige – lagstiftning, mål, projektbidrag

• Globalt – FN agenda 2030, global compact

• STOR KONTAKTYTA – många relationer!



13

• Utgångspunkt i vår miljöpolicy, miljöledning och miljöprogram

• Fokus på Wihlborgs krav och certifiering enligt Miljöbyggnad

• Viktigt att bibehålla standard och nivå vid hyresgästanpassningar, 

externa krav styr design, val av material samt dokumentering

Miljöcertifieringar & projektanpassat miljöprogram



Cirkulärt perspektiv, kontroll av byggvaror miljö/hälsa

50-70 % av en 

byggnads klimat-

påverkan ligger enligt 

IVL i produktion- och 

byggskedet (50 år)
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När kommer vår första CO2-neutrala byggnad?
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CO2-neutrala byggnader – en utmaning…

2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser. 

Målsättningen är att samla värdekedjan i bygg- och 

anläggningssektorn kring en gemensam färdplan som ska 

tydliggöra hur sektorns olika aktörer och beslutsfattare samt 

politiker kan möjliggöra en omställning till ett klimatneutralt 

och konkurrenskraftigt Sverige.

• Ett klimatneutralt byggskede och användarskede

• En marknad och affärsmodeller som värderar klimatsmarta 

lösningar

• Samverkan i värdekedjan

✓ Signerad av Wihlborgs
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Exempel Vasakronan – byggmaterial (10 000 kvm/BTA) 
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Vårt mål: En klimatneutralt värdekedja med netto noll 

C02 i bygg- och anläggningssektorn i Malmö år 2030

Delmål:
• 2020: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskade trend.

• 2025: 50% minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015) 

• 2030: Netto nollutsläpp av växthusgaser

• 2035 Klimatpositiva byggnader och anläggningar
Nationell Klimatlag
Sveriges nationella klimatmål:
2020 Byggaktörer kartlagt utsläpp och satt mål
2030 50% minskning
2045 Netto noll utsläpp växthusgaser

Skånes Klimatstrategi
Klimatneutralt Skåne 2030

Malmö miljöprogram
Malmös lokala klimatmål:
2020: den egna organisationen netto 0
2030: geografin Malmö netto 0

Insatsområden (utkast):

• Affärsmodeller, incitament och samverkan

• Klimatneutralt byggmaterial

• Cirkulär ekonomi och resurseffektiviteten

• Design, process och klimatkalkyl

• Klimatneutral användning och underhåll

• Transporter, elektrifiering, hållbara bränslen

AGENDA 2030 – 17 MÅL
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Byggvaror och CO2-påverkan

• Vi har gjort ett testskott utifrån MB 3.0 gällande 

krav på klimatberäkningar av stomme och 

grundkonstruktion (byggskede).

• Vi har använt det verktyg som SGBC hänvisar till 

(som IVL har tagit fram).

• Vi har s.k. miljödeklarationer (EPDer) för 62% i 

beräkningen utifrån ”egna val”. Vilket motsvarar 

silver-nivå (> 50%).

• Totalt ca 590 ton CO2 vilket innebär 227 kg/m2

(A-temp 2 599 m2).
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Fastigheten Mandelblomman – Wihlborgs vackraste byggnad…
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Förvaltaren (förvaltningen) kan göra en stor del av 

arbetet: 

• Samla ihop dokument; relationsritningar, 

beskrivningar, teknisk beskrivning, drift- och 

underhållsinstruktioner, tekniska 

beskrivningar, injusteringsprotokoll, 

underhållsplaner, energideklaration, 

radonmätningar, OVK …

• Besiktningar, mätning, inventeringar, 

provtagning, beräkningar, kontroller…

Ex. Miljöbyggnad – drift & förvaltning
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