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På skärmen framför dig har du världens viktigaste

att betona att hållbarhet och kostnadseffektivitet ofta

målen och är sedan anpassade till den specifika

redovisning. Vi står inför ett vägskäl och alla måste

går hand i hand, minimera spill och materialåtgång

disciplinen. Försöker vi se in i framtiden ser vi

dra sitt strå till stacken om vi ska kunna skapa en

kan alla göra och det sparar alltid pengar. Corona

ambitiösa tillväxtmål både vad gäller invånarantal,

hållbar framtid. Alla vi som jobbar på Bengt

pandemin som vi är mitt inne i när detta skrivs

lokaler och bostäder i de regioner vi verkar i. Det

Dahlgren är priviligierade, vi har chansen att

kommer driva på konkurrens-

vara med och på allvar påverka hållbarhetsfrågan

faktorn. Vi på Bengt Dahlgren

- världens viktigaste fråga. Finner vi inte svaren

är övertygade om att kompetens

blir allt annat sekundärt.

inom hållbarhet kommer att
bli den viktigaste konkurrens-

I varje byggnad
finns en klimatskuld och den ska
vi alltid försöka
betala tillbaka.

Maria Perzon
Hållbarhetsansvarig
Bengt Dahlgren AB.

här är en spännande utmaning
för alla oss som jobbar inom
samhällsbyggnad. Vi på Bengt
Dahlgren siktar alltid på att hålla
vår blick högt och inte bara titta

Genom arbetet i våra projekt kan vi göra stor

fördelen om det inte redan nu är

skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Det kommer

det. Corona har också gett oss en

i sin tur påverka och förhoppningsvis förbättra

crash course i prioritering. Vi har

människors liv, nu och i framtiden. Vi har en fördel

lärt oss att vi inte måste åka som

i att vi är en koncern, genom att best practice-

skottspolar mellan möten som fungerar

Det är två av många nyckelfrågor som sätter fingret

tänket alltid ventileras genom vår hållbarhetsgrupp

precis lika bra att ta digitalt. Ur något ont kommer

på hur viktigt det är att få ihop helheten. I varje

kommer vi utvecklas och hitta synergier som är så

ofta någonting gott och det kommer bli intressant att

byggnad finns en klimatskuld och den ska vi alltid

viktiga för hållbarhetsarbetet. Vi kan lära av

se hur det speglar sig i hållbarhetsresultaten 2020.

försöka betala tillbaka. På samma gång ser vi att

varandra och behöver inte uppfinna hjulet varje

Erik Almgren
Styrelseordförande
Bengt Dahlgren AB.

GRI-index

på enstaka byggnader utan på
hela stadsdelen. Hur ska energi
systemen se ut och hur förbättrar
vi den sociala hållbarheten?

städer med hög densitet ofta är mer hållbara

vecka, på det sättet blir det också lättare att hitta

Våra hållbarhetsmål är baserade på FN:s hållbar-

då det finns fler möjligheter att skapa smarta och

balansen mellan forskning, ekonomi och långsiktig

hetsmål. Det är viktigt för att hela tiden se och

hållbara lösningar som gör skillnad i stor skala.

hållbarhet.

förstå helheten. I nästa steg är det viktigt att hela

Det här är frågor som är avgörande för vår gemen-

tiden bryta ner våra mål så att de blir relevanta i

samma framtid och utmaningar som sporrar oss

Vi får aldrig glömma att vi har chansen att påverka

varje projekt och för alla som är inblandade, internt

på Bengt Dahlgren varje dag.

alla projekt vi är involverade i. Utrymmet varierar

hos oss och externt hos partners och kunder. Våra

men möjligheten finns där alltid. Det är också viktigt

kompetensutbildningar bygger på de övergripande
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Denna hållbarhetsredovisning omfattar Bengt Dahlgren AB och dess dotterbolag.
Rapporten redovisas i enlighet med Global Reporting Intiative Standards 2016
som är en oberoende internationell standard för företag att redovisa sitt
hållbarhetsarbete. Rapporten avser perioden 1 januari till 31 december 2019.
Rapporten är upprättat av Bengt Dahlgrens hållbarhetsgrupp.
Kontakt: Maria Perzon, Hållbarhetsansvarig, maria.perzon@bengtdahlgren.se
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Personalen är vår viktigaste tillgång och
tillsammans ska vi lyfta blicken och se våra
medmänniskor. Vi ska bidra till att fler lyckas nå
sina mål och hoppas på så sätt skapa ett bättre
samhälle. Vi ska aldrig acceptera diskriminering,
alltid inspirera unga som är på väg in i arbetsliv
et och ge tillbaka till samhället genom att göra
det vi gör bäst. Oavsett är vi säkra på att vi är
starkare tillsammans.

38

Förmågan att se helheten är ett
måste när vi tar oss an världens
viktigaste fråga. Samtidigt måste
vi ha ett öga för det lilla. Uppfyller
vi de mål som vi har satt för oss
själva, stora som små, driver
vi utvecklingen åt rätt håll.
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Tillsammans
skapar vi det
goda samhället
När vår omvärld ställs inför stora
hållbarhetsutmaningar har vi på Bengt
Dahlgren inte bara chansen att vara
med och påverka, vi har ett ansvar.
Tillsammans med våra engagerade
medarbetare och intressenter har vi
möjligheten och skyldigheten att göra
skillnad på riktigt och bidra till
morgondagens hållbara samhälle.

Bengt Dahlgren i siffror
Vårt ansvar att leva som vi lär
Dialog med omvärlden & gemensamma krafttag
Hållbarhetspolicy & hållbarhetsmål

Vår målsättning är att göra det lönsamt för
våra kunder att bli mer hållbara genom att
erbjuda helhetslösningar som bidrar till ett
mer hållbart byggande.
4/43

Bengt Dahlgren är
ett privatägt teknikkonsultföretag inom
samhällsbyggnad

Medveten arbetsplats
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Totalt antal anställda
varav 75 nyanställda.

Kvinnliga medarbetare

27,5%

501 anställda
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Värd

-17 %

CO2 per anställd/
förändring

+4%

Vår affärsidé är att
kombinera det stora
företagets styrkor med
det lilla företagets
snabbhet, flexibilitet
och närhet.

Bengt Dahlgrens totala

Karriärföretagen - Hedersföretag
inom Employer Branding & topp
10 attraktivaste arbetsgivarna
för studenter.

15

Tjänsteområden med
fokus på hållbarhet.

25 %

Andel kvinnor i chefsposition

40 %

Andel kvinnor i styrelsen på
Andel
kvinnor i koncernstyrelsen
koncernnivå

GRI-index
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CO2-utsläpp

32

Forsknings- &
utvecklingsprojekt

4.1

MSEK

Investerade i forsknings- &
utvecklingsprojekt 2019

Grundades

1952

Borås
Göteborg
Helsingborg
Jönköping
Kristianstad
Linköping
Malmö
Mariehamn-Åland
Norrköping
Skellefteå
Skövde
Stockholm
Uppsala
Växjö
Åre/Östersund
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Tillsammans gör vi det lönsamt
att arbeta hållbart
På Bengt Dahlgren är vi specialister inom området
samhällsbyggnad och arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor när det gäller både bygg och fastigheter. Vår
målsättning är att göra det lönsamt för våra kunder
att bli mer hållbara genom att erbjuda helhets
lösningar som bidrar till ett mer hållbart byggande.
Det saknas inte utmaningar för byggbranschen
när det kommer till miljö och hållbarhet, idag står
bostäder och lokaler för cirka en femtedel av de
totala inhemska utsläppen av växthusgaser i
Sverige. Den senaste statistiken från Boverket
visar tyvärr en ökande trend. De senaste åren
har det dock hänt mycket på hållbarhetsfronten.
Byggbranschen jobbar mer aktivt och fokuserat på
att få in miljö- och hållbarhetsperspektivet i alla
delar, från energilösningar till byggmaterial och
miljöcertifiering. Då vi på Bengt Dahlgren vill vara

Vårt ansvar att
leva som vi lär

en föregångare i samhället som leder branschen i
en mer hållbar riktning är det ett självklart val
för oss att ha hållbarhetsmål som går i linje med
globala klimatmålsättningar och att lyssna till vår
omvärld för att bidra till de hållbarhetsbehov
som finns. Vi är även anslutna till initiativ där
målsättningen är att uppnå ett fossilfritt Sverige
och en mer hållbar byggbransch.

Hållbarhetsgruppen från vänster: Anna Högberg, Antoine Jay,
Louise Holmstedt, Russell Fatkoulin, Cecilia Wetterqvist
Övriga i hållbarhetsgruppen: Maria Perzon, Lena Schylander,
Agneta Lundén-Hjält, Stina Efraimsson och Pernilla Nordström.

Hos oss på Bengt Dahlgren arbetar en koncern
gemensam grupp med att driva hållbarhetsfrågan i
hela koncernen. Gruppen består av en representant
från varje bolag samt representanter från marknad,
HR och ekonomi. Gruppen driver frågor gällande
vår ISO 14001-certifering, hållbarhetspolicy,
hållbarhetsvecka, hållbarhetsredovisning samt
våra hållbarhetsmål. Under 2019 låg ett stort fokus
på att genomföra vår första hållbarhetsredovisning,
den för året 2018. Hållbarhetsgruppen arbetade
även med att ta fram metoder för att mäta
hållbarhetspåverkan i våra projekt, anordnade
en hållbarhetsvecka och genomförde klimat
kompensering av vårt klimatavtryck.
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Bengt Dahlgrens
hållbarhetshistoria

Den koncerngemensamma mångfaldsgruppen som

GRI-index

2019

Mångfaldssatsning i koncernen

2018

Hållbarhetsrapportering enl. GRI

Sveriges bästa arbetsgivare 2018

2017

Långsiktigt mål: bli det mest hållbara företaget i branschen

Branschens bästa arbetsgivare
år 2013,2015, 2017 och 2018

2016

Hållbarhetskonferens, uppförandekod och hållbarhetsmål

2015

Påbörjar samarbetet med Ingenjörer utan gränser

2009

Kulturhandboken & Jämställdhetspolicy

Under 2020 fortsätter vi arbetet med att ytterligare

2003

Miljöcertifierade enl. ISO

öka hållbarheten i våra projekt. Framåt ser vi stora

2002

Kvalitetscertifierade enl. ISO

arbete i att utveckla fler hållbara tjänster och driva

2001

Första miljökartläggningen

nya hållbara innovationer. Arbetet omfattar bland

2000

LCC –hjälper kunder med hållbara investeringar

1997

Koncerngemensam miljöhandbok

1982

Hållbar ägandeform - medarbetarägt

1970

Kollektivavtal
Beräkning av energi och inneklimat

initierades 2018 arbetade under 2019 vidare med mål
och aktiviteter för att öka mångfalden i koncernens alla
bolag. På Bengt Dahlgren strävar vi efter att spegla
samhällets mångfald samtidigt som vi vill erbjuda en
socialt hållbar arbetsmiljö och ett bra ledarskap med
tydlig omsorg för våra medarbetare.

Vad är dina tankar om Bengt
Dahlgrens hållbarhetsarbete och
hur märker du av det?
Att vi på Bengt Dahlgren arbetar med hållbarhet
känner jag är givet utifrån att vi är med i många projekt från beräkningar till att driftoptimera både nyproducerade byggnader och befintliga. Ja hur märker jag av det,

Den 9–12 maj 2019 genomfördes en konferensresa

känns ju som det är en del av vår ryggrad. Men känner nog att det

till Tylösand där ledmotivet för konferensen var ”Du

alltid går framåt att vi aldrig sätter oss ner och knäpper händerna

är viktigast” med fokus på jämställdhet och mångfald.

bakom huvudet och tycker att vi nu har dragit vårt strå till stacken,

Dessutom utbildades alla våra medarbetare i hållbarhetsfrågor och Bengt Dahlgrens hållbarhetsmål.

BDAB deltar i utveckling
av miljöcertifieringssystem
för byggnader

utan att vi då istället tittar på nästa möjlighet att tänka hållbart.
Jimmi Schiöler, Teknisk förvaltning, Göteborg.

möjligheter men också utmaningar med fokus på vårt

annat att utveckla metoder för mätning av hållbarhet

BDAB deltar i ByggaBodialogen för en hållbar
fastighetsbransch i sverige

i våra projekt samt att följa upp och målsätta dessa.
Dessutom deltar vi i utvecklingen av nya innovativa
lösningar som bland annat innebär en minskad
klimatpåverkan i byggprojekt, vi bidrar till utveckling
av nya cirkulära och biobaserade installations
produkter samt arbetar för att öka andelen åter
brukade installationsprodukter. Det är i våra projekt
och tillsammans med våra kunder vi som företag har
möjlighet att göra störst skillnad i hållbarhetsfrågor.
Tillsammans skapar vi det goda samhället.

Bild från konferensen på Tylösand med ledmotivet "Du är viktigast".
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Samverkan med våra intressenter
En viktig del i vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete

uppfattar att Bengt Dahlgren har stor kompetens

Dahlgren har stora möjligheter att påverka i frågor

är att samverka med våra intressenter för att

när det gäller hållbarhet och ett stort engagemang

om hållbarhet inom branschen samtidigt som

tillsammans hitta vägen framåt mot en hållbar

i dessa frågor. De poängterar att alla Bengt Dahl-

de också har höga förväntningar på de anställdas

samhällsutveckling. Tillsammans med dem

grens medarbetare ses som enskilda personer där

kunskaper inom sina specifika områden.

hittar vi innovativa och kreativa sätt att driva

alla har möjlighet att påverka. Alla medarbetare

utvecklingen framåt.

