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Hållbarhet blir allt viktigare inom 
bygg- och fastighetsbranschen 
och för att vara en attraktiv aktör 
på marknaden krävs det att man är 
med på resan mot ett klimatneutralt 
byggande. Ett första steg för att suc-
cessivt minska klimatpåverkan inom 
byggbranschen stavas klimatdekla-
rationer.

Cirka 20 procent av Sveriges klimat-
påverkan kommer från byggbranschen, 
vilket är mer än vad alla personbilar 
sammanlagt årligen släpper ut. De 
senaste rapporterna från IVL och Bover-
ket visar att ungefär hälften av klimat-
påverkan kommer från byggmaterialet i 
en byggnad, mätt under ett femtioårigt 
livsspann. Genom att klimatdeklarera 
kan man vara med och påverka bygg-
branschens koldioxidutsläpp.

Sverige är ett av de första länderna i 
världen med att införa klimatdeklaratio-
ner. Från och med den 1 januari 2022 
gäller krav på klimatdeklaration vid upp-
förande av nya byggnader vilket innebär 
att byggherrar ska redovisa vilken påver-
kan på klimatet en ny byggnad har.

– Vi har tidigare tänkt att den största 
delen av en byggnads klimatpåverkan 

kommer från energianvändningen och 
det är något vi jobbat med de senaste 
decennierna. Vi har byggt mer energief-
fektivt och styrt om till en mer miljövänlig 
uppvärmning. Men undersökningar visar 
att de stora koldioxidutsläppen också 
kommer från byggprocessen och klimat-
deklarationer är därför ett viktigt första 
steg för att minska det, säger Alexander 
Landborn, grundare av ClimateWorks.

KLIMATDEKLARATIONER SÄTTER 
BOLLEN I RULLNING
Sverige har satt nationella mål om att 
vara klimatneutrala fram till 2045 och 
kommer ställa allt tuffare krav gällande 
klimatpåverkan framöver. Just nu 
befinner sig byggbranschen i en trans-
formation och klimatdeklarationerna 
är ett första steg på den resan. Precis 
på samma sätt som byggbranschen 
gjort gällande energideklarationerna, så 
kommer kraven gällande klimatdeklara-
tioner successivt att skärpas för varje år 
så att en positiv utveckling sker.

– Att enbart mäta sin klimatpåverkan 
är bara början, i framtiden kommer man 
även sätta ett maxtak för hur mycket 
CO2 en byggnad får släppa ut. Det 
innebär att alla projekt i Sverige kommer 
ha en CO2-budget i sina projekt. På 
samma sätt som vi har ekonomiska 
budgetar i våra projekt i dag kommer 
vi även behöva sätta upp en budget för 
våra koldioxidutsläpp, avslutar Alexander 
Landborn.

Trots ett kliv i rätt riktning, menar en 
del att klimatdeklarationer är ett för litet 
steg. Många ställer sig även frågan om 
vad det spelar för roll vad lilla Sverige 
gör när det gäller klimatfrågan och 
byggbranschen i helhet.

– Om man jobbar inom byggbran-
schen har man en enorm möjlighet att 
faktiskt påverka. Vi måste komma ihåg 
att allt stort börjar smått, likt snöbollsef-
fekten. Vad kan jag bidra med som gör 
klimatarbetet på företaget en procent 
bättre varje dag? Om man gör det här 
tillräckligt länge så kommer den här 
snöbollen att växa och bli så pass stor 
att den till slut är ostoppbar. Vi kan inte 
komma till den stora lösningen på en 
gång utan vi måste börja smått, säger 
Alexander Landborn.

Om man jobbar inom bygg-
branschen har man en enorm 
möjlighet att faktiskt påverka
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Alexander Landborn deltar även i årets första Nordbygg Talks, som är ett
digitalt forum med insikter, kunskap och inspiration i väntan på att vi alla
kan ses på Nordbygg 2022. Gå in på www.nordbyggtalks.se för att se samtliga 
avsnitt av Nordbygg Talks.
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Ny plåtslagarlinje ska locka fler till bristyrke
Sedan Stockholm Byggtekniska 
gymnasium lades ner 2019 har 
det inte funnits någon plåtsla-
garutbildning i Stockholmsre-
gionen. Men till hösten tänds 
ljuset för branschen när Distra 
Gymnasium startar upp sin nya 
plåtslagarlinje.

