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• På Adapteo jobbar vi med anpassningsbara byggnader 
som går att återbruka och återanvända när behoven 
förändras. Som norra Europas ledande partner inom 
anpassningsbara byggnader vill vi vara med och bidra 
till att lösa samhälls- och klimatutmaningarna. 

• Våren 2022 gav vi undersökningsföretaget Novus 
i uppdrag att intervjua 100 svenska kommuner om 
hållbar stadsplanering. 

• Genom undersökningens resultat, och övrigt 
informationsmaterial som ligger till grund för denna 
rapport, önskar vi utforska vilka förutsättningar 
svenska kommuner har för att främja planeringen och 
utvecklingen av hållbara städer utifrån miljömässiga 
faktorer. Samt undersöka vad som krävs för att 
kommunerna ska kunna ställa om till hållbara 
byggnadslösningar.
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Sverige ska bli världens första fossilfria 
välfärdsland. För att nå dit har riksdagen 
beslutat att Sverige senast 2045 inte ska 
ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären, för att därefter 
uppnå negativa utsläpp.1 Samtidigt 
förväntas landets befolkning växa och 
uppgå till närmare 11 miljoner det 
kommande decenniet, enligt Statistiska 
centralbyråns befolkningsprognos.2 
En befolkningsökning som kommer 
att kräva att det byggs fler bostäder, 
skolor, äldreboenden och andra typer av 
samhällsfastigheter.

Drygt en femtedel av alla 
konsumtionsbaserade utsläpp av 
växthusgaser i Sverige kommer från bygg- 
och fastighetsbranschen.3 Det offentliga 
Sverige är en stor beställare av byggnader 
och bidrar därmed väsentligt till utsläppen 
av växthusgaser. Detta innebär att Sverige 
står inför stora utmaningar med att 
minska sin klimatpåverkan och uppnå de 
nationella miljömålen.

Regeringen upprättade 2018 Strategi 
för levande städer med syftet att få 
kommuner, med flera, att arbeta med 
klimatsmart planering för en hållbar 
stadsplanering i enlighet med Agenda 
2030 och de globala målen för hållbar 
utveckling.4 Det är i städerna som det finns 
möjligheter att klara många av samhällets 
klimat- och miljöutmaningar. Flera 
myndigheter framhåller att kommunerna 
har ett ansvar att arbeta för att miljömålen 
uppnås, bland annat genom arbetet med 
att utveckla hållbara städer. Detta beror 
på att kommunerna ofta har en roll som 
byggherre, fastighetsägare eller hyresgäst 
och därmed kan ställa miljökrav vid 
upphandling av byggprojekt, renoveringar, 
underhåll, hyra av lokal, etcetera.5

En hållbar stadsutveckling är nödvändig 
för att miljömålen ska kunna uppnås. 
Om kommunerna kan minska sin 
klimatpåverkan i samband med att de 
möter framtida samhällsbehov – till 
exempel när de bygger ut och bygger 
om sin verksamhet – så finns det många 
klimatfördelar att vinna.

Bakgrund

1 Sveriges miljömål (2021)
2 Statistiska centralbyrån (2021)
3 Miljöindikatorer, Boverket (2021)
4 Strategi för levande städer, Regeringen (2018)
5 Sveriges miljömål (2021)



• En majoritet av de undersökta kommunerna har behov av att 
utöka eller bygga om sina lokaler de kommande tio åren. Nio 
av tio (90 procent) uppger att behovet finns inom barn- och 
ungdomsomsorg, följt av äldreomsorg (80 procent).

• Den mest troliga lösningen som flest kommuner uppger att 
de kommer att använda sig av för att lösa lokalbehoven är 
nybyggnation av lokaler (84 procent), följt av ombyggnation 
(81 procent). Drygt en fjärdedel (28 procent) uppger 
etablering av anpassningsbara byggnader som en trolig 
lösning.

• Kommunerna anser att den främsta utmaningen med att 
bygga hållbart är att lägsta pris prioriteras i upphandlingar 
(49 procent), följt av låg kunskap om hållbart byggande (31 
procent).

• Majoriteten av kommunerna (63 procent) tycker att 
påståendet som bäst stämmer in på modulbyggnader är 
”anpassningsbara byggnader lämpar sig endast för att lösa 
tillfälliga behov, t.ex. ombyggnationer”.