är ambassadörer för hållbarhet och förväntar sig

Vi har fört diskussioner med våra medarbetare om

att företaget ligger i framkant samt kommer med

vad hållbarhet är för dem och hur vi kan jobba för

Under 2018 utfördes dialoger med prioriterade

nya lösningar och förslag. Förslag som gör avtryck

att öka hållbarheten i våra projekt. Därefter arbetades

intressentgrupper som identifierats av Bengt

ekonomiskt, miljömässigt och långsiktigt för kun-

dessa åtgärder och förslag in i samtliga bolagens

Dahlgrenkoncernens ledningsgrupp. Det är en

derna och som faktiskt gör skillnad.

handlingsplaner. Nästan 400 medarbetare deltog

viktig del i arbetet med våra hållbarhetsmål och

i arbetet och utifrån synpunkter och idéer som

dialogerna som genomfördes 2018 ligger som

I samtal med potentiella framtida medarbetare,

uppstod under arbetets gång har Bengt Dahlgrens

underlag till hållbarhetsmålen mellan 2019-2021.

får vi nästan alltid ett och samma svar; vikten av

hållbarhetspolicy och hållbarhetsmålen för

att våra nuvarande medarbetare trivs hos oss på

2019-2021 arbetats fram.

Intressentgrupperna som identifierades av Bengt

Bengt Dahlgren. Den unika företagskultur som vi

Dahlgren är följande:

byggt upp under många år anses vara av yttersta

Exempel på åtgärder som arbetades fram:

• Medarbetare

vikt. De anser att Bengt Dahlgren har stora

• Varje avdelning jobbar in hållbarhetsaspekter

• Kunder

möjligheter att påverka inom området hållbarhet

• Framtida medarbetare

där energieffektivisering är en av våra viktigaste

• Branschorganisationer,

frågor och tar även upp aspekter som transporter

samåkning i projekt.

och inköp. De har höga förväntningar på Bengt

• Cykelpool på kontoren.

Dahlgrens hållbarhetsarbete och förväntar sig att

• Inköp av miljöbilar och främja

intresseorganisationer & nätverk
Dialogerna som främst skedde via enkäter, work-

vi lever upp till dessa genom att driva utvecklingen

shops och telefonsamtal resulterade i olika svar

framåt. Även branschorganisationernas krav på

från de olika intressentgrupperna. Våra kunder

Bengt Dahlgren är högt ställda. De anser att Bengt

i sina handlingsplaner.

Prioriteringar
Kunder
• Klimatpåverkan och energieffektivisering
• Personalens kompetens
• Hållbarhet i projekten

Medarbetare
• Det medarbetarna tyckte var viktigast är det som
Bengt Dahlgren har inarbetat i hållbarhetspolicyn.

Branschorganisationer
• Leda branschen mot en mer hållbar framtid.
• Kunskap inom hållbarhet

• Minska antalet flygresor och prioritera

laddningsstationer för elbilar på kontor.

Framtida medarbetare
• Arbetsmiljö och välmående
• Klimatpåverkan (återvinning, transport, matinköp m.m.)
• Energieffektivisering
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Hur arbetar du med hållbarhet
i ditt dagliga arbete?

Risk- och möjlighetsanalys

Frågar efter hållbara produkter som
vi kan använda och frågar tillverkare
och leverantörer hur de arbetar.

För att ligga i framkant vad gäller hållbarhetsarbete

Vi jobbar också mot färre leveranser

och driva en målinriktad verksamhet krävs att vi

och transporter genom att göra beställningar

aktivt arbetar med att identifiera och bedöma

gemensamt och skickar det när det är behov

riskfaktorer som kan påverka möjligheterna att

av leverans.

nå denna vision. Dels för att kunna förebygga

Shirin Ali, IT-tekniker, Göteborg.

oönskade händelser och dels för att kunna fatta
medvetna beslut samt ta tillvara på de möjligheter
som finns inom koncernen.

Väsentlighetsanalys

Med vår intressentdialog som grund har vi inom
Bengt Dahlgrenkoncernen identifierat riskfaktorer
och övergripande hållbarhetsmål. Avseende
dessa riskfaktorer identifieras olika konsekvenser
och möjligheter. Vi har sedan uppskattat risken
för respektive händelse utifrån bedömning av
sannolikhet och konsekvens.

Exempel på identifierade risker:
• Missnöjda medarbetare
• Ojämställt företag
• Diskriminering
• Hållbarhetsmål i projekten uppfylls inte
• För kund viktiga hållbarhetsfrågor exkluderas i Bengt
Dahlgrens hållbarhetsarbete
• Mål gällande energianvändning och klimatutsläpp för
energianvändning på kontor och resor uppfylls inte

Uppföljning sker kontinuerligt och potentiella
ett urval av de scenarier vi bedömt är relevanta

Orsakerna till de identifierade riskerna är flera
och konsekvenserna påverkar såväl kunder och
medarbetare, som Bengt Dahlgren i sin helhet.
Men där det finns risker finns det också möjligheter
och förbättringsområden.

förståelse för vilka hållbarhetsbehov

HÖG PRIORITET

och aspekter som bör prioriteras i

•

Bengt Dahlgrens hållbarhetsarbete

•
•
•
•
•

har en väsentlighetsanalys genomförts.
Analysen genomfördes under 20162018 och ligger till grund för arbetet till
och med 2021, då hållbarhetsmålen på
nytt kommer att ses över och utvecklas.

åtgärder utvärderas löpande. Till höger redovisas
för vår verksamhet.

För att få en tydligare bild och bättre

Exempel på identifierade möjligheter:
• Nöjda medarbetare är en stor möjlighet för ett långsiktigt bra arbete i projekten
• Möjlighet att attrahera nya bra medarbetare
• Möjlighet att göra bättre arbete gentemot kund
• Vi når målet att vara branschens mest hållbara företag
• Möjlighet att minska våra klimatutsläpp

Hållbara tjänster (minskad klimatpåverkan,
energieffektivitet, hållbara material, god inomhusmiljö)
Utsläpp av växthusgaser från resor och kontor.
Anställningsförutsättningar.
Kompetensutveckling.
Arbetsmiljö.
Jämställdhet och mångfald.

Utifrån dialog med såväl interna som

MEDEL PRIORITET

externa intressenter och en genomförd

•
•
•
•
•
•
•
•
•

riskanalys har olika aspekter identifierats. För att avgöra vilka aspekter som
bör prioriteras inom Bengt Dahlgren
har de utvärderats i relation till våra
intressenter samt hur uppfyllandet av
varje aspekt påverkar samhället i stort.

Prioritet

kopplade till sociala-, ekologiska-, ekonomiska-

Miljö- och sociala krav på leverantörer.
Inköp livsmedel och produkter.
Diskriminering.
Spetskompetens inom hållbarhet.
Resurseffektivitet på kontor.
Kemikalieanvändning.
Engagemang i social hållbarhet i andra länder.
Antikorruption.
Anställdas kunskap om mänskliga rättigheter.
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Vi på Bengt Dahlgren vill
bidra till ett högre syfte

Dialog med
omvärlden &
gemensamma krafttag

För att ställa om byggbranschen krävs att vi alla bidrar

För att uppnå visionen om att bli ett ledande företag

med kunskap, engagemang och vilja. På Bengt Dahl-

inom hållbarhet är det viktigt att vi arbetar tillsamm

gren har vi tagit ställning - vi ska vara en föregångare

ans med andra branschaktörer och bransch-

när det gäller hållbarhet. För att framgångsrikt kunna

organisationer. Valet att ansluta oss till initiativen

visa vägen krävs tydlighet gällande vilka hållbar-

Fossilfritt Sverige och Färdplanen för en hållbar,

hetsaspekter vi prioriterar i vårt hållbarhetsarbete.

klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och

Genom att vara lyhörda och hålla en öppen dialog

anläggningssektor 2045 var därför enkelt. Den

med vår omvärld kan vi förstå vilka förväntningar

gemensamma färdplanen för bygg- och anlägg

som ställs på oss samt identifiera hållbarhetsbehov

ningssektorn är en del av regeringssatsningen

som är viktiga att ta hänsyn till i vårt arbete framåt.

Fossilfritt Sverige och har sitt ursprung i de globala

Exempel på detta är bland annat den ökade efterfrå-

klimatmålen. Färdplanen ska tydliggöra hur

gan på cirkularitet, gröna investeringar, jämställdhet

branschen, tillsammans med politiker och andra

och ansvarstagande. Den här rapporten är upprättad

beslutsfattare, kan möjliggöra en omställning till ett

i enlighet med Global Reporting Initiative och för att

fossilfritt Sverige. Genom att skapa en samsyn kan

bidra till en hållbar utvecklingen ur ett större pers-

färdplanen bidra till att utvecklingen mot klimat

pektiv har omvärldens hållbarhetsbehov fått ligga till

neutralitet möjliggörs och påskyndas via en rad

grund för våra prioriteringar.

uppmaningar och förslag.

Under FN:s klimatmöte i Paris 2015 antogs de globala

Under 2019 har Bengt Dahlgrenkoncernen anslutit sig

hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Målen grundas i

till Fossilfritt Sveriges klimatväxlingsutmaning som

världsomspännande hållbarhetsbehov och togs

innebär en utmaning att se över resepolicyn så att

fram för att skapa ett ramverk för hur vi ska nå en

den blir mer hållbar och där gröna resealternativ

ekonomisk, social och ekologisk hållbar utveckling.

premieras. Bengt Dahlgren Göteborg har även anslutit

Målen omfattar 17 huvudmål och 169 delmål som har

sig till tjänstebilsutmaningen där företagen utmanas

analyserats av Bengt Dahlgren. För oss är det vikt

att ställa om bilflottan till en elektrisk sådan

igt att vårt hållbarhetsarbete bidrar till den globala

alternativt använda bilar som är laddhybrider

målsättningen och därför har Agenda 2030 legat till

eller går på biogas.

grund för våra hållbarhetsmål som redovisas i den
här rapporten.
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Hållbarhetspolicy
Bengt Dahlgrens hållbarhetspolicy ligger som
grund för hållbarhetsarbetet inom koncernen
och går i linje med såväl Europeiska Unionens
och svenska regeringens hållbarhetsmål. Vår
hållbarhetspolicy är som följer:
Våra engagerade medarbetare erbjuder tills
ammans med medkonsulter och entreprenörer
en helhetslösning som bidrar till ett mer hållbart
byggande. Vi gör det lönsamt för våra kunder att
vara hållbara.
Bengt Dahlgren är en föregångare i samhället som
leder branschen i en mer hållbar riktning. Vi lever
som vi lär!
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med spännande
utmaningar och med möjlighet för den enskilda
medarbetaren att bidra till det hållbara samhället.
Vi har en socialt hållbar arbetsmiljö och ett bra

Hållbarhetspolicy
& hållbarhetsmål

ledarskap med tydlig omsorg om våra medarbetare.
Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och
att vara det mest jämställda företaget i branschen
på samtliga befattningsnivåer.
Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer för
att köpa in hållbara produkter och tjänster.
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Hållbarhetsmål
För oss på Bengt Dahlgren är det viktigt att våra

Ett urval av aktiviteter vi arbetar med för att nå målet

egna mål är integrerade med aktuella samhälls-

om ökad hållbarhet är följande:

frågor samt nationella och globala hållbarhetsmål.

• Alla medarbetare ska ha gått en övergripande

Vi vill dra vårt strå till stacken och bidra med det vi

utbildning i hållbarhet inriktad på sin disciplin

kan för att lösa de hållbarhetsutmaningar som vår

till 2021.

samtid står inför och tillsammans med våra
partners skapa ett godare samhälle.

• Hållbarhet i projekten inarbetat i avdelningarnas
handlingsplaner.
• Utvecklar metoder för att mäta hållbarhet i

Utifrån hållbarhetsbehoven som Bengt Dahlgren

våra projekt.

identifierat och dialogerna som fördes med våra
medarbetare och intressenter har fokusområden

Avseende klimatpåverkan är följande ett urval

identifierats och hållbarhetsmål för perioden

aktiviteter vi arbetar med för att uppnå vårt mål:

2019-2021 formulerats.

• Klimatkompensera för transporter och byggnads/fastighetsenergi.

För respektive mål, som redovisas till höger, finns en

• Ansluta oss till två av fossilfritt Sveriges initiativ.

rad aktiviteter som vi arbetar med inom koncernen.

• Aktivt arbetat med att följa vår bil- och flygpolicy.

Under 2019 har fokus legat på att ta fram strategier

Ett urval av aktiviteter vi arbetar med för att nå en

för att mäta klimatpåverkan från våra projekt för

medveten arbetsplats är:

att sedan sätta mätbara mål för 2020-2021. Eftersom

• Vidareutveckla rekryteringen med ett

koncernens bolag arbetar inom skilda discipliner

rekryteringsverktyg som ger en överblick över

kan arbetet komma att se olika ut, men frågan kring

måluppfyllnad och status för att nå målet om 35%

hur vi verkar för att systematiskt höja hållbarheten

kvinnor inom koncernen 2025.

inom projekten kommer vara koncerngemensam.
Vidare kommer avdelningarna som arbetar med
energiberäkningar utföra fördjupade beräkningar
som visar vad de specifika projektinsatserna har

• Minst ett projekt per år där vi engagerar oss i
social hållbarhet i andra länder.
• Minst ett projekt per år där vi engagerar oss i
social hållbarhet i närområdet.

Våra hållbarhetsmål 2019-2021
Ökad hållbarhet i våra projekt
Minskad klimatpåverkan från våra projekt.