Behovet av plåtslagare i landet är 
stort, inte minst i Stockholmsregi-
onen där byggtakten är hög sam-
tidigt som gymnasiala plåtslaga-
rutbildningar saknas helt. Enligt 
branschorganisationen PVF Yrke 
och Utbildning saknas det enbart 
i Stockholm cirka 400 plåtslagare 
och sett till hela landet handlar det 
om runt 2000 plåtslagartjänster. 
Men från och med hösten 2022 kom-
mer Distra Gymnasium i Örnsberg 
i Hägersten att erbjuda en treårig 
plåtslagarlinje på bygg- och anlägg-
ningsprogrammet.

– Vi har bygg- 
och anläggnings-
programmet här sen 
tidigare med andra 
inriktningar så vi 
känner branschen. 
Sen har vi följt ut-
vecklingen på plåt-
slagarsidan och se-

dan Byggtekniska gym nasiet lades 
ner finns det ingen utbildning. Så 
vi kom i kontakt med PVF och beslu-
tade oss för att göra något tillsam-
mans åt detta. Det är ju konstigt att 
inte landets största stad har någon 
plåtslagar-utbildning, säger Joakim 
Thörne, rektor på fri skolan Distra 
Gymnasium.

Distra Gymnasium står bakom 
själva utbildningen, men upplägg 
och genomförande sker tillsam-
mans med PVF Yrke och Utbildning.

–  D E  H J Ä L P E R  T I L L  exempel till med 
plåtverkstad, praktikplatser och så 
vidare. Redan innan vi hade skickat 
in ansökan om att starta upp utbild-
ningen hade tio plåtfirmor hört av 
sig och ville ta emot elever från oss. 

Det känns jätteroligt att ha bran-
schen med på tåget.

Distra kommer inledningsvis att 
erbjuda åtta utbildningsplatser per 
år. Redan har 23 ansökningar inkom-
mit till dessa platser till hösten.

– Det är jättekul att intresset är så 
stort, framför allt med tanke på att vi 
fick tillståndet ganska sent. De åtta 
eleverna är garanterade jobb som 
lärling efter utbildningen, säger Joa-
kim Thörne.

Ett av företagen som har kontak-
tat skolan är det anrika och över 100 
år gamla Ahlins plåt i Stockholm, där 
Felix Isaksson arbetar som plåtslaga-
re tillsammans med ett 20-tal andra 
medarbetare.

– Det är oerhört ont om plåtslaga-
re, vi har ett jättebehov här på före-
taget och det gäller i hela landet. Det 
finns en sida på Facebook där man 
kan söka efter plåtslagare, där lägger 

företag ut förfrågningar hela tiden. 
Det är jättebra att den här utbild-
ningen drar i gång så vi får in lite nya 
människor i branschen.

N Y L I G E N  KO M  O C KSÅ  regeringen 
med en proposition om att alla na-
tionella yrkesprogrammen i gym-
nasieskolan ska innehålla grundläg-
gande behörighet till högskolan.

– Många elever som överväger att 
gå en yrkesutbildning väljer ändå 
att gå ett högskoleförberedande 
program. En orsak som elever upp-
ger är osäkerheten kring grund-
läggande behörighet. Regeringens 
förslag innebär att den som väljer 
ett yrkesprogram förbereder sig för 
arbetslivet utan att dörren till högre 
utbildning stängs, sade skolminis-
ter Lina Axelsson Kihlblom när pro-
positionen presenterades i slutet av 
januari. HENRIK EKBERG

Till hösten startar Distra Gymnasium i Hägersten upp en plåtslagar-utbildning. FOTO: JOAKIM THÖRNE

Felix Isaksson jobbar på Ahlins plåt i Stockholm som har behov av att 
anställa fler plåtslagare. FOTO: PRIVAT
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