• Drygt fyra av tio (44 procent) kommuner har planer på att 
använda sig av anpassningsbara byggnader för att lösa ett 
lokalbehov inom de närmaste tre åren.

• Bland de kommuner som planerar att använda sig av 
anpassningsbara byggnader har fler än åtta av tio (86 procent) 
planer inom barn- och ungdomsomsorg.

• Endast nio procent planerar att använda sig av 
anpassningsbara byggnader för att lösa ett lokalbehov inom 
äldreomsorgen inom de närmaste tre åren.

Sju nyckelpunkter från 
Novusundersökningen



“Hållbara städer är inkluderande och 
tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla 
människor en attraktiv och grön livsmiljö.” 

Strategi för levande städer,  
Regeringen, 2018

Sveriges strategi för 
hållbara samhällen

En hållbar stadsutveckling utgår från en 
helhetssyn på hur städer ska planeras 
och omfattar både miljömässiga, sociala 
och ekonomiska faktorer. Det handlar om 
att åstadkomma goda livsmiljöer, det vill 
säga väl fungerande och robusta städer 
som utformas så att de är till för alla. Den 
fysiska miljöns utformning kan exempelvis 
bidra till att minska segregation, öka 
den sociala sammanhållningen och ge 
förutsättningar för att nå nationella klimat- 
och miljömål.

Regeringens strategi för levande städer 
inrättades för att bidra till att de nationella 
miljömålen nås. I korthet syftar de 

nationella miljömålen till att begränsa 
Sveriges klimatpåverkan. Strategin bidrar 
även till att nå FN:s hållbarhetsmål – 
Agenda 2030 – särskilt mål 11 om hållbara 
städer.6

För att bygga ett klimatsäkert och hållbart 
samhälle anser regeringen att det är viktigt 
att sträva efter ökad energieffektivitet 
och minskad klimatpåverkan. Val av 
material bör göras med hänsyn till miljö 
och människors hälsa och anpassning till 
klimatförändringarna bör beaktas i såväl 
byggande som i den fysiska planeringen, 
både vad gäller exploatering och i 
befintlig bebyggelse.7 

6 Strategi för levande städer, Regeringen (2018)
7 Ibid



Byggsektorn står idag för över 35 procent 
av det totala avfallet i EU.8 En stor del av 
utsläppen från byggprocessen kan kopplas 
till produktionen av byggmaterialen, vilket 
påvisats av forskare från bland annat KTH 
och IVL. Cirka 90 procent av en permanent 
byggnads klimatpåverkan kommer från 
byggskedet inklusive tillverkningen av 
byggnadsmaterialen.9 För permanenta 
byggnader är det främst betong, som 
bland annat används i grund, garage 
och källare, som står för störst andel 
av materialens klimatpåverkan. Enbart 
fabriksbetongen står för 22 procent.10

Utsläppen av växthusgaser från 
materialutvinningen för byggandet 
i EU tillsammans med tillverkning av 
byggprodukter samt uppförande och 
renovering av byggnader uppskattas svara 

för 5–12 procent av de totala nationella 
växthusgasutsläppen, enligt siffror från 
EU. Större materialeffektivitet skulle kunna 
innebära en minskning av utsläppen med 
upp till 80 procent.11

Betong är ett koldioxidintensivt 
byggmaterial och ett vanligt material 
till byggnadsstommar. Trästommar å 
andra sidan medför lägre utsläpp av 
växthusgaser än motsvarande stommar 
i betong och stål. Träet är ett förnybart 
material och bidrar inte till en ökning av 
växthusgasutsläppen, under förutsättning 
att skogsbruket bedrivs hållbart. Det 
krävs dessutom mindre energi, särskilt 
fossila bränslen, för att tillverka träbaserat 
byggnadsmaterial.12 

Miljömässiga utmaningar och 
möjligheter i byggbranschen

8 En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, EU-kommissionen (2021)
9 Referensbyggnaden Blå Jungfrun med träbaserade element med lättbalkar och cellulosaisolering 
– en klimatdeklaration för hela byggnaden och livscykeln (2020)
10 Byggandets klimatpåverkan, IVL Svenska miljöinstitutet (2016)
11 En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin, EU-kommissionen (2021)
12 Hållbart byggande med minskad klimatpåverkan, Boverket (2018)