Minskad klimatpåverkan
Halverade utsläpp av växthusgaser till 2021.

Medveten arbetplats
Nöjda medarbetare (MI). 35 % kvinnliga
medarbetare på alla nivåer till 2025.

medfört för klimatbesparingar.
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Ökad hållbarhet
i våra projekt
Vi måste komma ihåg att vi har all
chans att påverka i projekten vi är
involverade i. Det är också i projekten
som vi har bäst möjlighet att påverka
jordens klimat, människors liv och vår
framtid. Genom att lära av varandra
och utvecklas tillsammans kan vi hitta
den rätta balansen mellan forskning,
ekonomi och långsiktig hållbarhet.

Varje bidrag räknas
För en grön & hållbar framtid
Fler exempel på spetsprojekt
Forskning & utveckling
Forskning & utveckling: Geoenergi
Fler exempel på forskningsprojekt
Examensarbeten

På Bengt Dahlgren jobbar vi för att öka
hållbarheten i projekten på flera fronter
och inom alla våra tjänsteområden.

Visualisering av Förskolan Hoppet: LINK arkitektur.

Hoppet
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Ökad hållbarhet i våra projekt
Det är i våra projekt som vi har störst möjlighet att

naden är bra för såväl brukare som för miljön.

bidra till ett mer hållbart samhälle. Det är därför

För att uppnå Miljöbyggnad Guld som är högsta

viktigt att ha hållbarhetsbehoven vi identifierat och

nivån krävs det att de som bor eller arbetar i fastig

de krav som ställs på oss från omvärlden med oss ut

heten också tycker att byggnaden uppfyller de högt

i projekten, där vi tillsammans med våra kunder arbe-

ställda kraven. De tillfrågas därför hur de upplever

tar aktivt för att tillgodose dessa. På Bengt Dahlgren

innemiljön efter att två år har gått. Det är ett

jobbar vi för att öka hållbarheten i projekten på flera

sätt för oss att se till att de projekten som vi är

fronter och inom alla våra tjänsteområden.

engagerade i bidrar till att uppnå övergripande
globala miljömål samtidigt som de gör gott på lokal

Bengt Dahlgren arbetar bland annat med miljö

nivå. Vi har kompetens inom samtliga certifierings

certifiering av byggnader för att öka hållbarheten

system som används i Sverige i dagsläget och har

i byggprojekten. Som ett exempel så analyseras en

många certifierade specialister. På Bengt Dahlgren

byggnad certifierad enligt systemet Miljöbyggnad

kan vi agera samordnare av certifieringsprocessen

utifrån 15 olika indikatorer för energianvändning,

såväl som se till att det som projekteras bidrar till

innemiljö och material för att säkerställa att bygg-

att nå önskad certifieringsnivå.

Varje bidrag räknas

Illustration: White Arkitekter

Hur arbetar du med hållbarhet
i ditt dagliga arbete? Vad är du
mest stolt över?
Bengt Dahlgren erbjuder följande specialisttjänster inom
miljö- och hållbarhetscertifiering:
LEED AP, BREEAM Assessorer och BREEAM AP, BREEAM In-use
auditors/assessorer, BREEAM Communities Assessorer, WELL AP,
certifierade Miljöbyggnadssamordnare, Svanensamordnare,
certifierade Citylabsamordnare samt GreenBuilding.

I mitt dagliga arbete jobbar jag med projekt
ering av VVS samt Styr- och övervaknings
system. I min roll kan jag vara med och påverka val av lösningar
och produkter där hållbarhetstänket vägs samman. Jag kan
känna mig stolt i att jag i flertalet projekt lobbat för att vi bör
projektera enligt miljöbyggnad Silver eller högre, oavsett om
vi sedan certifierat husen efteråt eller inte.
Stefan Hägg, Handläggare VVS, Skövde.
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Hållbarhetsmätning
av våra projekt

Samarbete med kunder

Krav på leverantörer

Som del i hållbarhetsarbetet har Bengt Dahlgren

Tillsammans är vi starkare - så tänker vi på

Att arbeta som teknikkonsult ställer stora krav på

satt upp ett mål om att ta fram metoder för att mäta

Bengt Dahlgren och lägger därför stor vikt vid

materialkännedom och att man håller sig upp-

hållbarhet i våra projekt. Genom att ha effektiva

våra samarbeten. För att vi ska uppnå de mål vi

daterad på olika produkter och leverantörer. Detta

metoder för detta kan vi sätta mätbara mål som

har satt för oss själva och för branschen krävs det

görs ofta i kontakt med säljare som i marknadssyfte

att alla bidrar och att vi arbetar tillsammans mot

besöker oss för att visa produkter eller presentera

gemensamma mål.

sitt företag.

Ett exempel på samarbete som bidrar till ökad

Förutom hållbarhetsuppföljning av våra lever-

hållbarhet och ett godare samhälle är det mellan

antörer har vi också tagit fram en enkät som

Bengt Dahlgren och Fabege AB. Bengt Dahlgren

är avsedd för leverantörer som kommer till oss

Denna metod kommer under 2020 att implementeras

Stockholm har under många år drivit och sam-

för att berätta om sina produkter. Genom enkäten

i samtliga bolag. Parallellt pågår även ett arbete

ordnat BREEAM-certifieringar för Fabege AB.

säkerställer vi att våra medarbetare får möjlighet

Under årens lopp har vi även utvecklat rutiner,

att bedöma produkter och leverantörer ur ett

mallar och verktyg i samarbete med Fabege AB

hållbarhetsperspektivet. Enkäten frågar om

för att effektivisera BREEAM-certifieringsarbetet.

information som skulle vara matnyttig för en

Fabege AB har arbetat ambitiöst med att integrera

projektering, som till exempel huruvida produkter

miljöfrågor i sin byggprocess, från tidigt skede och

är bedömda i Byggvarubedömningen och Sunda

genom hela byggprocessen. Vi som miljökonsulter

Hus, om man tar fram EPD eller PEP-dokument

sökt hur och om våra kunder tycker att vi bidrar till

blir tidigt delaktiga för att säkerställa att sådant

ation på sina produkter, med mera.

att göra projekten mer hållbara. Majoriteten av våra

som påverkar certifieringen beaktas. Miljöfrågan

vi sedan följer upp från år till år och från projekt
till projekt.

Utsläppsbesparing från Bengt Dahlgren Syds projekt under 2019
jämfört med kravnivåerna i Boverkets byggregler:

Under 2018 skapade Bengt Dahlgren Syd en metod
för att beräkna besparingen av koldioxidutsläpp i
de projekt där vi genomför energiberäkningar.

69

Antal projekt

för att ta fram metoder att mäta hållbarhet i fler
typer av projekt som kommer implementeras i

Utsläppsbesparing koldioxid

verksamheten vid ett senare tillfälle.
Som en del av vårt kvalitetsarbete utför vi regelbundet kundmätningar. Under 2019 har vi under-

kunder som har svarat på undersökningen tycker
att vi bidrar till mer hållbara projekt. Vi kommer

712
ton CO2/år

Motsvarande antal fygningar
CPH-ARN

Motsvarande distans
med bil

10 533

2 373 000 km

de kommande åren fortsätta att genomföra
kundundersökningar för att få en ännu tydligare
bild av vad våra kunder tycker och hur vi bättre
kan tillgodose deras hållbarhetsbehov.

Motsvarande antal ekvivalenta
personer (CO2-utsläpp/år)

140

diskuteras på hög nivå i Fabeges projekt och vi

Enkäten fyller även ett syfte att försöka påverka

som miljökonsulter nyttjas som en resurs för att i

leverantörer att värdera hållbarhet högre genom

projekten skapa en så hållbar produkt som möjligt.

att visa att det efterfrågas. Detta hoppas vi kommer

Några av de projekt som vi hjälpt till att certifiera är

bidra till en högre hållbarhetsstandard på längre sikt.

Uarda 6 och 7, Järvakrogen 3, Pyramiden 4, Pelaren,
Hammarbyterassen, Trikåfabriken med flera.
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En hög ambitionsnivå i våra
spetsprojekt
För att lyckas ställa om och skapa en hållbar,

hur vi definierar ett spetsprojekt inom hållbarhet där

klimatneutral och konkurrenskraftig byggnads-

de övergripande hållpunkterna är följande:

och anläggningsbransch behöver vi investera i
gröna och hållbara lösningar samtidigt som vi tar

• Projekt där nya tekniker och metoder testas

tillvara på byggnadsspill. Det minskar inte bara de

och implementeras eller där ambitionsnivån

enskilda byggnadernas klimatskuld utan kan även

är ovanligt hög för att främja hållbarhet i den

bidra till ökad lönsamhet för våra kunder på sikt.

byggda miljön
• Projekt med forskningskarakär där vi som bolag

Bengt Dahlgren strävar alltid efter att bidra till
branschens utveckling och att driva den framåt. På

• Ovanligt komplexa projekt där nya angreppsätt

koncernnivå finns det därför en tydlig ambition om

testas och utvecklas eller där oväntade positiva

ett ökat engagemang och en ökad närvaro i projekt

hållbarhetsresultat uppnås

som kan anses vara spetsprojekt inom hållbarhet.

För en grön &
hållbar framtid

är med i utvecklingen

• Projekt med hög ambition inom byggnadscertifi-

Som ett bolag i framkant arbetar vi aktivt med att hitta

ering (högsta nivå i valt certifieringssystem eller

nya smarta lösningar i vår byggda miljö. Våra många

motsvarande eget system)

tjänsteområden gör det möjligt för oss att arbeta brett

• Projekt med stort marknads- eller gestaltnings

med flera av de hållbarhetsutmaningar som återfinns

värde och som driver hållbarhet i den byggda

i städer. Under 2019 påbörjades arbetet med att

miljön framåt

inventera spetsprojekt som vi är engagerade i. I samband med det har vi även tagit fram en beskrivning av

• Projekt som har stor publik betydelse inom
hållbarhet i den byggda miljön
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Hoppet - den fossilfria förskolan
Göteborgs Stad har sedan 2014 jobbat med

– Vi behöver nu hjälp av byggbranschen och material

konsumtionsbaserade mål och ställer sig bakom

tillverkarna för att nå vårt mål och vi behöver de mest

Västragötalandsinitiativet Klimat 2030, för en fossil

innovativa produkter och lösningar som finns på

oberoende region 2030. Som en del i att skapa rätt

marknaden, säger Maria Perzon på Bengt Dahlgren.

förutsättningar och nå målet har Lokalförvaltningen i

I projekt som Hoppet där det finns högt uppsatta mål

Göteborg fått i uppdrag att bygga en fossilfri förskola.

och höga ambitioner om en minskad klimatpåverkan

Hoppet är ett konkret initiativ för att stimulera

är det viktigt att planera rätt redan i ett inledande skede

innovation och generera kunskap som leder till bättre

då det är svårt att genomföra omfattande förändringar

förutsättningar för fossilfritt byggande. Förskolan ska

i senare delar av projektet. Har man tidigt tagit beslut om

i så hög grad som möjligt uppföras fossilfritt och med

vilken stomme som ska användas och vilka material som

minimalt klimatavtryck, i allt från materialproduktion

ska arbetas med har man redan gjort flera av de mest

och transporter av material till energianvändning i den

kritiska valen.

färdiga byggnaden. Ett tydligt exempel på den höga
ambitionsnivån är att de som arbetar med projektet

Ett sätt att säkerställa att de beslut som tas är väl

i högsta möjliga mån undviker att åka bil till möten

underbyggda och bidrar till det övergripande

och byggarbetsplatsen och istället cyklar för att på så

hållbarhetsmålet är att genomföra en nulägesanalys

vis bidra till minskat klimatavtryck. Det eventuella

där man tittar på hur byggnationer ser ut idag och

återstående klimatavtrycket efter färdigställd

vilka utmaningar som kan komma att dyka upp under

byggnad kommer också att kompenseras.

projektets gång. Maria Perzon från Bengt Dahlgrens
Miljö- och Energiavdelning kom in tidigt i projektet

Hoppet

Visualisering av Förskolan Hoppet: LINK arkitektur.

I projektet som startade 2017 och nu närmar sig byggstart

och som ett första steg genomfördes en utredning

anlitades Bengt Dahlgren som extern projektledare

av en nybyggd förskola för att identifiera vilka

miljö för projektet samt projektstöd inom miljö, LCA

byggnadsmaterial som innehåller fossil råvara. Totalt

och elprojektering. Bengt Dahlgren hoppas inte bara

användes drygt 200 produkter i förskolan och en sjätte-

bygga en fantastisk förskola utan vill också påverka hela

del av dessa bestod nästan helt av fossil råvara.

branschen att ställa om mot en fossilfri framtid.
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– Bland dessa kan särskilt nämnas VVS-produkter,

när återbruk och klimatneutralitet är målet, avslutas i

företag från hela värdekedjan, bland annat grossister,

isolering, elprodukter, fog, tätskikt och plastfolier. Även

augusti och projektet går då in i en ny fas.

underentreprenörer, byggbolag, insamling, sortering,
materialåtervinning, rör- och profiltillverkare, beställare,

ytskikt, fogar, färg och lim innehöll en stor andel fossil
råvara. Mindre än en tredjedel av produkterna var fria

- Det stora jobbet börjar först när vi är på plats och

branschorganisationer med flera. Rör producerade inom

från fossil råvara. Dock bestod många av dem istället av

ska börja installationerna, säger Martin Ekelund

RE:pipe kommer att användas till Hoppet.

metall eller betong, som också ger upphov till en stor

som är elkonstruktör och konsult på Bengt Dahlgren

klimatpåverkan på grund av utsläpp vid produktion och

AB i Göteborg. Under projekteringsfasen arbetar vi

– Branschen är till största delen nyfiken och vill lära sig

transport, säger Maria Perzon och fortsätter:

egentligen som om det ska installeras helt nya material.

mer, säger Martin Ekelund. Men EU-krav på jungfruligt

Det är långt kvar till fossilfrihet, främst på grund av att

materialråvara vid tillverkning av elkomponenter ställer

– Fossilfria byggnadsmaterial och byggnadsmaterial med

elmaterialbranschen ännu har en bit kvar när det gäller

stora krav på kreativitet och uppfinningsrikedom.

återvunnen råvara behöver utvecklas. Inspiration till

återbruk, material- och energibesparing.
Bygget av förskolan Hoppet i Göteborg ska påbörjas

fossilfria alternativ kan både hittas i äldre byggmetoder
och byggnadsmaterial och i nya forskningsinnovationer

När man vill uppnå hållbarhet inom elprojektering

under hösten 2020 och beräknas vara klart hösten 2021.

såsom bioplaster. Dessutom behöver återanvändningen

finns det olika vägar att gå. En metod är att återbruka

Hoppet omfattar en mängd olika delprojekt och ingår

av byggnadsmaterial öka.

installationsmaterial, något som kan vara svårt då

som en fallstudie i Återbruk Väst.

materialen åldras. Här har Martin bland annat lyckats
I takt med att omvärlden ställer högre krav på hållbarhet

återanvända en del LED-armaturer. En annan väg är

– Vi kommer inte att uppnå målet full fossilfrihet i

och cirkularitet har återbruk blivit en allt viktigare

att minimera mängden installationer, något han har

detta första pilotprojekt, säger Angélica Karlsson på

verksamhet, framförallt i konsumentledet. Dock har

eftersträvat så långt det är möjligt med tanke på de krav

Lokalförvaltningen i Göteborg. Det har visat sig vara

även byggsektorn under senare år fått upp ögonen för

som Lokalförvaltningen har på sina förskolor.

omöjligt. Men med hjälp av Bengt Dahlgren och andra
samarbetspartners har vi nått en 70-procentig reduktion

de fördelar som finns i att återvinna och återbruka
byggnadsmaterial. Bengt Dahlgren är med i flera projekt

– Jag har försökt balansera Lokalförvaltningens riktlinjer

av CO2 när det gäller stora byggdelar, och kommer totalt

som bidrar till utvecklingen och har samlat på sig mycket

mot de mål som Hoppet omfattar och har nått en bit

troligen att hamna på ungefär 50 procent när man även

erfarenhet och kunskap inom området.

på väg, säger Martin. Jag uppskattar att besparingen i

räknar in installationer, transporter och byggproduktion.

form av färre installationer ligger på cirka 30 procent.

Text: Lennart Orvarsson m. fl.

Då Bengt Dahlgren även är med som elprojektörer i

Ett projekt som bidrar till materialbesparingen är

Bengt Dahlgrens uppdrag: Extern projektledare miljö,

projektet Hoppet har en utredning av vilka begagnade

RE:pipe. Här samlar man installationsspill av rör och

projektstöd miljö, LCA, El.

elprodukter som passar bäst att installera i projektet

återanvänder materialet till nya rör. RE:pipe startade i

genomförts. Elprojekteringen, som är en tuff utmaning

mars 2019 och kommer hålla på i två år. I projektet deltar
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Tallbohov Electric Village

Drottning Silvias Barnoch ungdomssjukhus

BRF Viva

Tallbohov Electric Village i Järfälla är ett forskningsprojekt med

Västfastigheter bygger nya lokaler för Drottning Silvias Barn- och

Riksbyggens Positive Footprint Housing – Brf Viva – är byggt i

fokus på hållbart byggande av bostäder. Med tekniska innova-

Ungdomssjukhus inom Östra Sjukhuset, Göteborg. Ambitionen

samverkan med Bengt Dahlgren gällande energiförsörjning,

tioner och nytänkande arkitektur hoppas man sätta standarden

är att skapa ett av världens bästa sjukhus för barn och ungdomar.

framtagande av ny hållbarhetsklassning och projektering av VVS

för framtidens byggande. Bakom projektet står Tornet, som till-

Den 5:e maj 2015 togs första spadtaget och inflyttning sker nu

och brandskydd. Energiarbetet mynnade ut i en Energirapport

sammans med arkitekterna Strategisk Arkitektur har en vision om

successivt i de 31 000 m2 stora lokalerna. Byggnaden skall bland

där alternativa produktionsanläggningar, lagringsmöjligheter och

att i alla delar minimera klimatavtrycket. Projektet består av 300

annat innehålla avdelningar för operation, intensivvård och vård,

stomval analyserats, dels vad gäller energianvändning/produk-

lägenheter och etapp 1 har redan beviljats bygglov. Byggnaderna

lek- och arbetsterapi, sjukgymnastik och en bassäng. Kombina-

tion, dels ur ett LCA-perspektiv. Med hjälp av Bengt Dahlgren har

karaktäriseras av asymmetriska tak med solceller som genom sin

tionen av högt ställda krav från medarbetare och verksamhet,

ett eget anpassat hållbarhetsprogram utarbetats. Hållbarhets

utformning ger bättre förutsättningar för energiförsörjningen.

patienter mellan 0 och 18 år med olika behov, hög installations

programmet omfattar krav inom energi, innemiljö, material,

Husen utformas också för att i framtiden kunna integrera solceller

täthet, speciella byggnadstekniska krav och högt ställda

social hållbarhet, mobilitet, ekosystemtjänster och etablering.

i fasaden och för att hålla nere koldioxidutsläppen har man gjort

hållbarhetskrav gör projektet unikt.

Hållbarhetsprogrammet har sedan utvecklats vidare till en

medvetna materialval.

hållbarhetsklassning där olika kravnivåer ges olika poäng och
Bengt Dahlgren har sedan 2010 haft uppdraget att vara projektets

där totalpoängen mynnar ut i ett miljöbyggnadsbetyg. Brf Viva är

I Tallbohov Electric Village utvecklas en metod för flexibel energi

miljösamordnare. Detta omfattade i ett tidigt skede att upprätta

först ut som testobjekt för hållbarhetsklassningen. Projektet är

försörjning där AI väljer det energislag (solenergi, bergvärme eller

ett miljöprogram där projektets miljömål och miljökrav ingår.

preliminärcertifierat Miljöbyggnad Guld och blev 2019 utsett till

fjärrvärme) som ger lägst klimatavtryck vid varje given tidpunkt

I senare skeden ligger fokus på att följa upp att miljömålen och

Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards.

och som dessutom förutser behov av lagring och förbrukning

miljökraven verkligen nås. Projektet har stort fokus på miljö och

av energi. I Tallbohov Electric Village kommer även ett mindre

energi och byggnadens och byggnationens totala miljöpåverkan

Bengt Dahlgrens uppdrag: Hållbarhetssamordning, Energisystem,

vätgaslager samt ett batterilager att utredas för att i första hand

skall minimeras under hela livscykeln, från projektering till slutlig

Energi, VVS, Brand, VVS.

kapa effekttoppar när elleveransen från externa källor har som

rivning. Byggnaden skall vara hållbar, vilket innebär att dess totala

högst klimatpåverkan.

miljöpåverkan minimeras samtidigt som den har en god innemiljö.
Västra Götalandsregionens centrala mål att minimera energi

Bengt Dahlgren ansvarar för att energisystemet utformas för att ge

användningen skall prägla alla tekniska lösningar. Som ytterligare

lågt klimatavtryck, lokal energiproduktion, lagring av el som kan

stöd i miljöstyrningen av projekteringen har certifiering enligt

nyttiggöras vid effekttoppar, samt energieffektivt beteende för de

Miljöbyggnad använts och under 2019 blev projektet preliminär

boende. Vi ansvarar även för att Miljöbyggnadscertifiera projektet.

certifierat på Guldnivå.

Bengt Dahlgrens uppdrag: Energisystem, Miljöcertifiering.

Bengt Dahlgren har sedan 2010 även haft i uppdrag att projekt

Illustration: Riksbyggen Positive Footprint Housing

era byggnadens brandskydd. Brandskyddet utformas för att vara
kostnadseffektivt i byggskedet men även billigt, lättanvänt och

Illustration: White Arkitekter

naturligt i förvaltningsskedet. Brandskyddet ska fungera väl ihop
med andra funktioner; hygienkrav, akustik, säkerhet och estetik.
Tillsammans bygger vi ett världsledande barnsjukhus där vi alla
bidrar med vår unika kompetens för att skapa en vårdupplevelse
i världsklass.
Illustration:Strategisk Arkitektur

Bengt Dahlgrens uppdrag: Miljösamordnare, Brand.
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Kvarteret Forskningen - KTH Rocks

Nationalmuseum

Bengt Dahlgren har varit delaktiga i utbygg-

Kullabergs Vingård är en av de främsta vin-

Bengt Dahlgren har varit delaktiga som VVS-projektörer i KTHs

Nationalmuseum är sveriges största konst- och

naden av Kungälvs sjukhus sedan projektet

tillverkarna i Sverige med fokus om smak

spännande projekt Kvarteret Forskningen som inkluderar 350

designmuseum med samlingar som består

startade 2013. Under tiden som projektet

och hållbarhet. Bengt Dahlgren har arbetat

studentlägenheter med fokus på hållbarhet. Kvarteret Forsk-

av cirka 700 000 föremål från 1500-talet och

utvecklats, hela vägen från ritbordet till

med Kullabergs Vingårds nya vineri som

ningen är de tre huskroppar som byggts på KTH Campus högsta

fram till i dag. Bengt Dahlgren har haft det

har det högt uppsatta målet att producera

punkt. Husen är storskaliga plusenergihus där värmeåtervinning,

prestigefyllda uppdraget att projektera ny

60 000 flaskor per år (en ökning på 1200 %).

bergvärme och strategiskt placerade solceller bidrar till ett

ventilation, klimatanläggning samt sprinkler-,

Det nya vineriet är cirka 1900 m2 och

ekonomiskt hållbart system för långsiktig

styr- och övervakningssystem. Vi såg även till att uppnå

i version 2.2 och högsta nivå guld var ett beslut som kom tidigt.

innehåller hållbara installationer som uppfyller avancerade krav

förvaltning av husen. Kvarteret Forskningen

energimålen i projektet som GreenBuilding certifiering samt

Betyg Guld är en hög ambitionsnivå för bostäder och lokaler,

gällande inomhusklimat. Fastigheten kommer att ha solceller,

- KTH Rocks är nominerat till det prestige-

att byggnaden inte ska använda mer nettoenergi efter ombyggna-

vilket gör det särskilt unikt när det gäller komplexa byggnader

bergvärmepumpar, elbatterier och vattenåtervinning: egen

fyllda priset Årets Bygge vilket vi är mycket

tion än innan trots högre klimatkrav och större klimatiserad yta.

såsom sjukhus och vårdlokaler. Detta då ett sjukhus har andra

kallvattenbrunn som kommer att nyttjas till att rengöra ytor

stolta över.

Utöver det har Bengt Dahlgren även arbetat med framtagning av

krav som är högre ställda på bland annat hygienfaktorer som kan

med mera inom produktionsytorna och det är ett separat avlopps-

påverka energianvändningen eller val av ventilationssystem, samt

system som kommer att leda ut detta vatten till en bevattningsdam

Bengt Dahlgren har varit med som

att det finns verksamheter som inte får ha några fönster vilket

i anslutning fastigheten, även dagvatten kommer att ledas till

VVS-projektör.

påverkar uppfyllelsen av kravet för dagsljus. När projektet blev

bevattningsdammen.

Beslutet att Miljöbyggnadscertifiera sjukhuset
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Bengt Dahlgrens uppdrag: Brand, VVS, Energi, tryckluft.

preliminärcertifierade med slutbetyg Guld. Idag är det 19 sjukhus
av totalt 2 319 byggnader som är certifierade med samma slutbetyg.
Bengt Dahlgren stöttade även Västfastigheter som LCA konsult
under 2019 i ett utvecklingsprojekt som omfattade tre delar:
1. Utföra en klimatberäkning av en ny sjukhusbyggnad på
Nya Kungälvs sjukhus
2. Ta fram en metodik för att minska klimatpåverkan från
en sjukhusbyggnad vid nybyggnation
3. Ta fram en rådgivande checklista över klimatåtgärder
som baseras på klimatanalysen
Bengt Dahlgrens uppdrag: Miljö- och energisamordnare, VVS, LCA.

er

ing

s

projekt av olika byggnadstyper, 13 svenska sjukhusprojekt som var

ali

preliminärcertifierat i september 2018 fanns det, av totalt 1 200

Visu

Kullabergs vingård

Illu

Kungälvs sjukhus
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Strömsskolan
Den nya tillbyggnaden vid Strömsskolan i

Nya Sergelhuset

Kinna är Sveriges första skola som uppfyller
kraven för en Svanen-märkning. Projektet
startade 2017 och färdigställdes i sin helhet

I nya Sergelhuset har Vasakronan haft fokus

under 2019. Bengt Dahlgren har varit med

på återbruk och Bengt Dahlgren har varit

och projekterat brandskyddet i byggnaden.

delaktiga genom att projektera 3 av 4 etapper.