2018 gav regeringen Statskontoret i 
uppdrag att ta reda på hur Sveriges 
kommuner arbetar med Agenda 2030. 
Två år senare kom slutrapporten Agenda 
2030 i myndigheter, kommuner och 
regioner. Av den framgår att en tydlig 
majoritet av kommuner och regioner 
arbetar med Agenda 2030 som en 
del av sitt hållbarhetsarbete, men att 
det varierar stort hur ambitiöst detta 
arbete är. Statskontoret såg bland annat 
att skillnaderna i förutsättningar för 
resursstarka och resurssvaga kommuner 
avgör huruvida kommunerna arbetar 
med agendan eller inte, snarare än 
ambition. Rapporten visade även att det 
finns en del kommuner som uppfattar att 
hållbarhetsarbetet är ett internt arbete.13

I rapporten Kommunal hållbarhetsstyrning 
– för kommuninvånarnas bästa som tagits 
fram av PWC på uppdrag av SKR, har en 
översyn genomförts av hur 60 svenska 
kommuner styr, målsätter och följer upp 
sitt hållbarhetsarbete. Enligt rapporten 
fokuserar kommunerna främst på 
ekonomisk hållbarhet, samt vissa faktorer 
inom social hållbarhet. Rapporten visade 
dock att det finns behov hos kommunerna 
att sätta upp fler konkreta och mätbara 
mål inom miljömässig hållbarhet.14

I vår undersökning av 100 svenska 
kommuner uppgav drygt hälften, 56 
procent, att det finns hållbarhetsmål 
på plats för hur kommunen ska arbeta 
med hållbar stadsplanering och hållbart 
byggande. Bland dessa uppger nära åtta 
av tio kommuner att målen följs upp minst 
en gång per år, eller oftare än så.

Kommunal målstyrning kopplat 
till hållbar stadsplanering

13 Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner, Statskontoret (2020) 
14 Kommunal hållbarhetsstyrning – för kommuninvånarnas bästa, SKR (2021)



Finns det mål/riktlinjer för hur din 
kommun ska arbeta med hållbar 
stadsplanering och/eller hållbart 
byggande?

Hur ofta följer ni upp dessa mål/riktlinjer? 
Är det...



År 2032 förväntas Sveriges befolkning 
passera 11 miljoner.15 Samtidigt pekar 
allt på att den åldrande andelen av 
befolkningen ökar. Antalet invånare över 
80 år förväntas uppgå till fler än 800 000, 
vilket kan jämföras med knappt 600 000 
idag.16 För tillväxtkommuner innebär fler 
medborgare att kommunal verksamhet 
– skolor och förskolor, äldreomsorg, 
idrottsanläggningar och kulturverksamhet 
– behöver anpassas och i många fall 
byggas ut. För kommuner med negativ 
befolkningsutveckling behöver befintlig 
verksamhet istället skalas ner och ställa om 
till förändrade behov.17 Som en följd av de 
senaste årens snabba befolkningsökning 
har det funnits ett stort behov av skolor 
och förskolor, men med en åldrande 
population kommer behoven sannolikt att 
skifta till exempelvis äldreboenden och 
vårdlokaler.18

En växande och  
åldrande befolkning  
i Sverige

15 Statistiska centralbyrån (2021)
16 Statistiska centralbyrån (2020)
17 Urbanisering – utmaningar för kommuner med växande och minskande befolkning, SKL (2015)
18 Flexibla samhällsfastigheter kan hjälpa kommuner hantera oförutsägbara 
flyttmönster och en åldrande befolkning, Adapteo (2021)



Av vår undersökning framgår det att det 
finns ett behov av att bygga ut eller bygga 
om kommunala verksamhetslokaler i en 
majoritet av de tillfrågade kommunerna 
de kommande tio åren. Framförallt är det 

lokaler för barn- och ungdomsomsorg 
(90 procent), äldreomsorgen (80 procent) 
samt idrottslokaler (68 procent) som 
behöver utökas eller byggas om enligt 
kommunerna själva.19