Projektet har drivits av Marks Kommun som har

Istället för att riva och bygga nytt har de

anlitat Skanska för genomförandet. Vad gäller byggmaterialet

gått mer varsamt fram. Det har bland annat

så blir fler och fler produkter godkända av Svanen. Inom projektet

inneburit att hela den gamla betongstommen

har vi varit begränsade till att använda oss av dessa. Ett av de

står kvar och återanvänds samt att över 40 ton material från

moment som krävde mer tid och resurser jämfört med andra

huset har gått till återbruk i andra byggnader. Utöver det har en

byggen var att garantera det höga dagsljusinsläppet, vilket blev

av fasaderna behållits. Istället för att byta fasad har man monterat

en av utmaningarna i projekteringsstadiet.

en unik lösning där klimatiseringen och sprinkling av lokalerna
sker via takrosetterna som sitter i valven 12 meter upp från golvet.
Hela Nationalmuseum är nu uppdelat i olika klimatzoner vilket
möjliggör att ha utställningar som är i behov av olika klimat i salar
bredvid varandra. Under 2019 har ombyggnaden av Nationalmuseum tagit hem det prestigefulla ROT-priset där juryn motiverar vinsten med ”Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts
inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare,
projektörer och entreprenör”
Bengt Dahlgrens uppdrag: Ventilation, klimatanläggning, styr- och
övervakningssystem och sprinkler.

ner fasaden mot Sveavägen, tvättat den samt uppdaterat utseendet.
Huset har även uppdaterats med smarta energilösningar och

Bengt Dahlgrens uppdrag: Brandskyddsprojektering.

miljöcertifierats enligt LEED Platina.
Bengt Dahlgrens uppdrag: Projektering av tre av fyra etapper.
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En bro mellan akademi
och industri
Vi har inte alltid svaret och vi sitter inte alltid på
lösningen. Däremot är vi på Bengt Dahlgren alltid
nyfikna på att hitta bra lösningar på utmaningar vi
ställs inför. Vårt engagemang i forskning och utveckling (FoU) ger oss möjlighet att göra just detta och är
en viktig del för att säkerställa och upprätthålla vår

Forskning &
utveckling

4.1

MSEK

Investerades i forsknings &
utvecklingsprojekt 2019
från Bengt Dahlgren.

spetskompetens. Under 2019 var vi engagerade i
32 stycken pågående FoU-projekt inom ett flertal
områden. Projekten ger oss möjlighet att testa och
designa nya tekniska lösningar och verktyg som
kommer våra kunder till nytta. Ofta är de utformade
som samarbetsprojekt mellan akademi och industri
där vi på Bengt Dahlgren fungerar som en bro
mellan dessa.
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Energilagring i marken ger
nya affärsmöjligheter
Lokalproducerad och lågtempererad energi-

distribution i enskilda fastigheter. Bengt Dahlgren

distribution i stadsdelar är en nygammal metod

jobbar i innovativa projekt, oftast nybyggnation,

där geoenergi- och fjärrvärmebranscherna

där energisystem för flera fastigheter designas

möts. Bengt Dahlgren har i uppdrag att hjälpa

och drift-sätts med temperaturer som är mycket

fatighetsägare och energibolag att samarbeta.

närmare markens ostörda temperatur. Detta
öppnar för fler möjligheter att tillvarata kyl- eller

Bengt Dahlgren arbetar för att utveckla samhället

värmeöverskott samtidigt som den förnyelsebara

i en mer hållbar inriktning. Det gör de bland

geoenergikällan kommer till användning. Principen

annat med hjälp av professionell klimatkontroll

ingår bland annat i begreppet femte generations

och energidistribution i och mellan fastigheter,

fjärrvärme och fjärrkyla.

samt med utnyttjande av förnyelsebara energikällor
som geoenergi och solenergi. Optimeringen av

– Vi är aktiva inom forskning och utvecklings-

energilösningar för stadsdelar inklusive energi

projekt som tar fram ny kunskap inom detta

lagring är i dag ett hett ämne, både inom akademin

område, och bistår därmed med kompetens så

och näringslivet.

att fastighetsägare och energibolag förbereder sig
för att sälja billigare energiöverskott till varandra.

Forskning & utveckling:
Geoenergi

– I lokala fastighetsbestånd strävar vi efter att

De största fördelarna är lägre driftkostnader,

använda ny teknik och flytta energi mellan bygg-

mindre klimatpåverkan och inte minst nya affärs-

nader när det är möjligt, både i realtid och med

möjligheter, både för fastighetsägare och energi-

tidsförskjutning via lagring. Vi är en bro mellan

bolag, säger José Acuña.

akademi och industri, säger José Acuña som är VD
på Bengt Dahlgren Stockholm Geo och sammankallade för en koncerngemensam FoU-grupp.
Många befintliga geoenergisystem i Sverige
grundas i princip av lokalproduktion och energi
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Bengt Dahlgren är för närvarande med i ett stort

nyckelparameter. Som en del av forsknings

innovationsprojekt i Stockholm gällande åtta

programmen Termiska Energilager i Sverige

kvarter i fastigheten Stora Frösunda 2 med Fabege

samt RockStore i Norge är vi med och tar fram

som uppdragsgivare. Projektet tillämpar principen

ny kunskap inom området, i samband med ett

ovan och skapar förutsättningar för en så flexibel

antal forskningsinstitut och energibolag, säger

energihandel som möjligt. Hjärtat av systemet

José Acuña.

Medveten arbetsplats

GRI-index

kommer att bestå av minst 160 borrhål på 330
meters djup som ger värme och kyla åt de nyupp-

I ett fåtal länder i Europa har man använt tekniken

förda byggnaderna, både bostäder och kontor, och

även i större fastighetsbestånd sedan 1970-talet.

som kan lagra intern- och extern-producerad

I fallet för Dorsten-Wulfen i Tyskland fick till exempel

energi när den inte behövs. Den första etappen,

71 byggnader värme från grundvattnet redan

de två första kvarteren, är redan under produktion.

1979, överskottsvärmen skickades vidare till det så

Överskottsenergin kan även gå ut i Norrenergis nät.

kallade Stieglpotte-området. I Norge får campus på
University of Bergen 4 MW värme från fjordens

I Stora Frösunda kommer markens temperatur

vatten (6 till 12 grader varmt). Systemet har på

att jobba mellan -2 och +30 grader med en

senare tid uppgraderats till femte generationen.

system-verkningsgrad på cirka 5 och 7 för värme

Exemplen är många, framförallt i Tyskland och

respektive kyla.

Schweiz. Många använder sjövärme och spillvärme
som energikällor.

– Att använda geoenergi är väldigt effektivt, men vi
begränsar oss inte till endast denna utan letar alltid

– Dessa goda exempel tittar vi på närmare. Vi

efter synergier mellan olika källor. Ibland kan den

hoppas kunna bidra till en lång lista av svenska

ena källan vara lönsammare än den andra och

system inom en snar framtid. Hållbarheten tvingar

det gäller att skapa flera flexibla system som kan

oss alla mot samma mål, säger Jose Acuña.

utnyttja varierande produktionskostnader. Att
kunna korttids- och långtidslagra energi är en

José Acuña, VD, Bengt Dahlgren Stockholm Geo AB
Text: Lennart Orvarsson

23/43

Tillsammans skapar vi det goda samhället

Fler exempel på
forskningsprojekt

Ökad hållbarhet i våra projekt

Minskad klimatpåverkan

Medveten arbetsplats

GRI-index

REPIPE-demo

BeDOT

ReCirculate

Byggprojektet Hoppet är engagerade i ett samarbete med forsk-

I takt med att efterfrågan på hållbarhet ökar ställer myndigheter

Det tre år långa forskningsprojektet ReCirculate som finansieras

ningsprojektet REPIPE-demo tillsammans med RISE IVF och

högre krav på byggnationer vilket gör det viktigt att optimera

av Viable Cities drog igång under november 2019. Projektet är ett

ett 30-tal företag. Projektet är finansierat av Energimyndigheten

lösningarna så tidigt som möjligt i projekten. Under 2019 har

svar på det behov som finns att hitta nya cirkulära sätt att bygga

RE:Source och kommer att pågå från mars 2019 till januari 2021.

Energi & Miljö-teamet i Göteborg använt verktyget BeDOT för

våra städer. Målet med projektet är att öka möjligheterna att

REPIPE-demo är ett demonstrationsprojekt som har som mål att

att räkna energiprestanda på byggnader i tidiga skeden. Energi

använda restmaterial i nybyggnation. Fokus kommer att ligga

demonstrera insamling, sortering, materialåtervinning och till-

beräkningsmetoden skapades 2018 som ett examensarbete

både på restmaterial i form av lera vid grävarbeten och åter

verkning av nya rör och profiler i större skala. Installation av rör

tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och har sedan

brukade byggprodukter vid rivning. Nya byggprodukter som

ger upphov till stora mängder installationsspill som i dagsläget

dess använts av Chalmers som kursmaterial på skolans byggnads-

tas fram kommer användas i byggandet av Göteborgs Stads

går till förbränning. Under vinter/vår 2020 pågår insamling av

teknik- och arkitekturutbildningar. Samarbetet har fortsatt

fossilfria förskolor och på sikt fler projekt.

installationsspill av rör med mål att producera nya rör till Backa

genom studier på hur BeDOT och interaktionen mellan arkitekter

Kyrkogata 11. Pipelife, Wavin och Uponor kommer att tillverka

och ingenjörer i ett tidigt projekteringsskede påverkar energi

I projektet deltar förutom Bengt Dahlgren även Göteborgs stad,

kabelskyddsrör och markrör för utvändiga applikationer.

effektivitet och hållbarhet.

Chalmers, White Arkitekter AB, Wingårdh arkitektkontor AB och
earthLAB Studio.

Policy för hållbara bioplaster
Som en del i omställningen till mer hållbara material har bio-

Under 2019 har BeDOTs metod dessutom bearbetats för att också
kunna genomföra analyser på dagsljus, solskydd och solenergi
vilket har väckt ett intresse hos flera aktörer i branschen.

HSB- Living Lab/Graytec.

plaster blivit ett vanligt alternativ till fossilbaserade plaster. Dock

Lokal rening av bad-, disk- och tvättvatten, så kallat gråvatten, är

råder det en osäkerhet kring hur råvaran i bioplaster ska bedömas

en fråga som blir allt mer aktuell och som företaget Graytech

ur hållbarhetssynpunkt. Etiska frågor gällande tillverkningen och

arbetar med i HSB Living Lab. Tanken är att det ska gå att skilja på

dess processer kan vara en bidragande orsak till att omställningen

dricksvatten och övrigt vatten och genom detta kunna spara både

till bioplaster går långsammare än vad som tidigare förutspåtts.

vatten och energi. I HSB Living Lab pågår nu testning av lokala
reningsanläggningar för att utreda funktionen på reningen samt

Det tvååriga projektet Policy för hållbara bioplaster finansieras

kvalitet på det behandlade vattnet. Bengt Dahlgren deltar som

av Vinnova och syftar till att identifiera hinder och möjligheter,

projektpartner till HSB Living Lab och har också utfört projektering

kartlägga befintliga upphandlingskrav och policyer samt ta fram

och för installationer i fastigheten. Vidare deltar vi i en fördjupad

vägledning för hur upphandlingskrav kan sättas framåt. På så vis

systemanalys som utförs tillsammans med Greytech och Chalmers

kan tryggheten i beslut att öka hållbarhet med hjälp av bioplaster

för att utvärdera system ur energi- och kostnadssynpunkt.

ökas. I projektet som pågått sedan 2019 deltar Bengt Dahlgren,
Chalmersindustriteknik (projektledning), Göteborgs stad,
Hammarplast Medical, Johanneberg Science Park, Procurator,
Tarkett och Västra Götalandsregionen. En slutrapport med
projektets resultat har publicerats.
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CIX - Cirkularitetsindex

För säkrare räddningshissar

Fossil-free energy district – FED

Det finns ett behov av att öka kunskapen om och användandet av

På grund av att vi bygger allt högre utrustas fler nybyggnationer

Fossil-free energy district (FED) var en innovativ satsning av

cirkulära material i byggprojekt. Cirkularitet handlar om att mini-

med säkerhetshissar. Dock saknas det idag en standard eller tydlig

Göteborgs Stad inom ramen för EUs Urban Innovative Actions

mera avfall, öka återanvändningen av material samt arkitektur som

vägledning för hur räddningshissarna ska utformas. Det har lett

(UIA). Syftet var att utveckla en digital marknadsplats för handel

möjliggör demontering och flexibilitet. För att skapa bästa förut-

till att designen skiljer sig åt och det finns oklarheter kring hur de

av energi och systemtjänster för värme, kyla och elektricitet.

göra för att få mindre spill på byggen till exempel och

sättningarna för ett cirkulärt arbete och kunskapshöjning tas ett

få regler som återfinns i BBR ska hanteras. Med stöd från Svenska

Målet var att kunna skapa en mer flexibel marknad för energi och

att arbeta mer med återanvändning av material.

cirkularitetsindex fram (CIX). Verktyget tas fram för en testbädd/ett

Byggbranschens Utvecklingsfond arbetar Bengt Dahlgren till-

som leder till optimerad användning av resurser med minskade

testhus men erfarenheter och verktygen ska spridas och ska kunna

sammans med NCC och LTH för att ta fram en praxis för området.

topplaster och reduktion av klimatpåverkan. Med ökade inslag

användas i andra projekt. Verktyget kommer att inkludera återvun-

av lokal produktion av energi från förnybara källor ställs krav på

net material, återanvändning av material, flexibla samt demonter-

ökad flexibilitet i energimarknader för att kunna ta tillvara på

bara konstruktioner av material som tål att återanvändas.
Forskningsprojektet som finansieras av Boverket sträcker sig
från januari 2019 till juni 2020 och deltagande parter är: ETTELVA
Arkitekter, Riksbyggen, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad och
Bengt Dahlgren.