Stort behov av att bygga ut  
verksamheten i svenska kommuner

Fråga: Har din kommun behov att utöka eller bygga om lokalerna för 
något av följande verksamheter inom de närmsta tio åren? (Flera 
svar möjliga)

19 Adapteo/Novus (2022)



De flesta kommuner uppger att det 
är mest troligt att de använder sig 
av nybyggnation (84 procent) eller 
ombyggnation av befintliga lokaler (81 
procent) för att lösa behovet av lokaler. 
Knappt var tredje kommun, 31 procent, 

uppger att hyra av befintliga lokaler är en 
trolig lösning. Drygt en av fyra, 28 procent, 
uppger istället att behoven sannolikt 
kommer att lösas genom etablering av 
anpassningsbara byggnader.20

Fråga: Vilka av följande lösningar är mest troligt att din kommun använder 
sig av för att bygga om eller utöka kommunens verksamhetslokaler de 
närmsta tio åren? (Flera svar möjliga)

av kommunerna anser att det är 

mest troligt att kommunen använder 

sig av nybyggnation för att lösa 

behovet av kommunala lokaler de 

närmaste tio åren.

Novus (2022)

84%

20 Ibid



Vilka är då de främsta utmaningarna 
med att bygga hållbart enligt 
kommunerna själva? Varannan kommun 
i vår undersökning uppger att det är i 
upphandlingsprocessen som de främsta 

utmaningarna finns, eftersom att lägsta 
pris prioriteras. Knappt var tredje,            
31 procent, svarar även att kunskapen  
om hållbart byggande är alldeles för låg.

Lägsta pris prioriteras i 
offentliga upphandlingar

“Det är svårt att genomföra de aktiviteter som 
bestäms för att de stannar ofta vid tankar och går 
inte vidare därifrån till handling.”

Samhällsbyggnadschef

Fråga: Vad ser du som de främsta utmaningarna med 
att bygga hållbart i din kommun? (Max tre svar)



Offentlig upphandling spelar en nyckelroll 
i utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Upphandlingsmyndigheten lyfter i en 
analys från Nordiska ministerrådet att 
hållbara upphandlingar kan bidra till att 
nå samtliga 17 hållbarhetsmål i Agenda 
2030 och betonar att kommuner nu 
måste agera snabbt.21 I internationell 
standard definieras hållbar upphandling 
som det ”som har mesta möjliga positiva 
miljömässiga, sociala och ekonomiska 
påverkan under hela livscykeln och 
som strävar efter att minimera negativa 
konsekvenser.”22  

Kommuner och regioners möjlighet 
att ställa miljökrav vid upphandling är 
avgörande för att upphandlingar ska 
bidra till att minska klimatpåverkan, 
inte minst när det kommer till hållbar 
stadsbyggnad. Det finns stora möjligheter 
för kommunerna att påverka exempelvis 
byggprocessens stora utsläpp. Krav på 
miljöegenskaper och kvalitet kan anges 

som obligatoriska krav i upphandlingar23  
och miljökrav är därför ett viktigt redskap 
för offentlig sektor i klimatomställningen. 
Uppföljningen av den nationella 
upphandlingsstrategin visar dock att det 
endast är drygt hälften av kommunerna, 
55 procent, som i hög utsträckning ställer 
miljökrav i upphandlingar.24

Upphandlingens  
betydande roll för  
hållbart byggande 

kommuner uppger att kunskapen  

om hållbart byggande är för låg.

Novus (2022)

av kommunerna uppger att det 

är svårt att förutse behoven i 

kommunen.

Novus (2022)

Närmare

Endast

1 av 3

16% 
21 Upphandlingsmyndigheten (2022)
22 Hållbar upphandling – Vägledning (ISO 20400:2017, IDT), SIS (2017) 
23 Konkurrensverket (2020)
24 Upphandlingsmyndigheten (2020)



På Upphandlingsmyndigheten finns en 
kriterietjänst med färdigformulerade 
hållbarhetskriterier som avser att hjälpa 
kommuner att ställa krav på hållbarhet i 
upphandlingar och avtal. Ola Stjärnborg 
arbetar som hållbarhetsspecialist inom 
byggfrågor på Upphandlingsmyndigheten. 
Han menar att kommuner i allmänhet är 
duktiga på att ta hänsyn till hållbarhet i 
upphandlingar, men att de halkar efter 
inom bygg- och fastighetsområdet.