Utveckling av plattform för
fastighetsdata
I takt med att våra städer och byggnader blir allt mer uppkopplade
och smarta genereras det mer och mer värdefull information från
vår byggda miljö. Men informations- och datagenerering skapar
också nya utmatningar. Hur använder vi informationen på bästa
sätt, hur delar vi data mellan aktörer i fastighetsbranschen och
hur säkerställer vi personlig integritet? I det Vinnovafinansierade
projektet Fastighetsdatalabbet ska dessa frågor belysas och ambitionen är att skapa en nationell plattform som möjliggör delning
av fastighetsdata på ett standardiserat sätt. Bengt Dahlgren är med

Trägrund
För större delen av en byggnads komponenter är träbyggnation
möjlig utan att riskera konstruktionens funktion. Dock finns det
en tveksamhet kring huruvida grundplattan är möjlig att tillverka

Hur skulle du vilja arbeta mer
med hållbarhet framöver?
Jag vill knyta hållbarhet mer till mitt verksamhetsområde och bättre kunna utvärdera hur och
vad BIM (Building information management) kan

Hanna Nauckhoff, Avdelningschef sprinkler
Brand och Risk, Stockholm.

produktionen av till exempel sol-el och vindkraft. Bengt Dahlgren
fick i uppdrag att agera projektstöd åt fastighetsägarna (Chalmersfastigheter och Akademiska Hus), utföra utredning och projektering
av nya installationer, arbeta med utveckling och uppdatering av
styr- och övervakningssystem för marknadsplatsen samt att skriva

Ökad hållbarheten genom rätt val av
brandskydd:
Föregående år lanserade Bengt Dahlgren handboken
”Hållbart brandskydd”. Den är den första i sitt slag

i trä vilket gör betong till det naturliga valet.

den tekniska slutrapporten.

Syftet med projektet som är ett hypotetsprövningsprojekt finans-

Projektet genomfördes på Chalmers Campus Johanneberg och

göra medvetna val inom brandskyddsområdet för att

deltagande partners inkluderar Göteborg stad, Johanneberg

minska miljöpåverkan. ”Hållbart brandskydd” är

Science Park, Chalmers, RISE, Göteborg Energi, Ericsson samt

formulerad som en lättöverskådlig guide med fokus

de lokala fastighetsägarna.

på situationer där det är möjligt att göra hållbara

ierat av innovationsmyndigheten Vinnova är att testa idén att
göra hela bärande grundläggningen av trä med fabricerade
grundelement. Fördelarna är en minskad klimatpåverkan samt

och genom denna handbok vill vi visa hur man kan

att träindustrin kan integrera grundläggning i sina volymelement.

val. Bland annat beskrivs metoder för att beräkna

Det ökar kvalitetsnivån för grundläggning samtidigt som hus

miljöpåverkan från olika brandtekniska utformningar,

tillverkare får kontroll över hela kedjan från grundläggning till

hur man bygger flexibla byggnader som inte behöver

färdigställd byggnad.

ändras vid nya brandskyddsförutsättningar och hur
man bör hantera farliga ämnen. Vi upplever ett

Projektet som pågick mellan november 2018 och september

stort intresse och nyfikenhet avseende

2019 leddes av RISE och övriga deltagande parter var Svensk

hållbart brandskydd från samtliga

Trägrundläggning AB, Trähusföretag via ARBIO, TMF Teknikgrupp, Lokalförvaltningen Göteborgs Stad och Bengt Dahlgren.

aktörer inom vår bransch, och er
bjuder nu även utbildningar i ämnet.

som projektdeltagare och medfinansiär i projektet som kommer
att pågå i två år.
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Ett nära samarbete med
studenter och framtida kollegor
Utöver arbetet vi gör för att korta ledtiden från
akademin till industrin är vi också angelägna om att
arbeta tätt med studenter som bidrar till utvecklingen
genom spännande examensarbeten. Det är ett sätt för
oss på Bengt Dahlgren att bidra till utvecklingen såväl
tekniskt som inom branschen. Detta har vi såklart
arbetat med även under 2019 och har haft privilegiet
att samarbeta med ambitiösa och drivna studenter.

Examensarbeten

Några av de exsamensarbeten som Bengt Dahlgren
har varit en del av är de som genomförts i projektet
Hoppet och i olika projekt i Stockholm. Dessa
redovisas på nästkommande sida.
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Examensarbeten i samarbete
med Stockholmsbolaget

Examensarbeten i samarbete
med Göteborgsbolaget

Projektering, kalkyl & upphandling

Solceller

Ventilation

I examensarbetet, som genomfördes av Lovisa Olsson vid

Examensarbetet utgick från ett tidigare exjobb där olika

Karlstads Universitet, undersöktes miljöpåverkan med fokus

ventilationssystem och dess klimatpåverkan undersöktes.

på klimatpåverkan från solceller i tillverkningsfasen. Mono-

Utgångspunkten för Inga Sierpinska vid Chalmers Tekniska

och pollykristallina kiselsolceller studerades och två typer av

Högskola var Grönskans ventilationssystem (FTX system),

tunnfilmssolceller; CdTe och CIGS studerades ur ett livscykel-

som jämfördes med ett tilluftssystem med markförlagd för-

perspektiv. Resultatet visar att tunnfilmsolcellerna med sin

värmning. I det senaste examensarbetet beaktades även hur

återbetalningstid på tre år är bättre ur ett koldioxidekvivalent-

krav på olika parametrar för inomhusklimat (hälsa, komfort,

perspektiv jämfört med kiselsolcellerna. Den miljökategori

prestation). Resultatet visar att design av ventilationssystem

som påverkades mest vid tillverkningen av solcellerna var

för att minimera miljöpåverkan får konsekvenser för

den marina miljön, som en följd av utsläpp av kemiska och

inomhusklimatet, varför det är viktigt att vara medveten

organiska substanser.

om detta när funktionskraven ställs. Vidare har det i arbetet

Carl Damberg och Gustav Nyström skrev sitt examensarbete i samarbete med VVS avdelningarna på Bengt Dahlgren
Stockholm i form av en totalentreprenad innehållandes allt
från anbud till färdiga handlingar. Arbetet omfattade projektering samt utförande av VVS- och styrinstallationer till en
komplett driftfärdig anläggning med tillhörande dokument
ation i form av teknisk beskrivning och ritningar.

Effekten av grundvattenflöden
genom högtemperaturborrhålslager
Ett mycket vanligt antagande vid borrhålssimuleringar är att
man utgår från att det finns inget grundvattenflöde och värmetransporten i marken sker endast genom värmeledning. På det
viset förenklar man beräkningsarbetet avsevärt – men på de
allra flesta platser förekommer det dock grundvattenflöden
i varierande grad, som eventuellt kan föra bort värmen från
lagret vilket försämrar lagrets verkningsgrad. Denna

Well certifiering av
Stockholmskontoret

problematik har Max Hesselbrandt studerat i sitt examens-

Hur säkerställer man en god arbetsmiljö och trivsel på

Vetenskapliga metoder och praktiska
tillvägagångssätt för beroendeanalys
inom samhällsviktiga verksamheter

kontoret? Det kan man göra genom certifieringssystemet
’The WELL Building Standard’ som sätter människohälsa,
välmående och trivsel i fokus. David Lundmark har i sitt
examensarbete tittat på hur väl Bengt Dahlgrens Stockholmskontor tillgodoser kraven som WELL ställer samt tagit fram
en lista med åtgärdsförlag. Studiens slutsats är att Bengt
Dahlgrens Stockholmskontor bör uppnå betyg Gold ifall
man vidtar de föreslagna åtgärderna.

arbete i samarbete med Bengt Dahlgren Stockholm Geoenergi.

Hur analyseras elberoendet i samhället och vad borde ingå
i en sådan analys? Detta har Kicki Rönnåker och Sofia
Wennerbeck försökt ta reda på i en studie där vetenskapliga
metoder jämförts med praktiska tillvägagångssätt för analyser
av el. Den skillnad som hittades fick ligga till grund för ett
antal förbättringsförslag som förhoppningsvis kommer
kunna användas i framtida handledningar för elberoendeanalys. Examensarbetet har utförts i samarbete med
Brand och Risk avdelningen i Stockholm.

visats att det är komplext att ställa upp funktionskrav för en

Träbyggnation

förskola då gällande regelverk och standarder i första hand
är framtagna för vuxna och inte för barn.

Examensarbetet syftade till att utreda olika träbyggnationsteknikers klimatpåverkan. I arbetet jämförde Anna Askemar
vid Högskolan i Borås bärande ytterväggar med bärande element i LVL, konstruktionsvirke, lättviktsregel och KL-trä. För
bjälklag analyserades konstruktioner med bärande element av
LVL och lättviktsbalk. En livscykelanalys gjordes på tvärsnittet
för de olika träkonstruktionerna. Resultatet indikerade att för
bärande ytterväggar så har tvärsnittet med KL-trä lägst klimatpåverkan. För bjälklag har tvärsnittet med lättviktsbalk lägst
påverkan i flest miljöpåverkanskategorier. Vidare tyder resultatet på att det är isolering och gips som står för den största
andelen av klimatpåverkan.
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Minskad
klimatpåverkan
Förmågan att se helheten är ett måste
när vi tar oss an världens viktigaste
fråga. Samtidigt är det viktigt att
också ha ett öga för det lilla. Uppfyller
vi de mål som vi har satt för oss
själva, stora som små, driver vi
utvecklingen åt rätt håll.

Handling mot klimatkrisen

Vi vill dra vårt strå till stacken och bidra
med det vi kan för att lösa de hållbarhets
utmaningar som vår samtid står inför och
tillsammans med våra partners skapa ett
godare samhälle.
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Vår klimatpåverkan
Den här rapporten är upprättad efter Global Reporting

Några av de åtgärder som genomförts inom

Intiative vilket innebär att klimatpåverkan fördelats

koncernen och lett till minskad klimatpåverkan är:

på tre olika områden eller ”scopes”, vilka definieras
• Beslut om inköp av klimatbonusbilar

enligt nedan:

• Energieffektivisering av kontor
Scope 1 - direkt klimatpåverkan. Här omfattas klimatpåverkan från resor med Bengt Dahlgrens egna bilar.

• Minskning av flygresor
• Fler webbaserade möten

Scope 2 - indirekt klimatpåverkan från energi. Här omfattas Bengt Dahlgrens klimatpåverkan från användning av
de kontor vi hyr.

Vad tycker du är den viktigast hållbarhetsfrågan för Bengt Dahlgren
att arbeta med?
Scope 3 - här omfattas Bengt Dahlgrens inköpta resor
med flyg, tåg och bil.

Vi ska leva som vi lär så att det märks och syns
att det är genuint. Sedan tror jag det viktigaste
vi kan göra utöver resepolicys, tjänstebilspolicys
och sådant är att bidra med kunskap och nytänkande på

Bengt Dahlgrens mål om att halvera klimatutsläppen
per anställd jämför med 2016 räknas utifrån dessa tre

Handling mot
klimatkrisen

scopes. Vi arbetar därför aktivt med att kontinuerligt

temat inom samhällsbyggande och förvaltning. Där behöver
vi också synas och vara en tydlig spelare på nationell nivå.
Vi kan nog göra ännu mer även om vi redan gör avtryck.
Erik Almgren, Styrelseordförande, Bengt Dahlgren AB.

följa upp dessa. Sedan 2016 har antalet anställda ökat
med 25 % och de totala klimatutsläppen ökat med 4%
(7,2 ton). Detta resulterar i en minskning om 17,4 %
per anställd – men det kvartstår fortfarande mycket
arbete. En åtgärdsplan för minskning av flygresor
kommer tas fram.
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Totala utsläpp av växthusgaser från resor och energianvändning per år
(Scope 1-3, kg CO2-ekv per år)
Klimatbonusbilar

Flygpolicy

Sedan 1 juli 2018 har vi en bilpolicy inom koncernen

På Bengt Dahlgren har vi tagit beslut om att inga

som tar hänsyn till skattelagen om Bonus Malus.

flygresor mellan kontorsorterna är tillåtna om inte

Bilpolicyn är ett stöd för det fortsatta hållbarhets

synnerliga skäl finns. Skälen ska redovisas vid varje

arbetet på Bengt Dahlgren, där ett av målen är att

enskilt tillfälle till VD för respektive bolag. Under

minska utsläpp av koldioxid från våra tjänsteresor.

2019 hade 93% av flygresorna ett godkännande.

250000

På Bengt Dahlgren har vi förutom att vi blivit fler

samt omfattas av klimatbonusen. I andra hand får

anställda också öppnat fler kontor och blivit mer

bilar som släpper ut högst 95 gram koldioxid per

utspridda över landet. Under 2019 har flera projekt

kilometer väljas (dock ej malusbilar).

utomlands genomförts vilket har lett till en ökning

200000

3450

Klimatkompensering

2300

Under våren 2020 klimatkompenserade Bengt
Dahlgren för bränsleförbrukningen från våra

1150

resor i tjänsten och energianvändningen från
vår kontorsenergi under 2019.

50000

3 376 kWh
-25% förbrukning

med 7% mellan 2016 och 2019.

2016

2019

600

Valley, Tanzania. “Reducing emissions from
FN initiativ genom UNFCCC som syftar till att bevara
norra Tanzania arbetar de med Carbon Tanzania

500

och de lokala nomadstammar, Hadza-folken. Här

samtidigt har vi ökat antalet anställda i hög takt.

Projektet är Plan Vivo certifierat, och finansierar

Med den bakgrunden framgår det i graferna

så att Hadza-folken kan underhålla, patrullera och

nedan att det totala klimatavtrycket per anställd

bedriva ett modernare och mer hållbart skogsbruk.

har minskat med ca 17%. Utsläpp från flygresor

Totalt har 1,4 miljoner ton CO2-utsläpp undvikits

omfattar endast klimatpåverkan från bränsleför

och över 600 000 hektar skog skyddats, skog som

brukningen (inte höghöjdsutsläpp).

annars hade skövlats. Dessutom har 15 utrotnings
hotade arter skyddats.

504 kg CO2

492 kg CO2

Scope 2

Scope 3

-17,4%

2018
2019

-22,7%

416 kg CO2

300

300

200

200

Energi
Flyg
Tåg
Bil

100
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Totalt

2016

400

476 kg CO2

400
kg CO2

Scope 1-3) för Bengt Dahlgren har ökat men

500

600

skog och stoppa avskogningen globalt. I Yaeda i

beskyddar markerna och den ovärderliga naturen.

Scope 1

-16,9%

2017

deforestation and forest degradation (REDD)” är ett

Det totala klimatavtrycket (enligt tidigare beskrivet

+111,2%

Totala utsläpp av växthusgaser från resor och energianvändning per anställd och år
(Scope 1-3, kg CO2-ekv per år)

och deras REDD projekt mot avskogning i Yaeda

har man utvecklat ett system som förvaltar och

0

0

Vi valde att klimatkompensera genom Zeromission

Klimatavtryck

-3,1%

4 498 kWh

4600

Utsläppen per rest mil och anställd har minskat

2019

100000

4750

kommer att bli nästkommande års utmaning.

2018

150000

Energianvändning per anställd
(Scope 1-3, kWh)

av antalet flygresor. Att minska flygresorna
Byte av bilar har hittills gett en bra påverkan.

+3,6%

2017

Bengt Dahlgren ska i fortsättningen i första hand
köpa in bilar som definieras som klimatbonusbilar

2016

2016

2017

2018

2019

-33,7%

100
0

+68,4%

Scope 1

Scope 2

Scope 3

Totalt
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Medveten
arbetsplats
Personalen är vår viktigaste tillgång
och tillsammans ska vi lyfta blicken och
se våra medmänniskor. Vi ska bidra till
att fler lyckas nå sina mål och hoppas
på så sätt skapa ett bättre samhälle.
Vi ska aldrig acceptera diskriminering,
alltid inspirera unga som är på väg in i
arbetslivet och ge tillbaka till samhället
genom att göra det vi gör bäst. Oavsett
är vi säkra på att vi är starkare
tillsammans.

Jämställdhet & mångfald
Kompetens & företagskultur
Samhällsbidragande insatser

Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete
med en stor portion entusiasm vars syfte
är att säkerställa god fysisk och psykosocial
hälsa, trivsel och arbetstillfredsställelse
hos samtliga medarbetare.
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Jämställdhet & mångfald
Hösten 2018 initierades Bengt Dahlgrens koncern-

Under slutet på 2019 arbetade Mångfaldsgruppen

gemensamma mångfaldsgrupp med syfte att öka

vidare med de tre områden som identifierades

mångfalden inom koncernens bolag. Med utgång-

under konferensens workshop. För att vidareutveckla

spunkt i bolagens gemensamma långsiktiga mål,

rekryteringen med avseende på det koncerngemen-

om 35% kvinnor i koncernen år 2025, låg fokus för

samma målet arbetades ett rekryteringsverktyg fram.

2019 på jämställdhet.

Verktyget ger en överblick över måluppfyllnad och
status för att nå målet 2025 genom att beräkna hur

Under inledningen av 2019 fokuserade gruppen

rekryteringen årsvis skall se ut för att nå 35% kvinnor

främst på att samla in information för att få en så

inom koncernen.

tydlig bild som möjligt av nuläget i organisationen.
Det innebar genomgång av redan existerande

Under 2019 skapades även ett system för att anonymt

material, men även att skicka ut en enkät till samtliga

anmäla felbehandling, orättvisor, trakasserier och

medarbetare för att samla in ytterligare information.

kränkande behandlingar. Syftet med systemet är att
på ett tydligt sätt synliggöra eventuell problematik

Under 9-12 maj anordnades Bengt Dahlgrenkon-

och skapa de bästa förutsättningarna för att lösa

cernens konferens med ledmotivet ”Du är viktigast”.

problemen. Det förebygger även att tystnadskulturer

På konferensen höll Ulrika Sedell en workshop för

och otrygghet uppstår.

samtliga medarbetare för att höja medvetenheten och

Jämställdhet &
mångfald

kompetensen om jämställdhet i koncernens bolag.

Inför 2020 har hälften av Mångfaldsgruppen bytts ut

Workshopen mynnade ut i tre områden att vidare-

för att ge nya idéer men samtidigt bibehålla kunskap

utveckla med fokus på jämställdhet; rekrytering,

från tidigare år. Under året som kommer fortsätter

arbetsmiljö och karriär.

arbetet och kommer att inkludera samtliga delar
inom begreppet mångfald. Vi arbetar för att göra

Som en uppföljning av konferensen hölls koncernens

Bengt Dahlgren till en mer medveten arbetsplats.

ledarskapsdagar 28-29 augusti där Bengt Dahlgrens
chefer vidareutbildades inom mångfalds- och

Under 2019 var vi på koncernen totalt 501 anställda

jämställdhetsfrågor. Där varvades teori med

(årsmedarbetare), med en fördelning som redovisas

diskussioner och underlag som tagits fram under

på nästa sida. I det redovisade antalet ingår ej

koncernkonferensen bearbetades.

praktikanter eller timanställda juniorer eller seniorer.
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Antal kvinnor respektive män inom Bengt Dahlgrenkoncernen
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Mår våra medarbetare bra
mår företaget bra
Vi driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med

Som företag har vi nolltolerans mot diskriminering

en stor portion entusiasm vars syfte är att säkerställa

och kränkande särbehandling. För att motverka

god fysisk och psykosocial hälsa, trivsel och arbets-

detta har alla kontor utsett varsitt skyddsombud

tillfredsställelse hos samtliga medarbetare.

som arbetar tillsammans med företagets ledning
med arbetsmiljöarbete och uppföljning av olyckor

Under året har Bengt Dahlgren implementerat ett nytt

och tillbud. För att ytterligare säkerställa en god

verktyg inom koncernen som heter Winningtemp för

arbetsmiljö och ett gott ledarskap går samtliga

att utföra medarbetarmätningar i realtid. Med verkty-

chefer ledarskapsutbildningar.

get är det möjligt att se hur resultaten från mätningarna förändras över tid i verksamheten. Vi följer upp

Konkurrensen om personer med den kompetens som

resultaten kontinuerligt och det är ett viktigt verktyg

är viktig för oss har ökat. Därför är det av yttersta vikt

för vår fortsatta utveckling och en möjlighet för med-

att varumärket Bengt Dahlgren associeras med en god

arbetarna att vara delaktiga i att påverka framtiden

företagskultur och att vi uppfattas som en attraktiv

inom företaget.

arbetsgivare. Vårt arbete med att stärka företagskulturen är en del i att skapa den attraktiviteten.

Två av de målen som vi satte upp för 2019 och som
mättes med Winningtemp handlar om i vilken grad

Som en del i våra medarbetares välmående omfattas

våra medarbetare aktivt skulle rekommendera Bengt

samtliga medarbetare av gällande kollektivavtal och

Dahlgren som arbetsplats samt hur nöjda de är med

det erbjuds även en rad förmåner. Dessa såsom sjuk-,

ledarskapet inom organisationen. Målsättningen för

sjukvårds- och gruppförsäkring, friskvårdsbidrag,

att aktivt rekommendera Bengt Dahlgren som arbets-

inkomstersättning vid sjukdom, föräldraledighets

plats var 60% och i december 2019 när mätningarna

tillägg samt tjänstepension. Vidare erbjuds alla

gjordes hade vi uppnått 53%, vilket är 26% över

medarbetare massage och koncernen är ansluten till

bransch-index. Dock innebär det att vi inte uppnått

Benify som är en förmånsportal där tjänster och varor

vår målsättning och kommer att arbeta vidare med

erbjuds till rabatterade priser.

detta kommande år. På frågan hur nöjda medarbet-

Kvinnor

Män
Syd

Kvinnor

Män

Stockholm &
Östergötland

arna är med ledarskapet inom organisationen hade
vi en målsättning om att nå 80% och lyckades uppnå
detta målet då mätningen visade just 80%.
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Bengt Dahlgrens företagskultur
Under de senare åren har vi arbetat aktivt med

Utöver de spännande projekt och forskningsprojekt

Samtliga anställda erbjuds att delta på våra introdagar,

värderingsstyrt ledarskap. Detta bidrar till en fort-

där medarbetare får möjlighet att delta och utvecklas,

vilket är en 2-dagars träff en gång om året. Detta är

satt stark och positiv företagskultur och hjälper oss

sker på individnivå olika utbildningsinsatser inom

mycket uppskattade tillfällen, där medarbetare också

behålla vår roll som en attraktiv arbetsgivare. Just

hela koncernen. Medarbetare erbjuds dels kompe-

får möjlighet att stärka den sociala hållbarheten över

företagskulturen är något vi vet är djupt uppskattat

tenshöjande utbildningar, med fokus på teknik-

bolags- och avdelningsgränser. Under 2019 deltog ca

av våra medarbetare, och det är också den som gör

och spetskompetens, men det

att flera medarbetare väljer att återvända till Bengt

läggs också stora resurser på

Dahlgren som arbetsplats efter arbete på annat

utbildningar och inspirations-

företag under en period. Vi fortsätter arbetet

föreläsningar avseende den

genom att revidera vår kulturbok med fokus på

personliga utvecklingen. Som

värderingar och de beteenden samt förhållnings-

företag ser vi medarbetarna som

sätt som är kopplade till dem.

en oerhört viktig resurs, och den

Utbildning och utvecklingsmöjlighet
Personalens utbildning och utvecklingsmöjligheter
är viktiga för Bengt Dahlgren för att kunna bidra med
god kvalitet till våra kunder och öka nöjdheten hos
våra medarbetare. Varje år genomförs utvecklingssamtal (mål- och prestationssamtal) med samtliga
medarbetare inom koncernen. Vi erbjuder även en
rad interna utbildningsmöjligheter för att främja
olika utvecklingsvägar och specialkompetenser
inom företaget. Medarbetare uppmuntras även att
delta i externa utbildningsprogram. De olika karriär
vägarna ser något olika ut inom de olika bolagen,
men kan sammanfattas som handläggare, uppdragsansvarig, specialist, gruppchef och avdelningschef.

mentala hälsan är nog så viktig
som kunskapsnivån för att vi
ska kunna erbjuda och ge våra
kunder det bästa för just deras
projekt. Vi vill ge våra med-

80 personer i den centrala introduk-

”Att hållbarhet och
jämställdhet är
viktiga frågor för
bolaget är tydligt
efter de här dagarna.
Det känns bra att börja arbeta för
ett företag som insett att hållbarhet måste vara en självklarhet”.
Louise Holmstedt om introduktionsdagarna
som nyanställd i en intervju.

tionen. Russell Fatkoulin, som jobbar
både med hållbarhet och mångfaldsfrågor, höll en utbildning
om byggsektorns miljöpåverkan,
om jämställdheten och vad Bengt
Dahlgren gör som företag inom
dessa områden.
Inom bolaget bedrivs även flera
mentorsprogram, där seniora medarbetare som önskar bidra till den

arbetare de bästa förutsättningar att möta de

yngre generationens utveckling av konsultrollen

utmaningar som samhället medför idag, där en

erbjuds en mentorutbildning. Medarbetare som är

ökad stressnivå påverkar många arbetsplatser idag.

intresserade av ett mentorskap kan sedan ansöka

En hållbarhetsaktivitet för 2019-2021 är att alla med

om en mentor, och det avsätts tid för detta under en

arbetare ska ha gått en övergripande utbildning i

period. Programmen är väldigt uppskattade och ger

hållbarhet inriktad på sin disciplin till 2021. Under

deltagarna möjlighet att fokusera på konsultrollen

2019 påbörjades detta arbete inom respektive bolag.

som helhet, där spetskompetens är en given faktor

Exempel på genomförda utbildningar är bland andra

men även kundkontakter, ekonomiuppföljning och

Hållbar VVS projektering, Hållbarhet i byggbranschen

stresshantering kan ingå som fokusområden.

samt Hållbarhet för projektledare.
34/43

Tillsammans skapar vi det goda samhället

Ökad hållbarhet i våra projekt

Minskad klimatpåverkan

Medveten arbetsplats

GRI-index

Medvetna och hållbara inköp
på arbetsplatsen

Samhälls
bidragande
insatser

För att säkerställa att anlitade leverantörer upp-

ur ett flertal olika aspekter, med inspirationsföre-

minst ett projekt utomlands och ett projekt i när-

fyller Bengt Dahlgrens krav på kompetens, kvalitet

läsningar, träningspass, hållbarhetsanpassad mat,

området som rör social hållbarhet. Som exempel

och miljö ställer vi krav på de av våra leverantörer

föreläsningar om teknikutveckling inom området och

på sådant engagemang kan nämnas att vi i

som har påverkan på vår leverans till kund eller på

mycket mer. Våra kunder bjuds in till evenemang med

Göteborg 2019 anslöt oss till Womengineer, där

våra interna kvalitets- och hållbarhetsmål. Arbetet

hållbarhetstema under veckan och 2019 hölls en

tjejer uppmuntras till att läsa teknik genom att

har påbörjats och under 2020 kommer vi att ha ett

mycket uppskattad föreläsning med Rebecka Carlsson

besöka en arbetsplats, samt My Dream Now där

ökat fokus på frågan.

i Göteborg om hållbar utveckling och exponentiella

klasscoacher från Bengt Dahlgren träffar högstadie-

teknologier. I Stockholm höll Milad Mohammadi en

och gymnasieklasser från socialt utsatta områden.