– Upphandlingar inom bygg- och 
fastighet är komplexa processer. En av 
utmaningarna med att ställa krav på 
hållbarhet är att det inte räcker med att 
titta enbart på själva upphandlingen. 
Hållbarhetskriterierna måste in mycket 
tidigare – redan i projekteringsarbetet 
och behovsanalysen. Ambitionen måste 
genomsyra hela processen om kraven 
ska leva vidare genom varje steg fram 
till färdig byggnad, annars riskerar de att 
urvattnas, säger Ola Stjärnborg. 

– Minskad energianvändning är ett 
exempel på ett sådant krav. Där ser vi att 
problematiken ofta ligger i byggskedet 
– bara 25 procent av alla byggnader 
når kraven på energiförbrukning från 

produktionen. Många gånger har det skett 
avvägningar i olika steg i processen, till 
exempel från projektering till utförande, 
som gjort att man tappat eller fått tumma 
på hållbarhetsambitionen.

Som en kommentar till att en majoritet av 
kommunerna i vår undersökning upplever 
utmaningar med att pris prioriteras framför 
hållbarhet i upphandlingar menar Ola 
Stjärnborg att det finns lågt hängande 
frukter att plocka.

– Om man tittar på kostnaderna ur ett 
livscykelperspektiv så går det att räkna 
hem dem tillsammans med miljövinsterna. 
Energianvändning är ett exempel. Att 
byta ut betong och stål till trä kan också 
bli både billigare och miljövänligare i 
längden. Att ha kännedom om träråvaran 
och dess ursprung är dock viktig att ha 
med i beräkningarna.

– Jag tror att det finns stort utrymme 
för regional samverkan. Tittar man på 
hållbarhetsområdet så handlar det 
om ett långsiktigt arbete, att sätta 
hållbarhetsstrategier. Genom samverkan 
behöver kommunerna inte uppfinna hjulet 
på nytt.

“Det finns potential att utveckla målstyrning 
gällande hållbarhet. Inte sällan är uppföljning av 
hållbarhetsmålen ett bortglömt kapitel, och då vet 
vi inte vilken effekt de har i slutändan. Det behövs 
tydligare målsättningar från politisk nivå.”

Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist  
på Upphandlingsmyndigheten



En cirkulär ekonomi är ett slutet och 
regenerativt system som uppnås genom 
lämplig design, underhåll, renovering eller 
återanvändning. Rent konkret innebär 
det att använda resurser så effektivt som 
möjligt, att bevara vad som redan skapats, 
att skapa för framtiden och att förnya 
affärsmodeller genom samarbeten, teknik 
och digitalisering.25 EU har tagit fram en 
handlingsplan för att skapa förutsättningar 
för en cirkulär ekonomi och kommer 
även att lansera en strategi som bland 
annat säkerställer främjandet av åtgärder 
som förbättrar byggnaders hållbarhet 
och anpassningsbarhet i enlighet med 
principerna för en cirkulär ekonomi. 
Exempel på åtgärder kan vara att öka 
livslängden på byggnader, att införa krav 
på innehåll av återvunnet material för vissa 
byggprodukter och främjandet av initiativ 
för att minska hårdgörning av mark.26

Även Sveriges regering har utarbetat en 
handlingsplan för att öka de cirkulära 
flödena inom bland annat bygg- och 
fastighetssektorn, Cirkulär ekonomi 
– Handlingsplan för omställning av 
Sverige.27

Enligt en årlig kartläggning genomförd 
av Aktuell Hållbarhet är det dock 
endast 13 procent av kommunerna i 
Sverige som ställer systematiska krav 
på demonterbarhet vid nybyggnad 
eller ombyggnad av kommunägda 
fastigheter för att underlätta återbruk av 
byggmaterial.28

Att ställa om till ett  
cirkulärt byggande 

av kommunerna uppger att den 

främsta utmaningen med att bygga 

hållbart är att lägsta pris prioriteras  

i upphandlingar.