Vi arbetar aktivt med att göra medvetna val när det

minst lika uppskattad föreläsning om inkluderande

Detta är något vi kommer fortsätta att arbeta med

kommer till kontorsutrustning, kontorslokaler eller

ledarskap. Det sker även lokala initiativ med återbruk

under 2020.

andra produkter som på något sätt är miljömärkta

och återvinning i fokus, till exempel klädbytardag.

eller miljöcertifierade. Även avseende livsmedels-

I Stockholm sponsrar vi på Bengt Dahlgren en

inköp och vid representationstillställningar tänker

En tävling mellan medarbetarna brukar också gå av

rad olika initiativ så som Håll Nollan, IUG,

vi i dessa banor, och på samtliga kontor erbjuds ofta

stapeln under hållbarhetsveckan där de får poäng

Flexobert, Stiftelsen Säkra varje Unge, Team

vegetariska eller närproducerade alternativ vid fika

utefter hur väl de lyckas lägga om sina resor, kost och

Bobeck/Tengström samt anordnar träffar för

och lunch. Detta är en viktig del för oss på Bengt

annat under veckan för att minska sitt klimatavtryck.

kvinnorna på vårt kontor.

Dahlgren då vi vårt ställningstagande avseende

Hållbarhetsveckan är ett mycket uppskattat inslag

hållbarhet inte endast omfattar projekten som vi är

under hösten, och förhoppningen är att vissa förän-

delaktiga i, utan allt vi tar oss för inom företaget.

dringar ska bli bestående.

Hållbarhetsveckan

Lokala initiativ

som verkligen märktes under vår hållbarhetsvecka.

Hållbarhetsveckan är ett återkommande evenemang

Som en del i vårt engagemang för ökad hållbarhet

Daniel Jeppson, Styr, Syd.

som koncernen arrangerar årligen. Under veckan

och ambitionen om att bidra till ett bättre samhälle

lägger vi all fokus på att uppmärksamma hållbarhet

har vi som målsättning att varje år engagera oss i

Vad är dina tankar om Bengt
Dahlgrens hållbarhetsarbete
och hur märker du av det?
Det är väldigt viktigt och något alla kan bidra
till. Jag tycker det känns i BDAB andan, något
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Chonyonyo Water Project
Utöver våra lokalt förankrade initiativ är Bengt

ersätta den mot en pump som kompletteras med sol-

Dahlgren för andra året i rad engagerade i projektet

celler för att på så vis bli fristående och oberoende

Chonyonyo Water Project. Under 2018 invigdes fas ett i

av elnätet. I övrigt pågår just nu utredningar kring

Chonyonyo Water Project som är en vattenförsörjnings

vattenrening. I dagsläget behöver vattnet kokas

anläggning i Tanzania. I projektet arbetar Bengt

innan det kan drickas men målet är att med hjälp av

Dahlgren och Ingenjörer Utan Gränser tillsammans

UV-filter kunna leverera drickbart vatten direkt från

med Muvano Projects. Målet med fas ett var att leve-

kranarna. Det innebär att varje plats med tappställe

rera vatten av god kvalitet till byborna i Chonyonyo och

behöver förses med reningsverk.

Rukole. Vattnet som användes togs från ett befintligt
borrhål i Ihanda som ligger ca 10 km från Chonyonyo.

Efter utförd utredning ska installation av reservkrafts-

Projektet har varit framgångsrikt och över 5000 personer

sytem genomföras och åtgärden ska implementeras

har kunnat dra nytta av resultaten från projektet.

då det är en viktig del för att säkerställa vattenförsörjningen. Utöver detta har säkerhetsventiler och tryck-

Arbetet har fortsatt under 2019 och projektering av

mätare installerats i systemets mest kritiska punkter

fas två är igång. Fas två handlar främst om att byta

under året. Det har också upprättats ett relations

en befintlig pump som är uppkopplad till elnät och

underlag från fas ett.
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Vi ska
vara en
föregångare
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Medveten arbetsplats

GRI-index

Vi på Bengt Dahlgren har som målsättning att bli branschens
mest hållbara företag. Med detta kommer ett stort ansvar.
Vi ska vara en föregångare i samhället som leder branschen i en
mer hållbar riktning, både genom vårt hållbarhetsarbete och genom de tjänster vi erbjuder. Under 2019 har vi arbetat för att nå
våra nya, skärpta hållbarhetsmål och ökat vårt fokus på hållbarhet i våra tjänster. Detta arbete fortsätter vi under 2020. Vårt
uppdrag är påbörjat men inte slutfört!

GRI-index
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Kravnummer

Minskad klimatpåverkan

Medveten arbetsplats

Beskrivning

GRI-index

Läshänvisning

Organisationsprofil
102-1

Organisationens namn

Tillsammans skapar vi det goda sammhället, sid. 4

102-2

Varumärken, produkter, tjänster

Bengt Dahlgren i siffror, sid 5

102-3

Lokalisering av huvudkontoret

Bengt Dahlgren i siffror, sid 5

102-4

Länder där organisationen är verksam

Bengt Dahlgren i siffror, sid 5

102-5

Ägandestruktur och bolagsform

Koncernen har en ledningsgrupp som består av VD för respektive bolag. Koncernens ledningsgrupp
ansvarar för samordning, utveckling och ledning av koncernens verksamheter. Koncernstyrelsen
består av 5 ledamöter. Varje bolag har sin egna operativa styrelse med extern ordförande som hanterar de lokala bolagen. För förvaltningen av moderbolaget och koncernen i enlighet med lag, bolags
ordning, ägardirektiv och konsortieavtal finns en separat styrelse där ordförande i respektive dotterbolag sitter med.

102-6

Marknader där organisationen är verksam

Bengt Dahlgren i siffror, sid 5

102-7

Organisationens storlek

Bengt Dahlgren i siffror, sid 5

102-8

Medarbetardata

Bengt Dahlgren i siffror, sid 5 samt Medveten arbetsplats, sid 31

102-9

Organisationens leverantörskedja

Samverkanmed våra intressenter, sid 8 samt Hållbarhetspolicy, sid 11

102-10

Väsentliga förändringar i organisationen under redovisningsperioden

Väsentlighetsanalys, sid 9

102-11

Försiktighetsprincipen

Tillsammans gör vi det lönsamt att arbeta hållbart, sid 6-7

102-12

Stadgar, principer och initiativ som organisationen följer

Medveten arbetsplats, sid 31-33 samt Samhällsbidragande insatser, sid 35

102-13

Medlemskap i branschorganisationer och medverkan i nationella samt internationella
organisationer

Samhällsbidragande insatser, sid 35
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Strategi
102-14

Styrelseordförande har ordet

Världens viktigaste redovisning, sid 2

102-15

Identifierade väsentlighetsaspekter, risker och möjligheter

Risk - och möjlighetsanalys, sid 9

Organisationens värderingar, principer, standarder och uppförandekod

Bengt Dahlgren i siffror, sid 5 Bengt Dahlgrens hållbarhetshistoria, sid 7 samt GRI Index, sid 39

Styrningsstruktur

Hållbarhetsarbetet drivs av en koncerngemensam hållbarhetsgrupp som tar fram beslutsunderlag
som presenteras för koncernens ledningsgrupp. I koncernens ledningsgrupp tas beslut gällande vilka
hållbarhetsmål, aktiviteter och engagemang som Bengt Dahlgren ska engagera sig i. Koncernens ledningsgrupp består av VD för respektive bolag.

102-40

Intressentgrupper

Samverkan med våra intresenter, sid 8

102-41

Andel anställda som omfattas av kollektivavtal

Se tidslinjen, sid 7

102-42

Identifiering och urval av intressenter

Samverkan med våra intresenter, sid 8

102-43

Metoder för dialog med intressenter

Samverkan med våra intresenter, sid 8

102-44

Viktiga frågor för respektive intressentgrupp

Samverkan med våra intresenter, sid 8

Innehåll och avgränsningar

Världens viktigaste redovisning, sid 2

Etik & integritet
102-16

Styrning
102-18

Intressentdialog

Rapportprofil
102-46
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102-47

Lista över väsentliga ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor

Väsentlighetsanalys, sid 9

102-48

Förändringar gällande bolagsinformation

Inga förändringar. Andra GRI-rapporten

102-50

Rapporteringsperiod

Innehåll, sid 3

102-51

Senaste redovisningen

Andra GRI-rapporten

102-52

Rapporteringscykel

Innehåll, sid 3

102-53

Kontaktperson för rapporten

Innehåll, sid 3

102-54

Rapportering enligt GRI standard

Samverkan med våra intressenter, sid 8

102-55

GRI index

GRI-index, sid 38

102-56

Externt bestyrkande

Hållbarhetsredovisning är inte externt bestyrkt

103-1

Motivering till väsentliga hållbarhetsfrågor samt avgränsningar

Väsentlighetsanalys sid 9

103-2

Beskrivning av hur organisationen hanterar sina väsentliga hållbarhetsfrågor

Från Ökan hållbarhet i våra projekt, sid 13 till Samhällsbidragande insatser, sid 36

103-3

Utvärdering av organisationens hantering av väsentliga hållbarhetsfrågor

Från Ökan hållbarhet i våra projekt, sid 13 till Samhällsbidragande insatser, sid 36

Antikorruption (andel av verksamheten som bedömts avseende risk för korruption)

Bengt Dahlgrens uppförandekod gäller samtliga bolag inom Bengt Dahlgren koncernen och innehåller
anvisningar för vårt eget agerande och uppförande. Den omfattar alla i bolaget; styrelse, ledning och
medarbetare. Vi förutsätter även att den respekteras av våra kunder, samarbetspartners och alla
som företräder Bengt Dahlgren, vilket vi följer upp med våra leverantörsbedömningar.

Hållbarhetsstyrning

Väsentliga aspekter
205-1
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Uppförandekoden omfattar anvisningar gällande affärsetik, relationer till medarbetare, hållbarhets
ansvar och anmälan av överträdelser.
Uppförandekoden omfattar även anvisningar avseende anti-korruption. Då Bengt Dahlgren AB
främst verkar inom Sverige upplever vi inte något utbrett problem med korruption. Vi har inte identi
fierat några sådana händelser inom koncernen eller hos våra leverantörer, men frågan bevakas
fortlöpande.
302-1

Energianvändning intern

Vår klimatpåverkan, sid 29-30

302-2

Energianvändning extern

Vår klimatpåverkan, sid 29-30

302-3

Energiintesitet

Vår klimatpåverkan, sid 30

305-1

CO2-utsläpp (direkta utsläpp av växthusgaser)

Vår klimatpåverkan, sid 30

305-2

CO2-utsläpp (indirekta utsläpp av växthusgaser från energianvändning)

Vår klimatpåverkan, sid 30

305-3

CO2-utsläpp (indirekta utsläpp av växthusgaser från projekt)

Hållbarhetsmätning av våra projekt, sid 15

305-4

CO2 intesitet

Vår klimatpåverkan, sid 29-30

305-5

Reduktion av CO2 utsläpp

Vår klimatpåverkan, sid 29-30

307-1

Uppfyllande av miljölagar

Vi slår vakt om miljön - Och har under året implementerat ett verktyg i vårt verksamhetssystem för
rutinmässigt arbete kring bevakning av gällande lagar för att säkerställa att vi följer dessa på både
bolags- och koncernnivå.
Miljöansvarig Koncernen hanterar och kontrollerar lagar som är gemensamma för koncernen.
Miljöansvarig per bolag hanterar och kontrollerar nya lokala föreskrifter och bevakar uppfyllelse av de
lagar som är gemensamma för koncernen.
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Tillsammans skapar vi det goda samhället

Ökad hållbarhet i våra projekt

Minskad klimatpåverkan

Medveten arbetsplats

GRI-Index

GRI-index

Detta är ett led i SIS standard för kvalitet- och miljöledning ISO14001. Miljöledning handlar om
att minska bolagets negativa miljöpåverkan och skapa nya möjligheter med hjälp av miljöarbete.
ISO14001 är ett av världens mest kända standard för miljöledning. Med detta rutinmässiga arbete
kan vi säkerställa att vi inte brustit i lagefterlevnad. Hur följer vi då upp vårt arbete? Genom vårt
verksamhetssystem regleras detta och vi arbetar aktivt med att hela tiden förbättra våra rutiner.
308-1

Bedömning av nya leverantörer map. miljö

Medvetna och hållbara inköp på arbetsplatsen, sid 35

401-1

Fördelning nyanställda map. region, kön och ålder samt personalomsättning

Jämställdhet och mångfald, sid 33

401-2

Förmåner för anställda

Mår våra medarbetare bra mår företaget bra, sid 33

404-2

Utbildningsprogram

Utbildning och utvecklingsmöjligheter, sid 34

404-3

Utvecklingssamtal

Utbildning och utvecklingsmöjligheter, sid 34

405-1

Jämställdhet (kön, ålder, urpsrung)

Jämställdhet och mångfalld, sid 33. Enligt svensk lag kan dock etnicitet ej redovisas

414-1

Bedömning av nya leverantörer map. social hållbarhet

Medvetna och hållbara inköp på arbetsplatsen, sid 35

419-1

Ekonomiska och sociala böter och sanktioner

Bengt Dahlgren-koncernen har inte erhållit några böter eller andra sanktioner.
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