Novus (2022)

49%  
25 Embodying circularity through usable relocatable modular 
buildings, Riikka Kyrö, Tuuli Jylhä, Antti Peltokorpi, (2019)
26 En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin EU-
kommissionen (2021)
27 Cirkulär ekonomi – Handlingsplan för omställning av 
Sverige, Regeringen (2020)
28 Nästan inga kommuner ställer cirkulära krav vid 
byggnationer (2022)



Att bygga och riva traditionella 
byggnader har alltid haft en betydande 
miljöpåverkan för samhället. Flexibelt 
och anpassningsbart byggande å andra 
sidan utgår från flera av de principer 
och åtgärder som EU nämner i sin 
handlingsplan för cirkulär ekonomi. Ett 
bra exempel är Adapteos lösningar som 
bygger på just en cirkulär modell med 
målet att ha cirkulära flöden genom att 
återanvända materialet och återbruka 
byggnaderna i så hög utsträckning som 
möjligt. På så sätt kan nyproduktion 
undvikas vilket sparar utsläpp. 

Adapteo använder modulär 
byggnadsteknik och består i huvudsak av 
förnybart material, till störst del certifierad 
träråvara. Träbaserade byggsystem har en 
lägre klimatpåverkan jämfört med andra 
byggnadsmaterial som betong och stål.29  
Eftersom byggnaderna består av moduler 
kan de återanvändas och klimatpåverkan 
från installationen blir låg i jämförelse med 
traditionella byggnader. Byggnaderna 
har heller inget behov av att placeras på 
en gjuten grund utan kan ställas direkt på 
träblock på en asfalterad yta eller grusplan, 
vilket ger ett lägre klimatavtryck. När 
behoven förändras kan byggnaden flyttas 

och platsen kan återställas eller användas 
för ett annat syfte. Genom att förlänga 
byggnadernas livslängd och möjliggöra 
fler tillfällen för återanvändning går det att 
minska klimatavtrycket avsevärt. En ökning 
av en byggnads användning med i snitt tio 
år kan minska dess klimatpåverkan med 
upp till 25 procent per användning, sett till 
byggnadens totala livslängd.30

I studien Embodying circularity through 
usable relocatable modular buildings av 
Kyrö, R., Jylhä, T. och Peltokorpi, A. som 
forskar vid bland annat Aalto universitet 
i Finland, undersöktes potentialen 
i anpassningsbara byggnader som 
lösning för att möta fluktuerande behov i 
samhället till följd av snabba demografiska 
förändringar. En av de främsta upplevda 
fördelarna med flexibla modulära 
byggnader ansågs vara snabbheten i att 
producera och etablera byggnaderna. En 
annan var den höga kvaliteten, framför 
allt på inomhusmiljön, som ett resultat av 
att byggnaderna är prefabricerade och 
har byggts i kontrollerad fabriksmiljö. Till 
skillnad från traditionella byggnader som 
byggs på plats påverkas prefabricerade 
byggnader inte av exempelvis 
temperaturförändringar och väder som 
påverkar materialets kvalitet.31

Klimatfördelar med  
anpassningsbart byggande

29 Olika byggsystem av betong och trä där mix av material inklusive stål ger klimatfördelar, IVL (2018)
30 Climate impact assessment of modular building, IVL Svenska miljöinstitutet (2021)
31 Embodying circularity through usable relocatable modular buildings, Riikka Kyrö, Tuuli Jylhä, 
Antti Peltokorpi (2019)



Vår undersökning visar att drygt fyra av 
tio kommuner har planer på att använda 
sig av anpassningsbara byggnader för 
att lösa ett lokalbehov de närmaste tre 
åren. Framförallt är det inom barn- och 
ungdomsomsorg som de planerar att 
använda sig av flexibla byggnadslösningar. 
Samtidigt är det knappt en av tio 

kommuner som ser anpassningsbara 
byggnader som en lösning på behov 
av lokaler för äldreomsorg. Ännu färre 
planerar att lösa lokalbehoven av 
idrottslokaler med anpassningsbara 
byggnader. Endast fem procent uppger 
detta.32

Anpassningsbart byggande  
i svenska kommuner

Finns det planer i din kommun på att 
använda er av modulbyggnader, även 
kallat anpassningsbara byggnader, 
för att lösa lokalbehov inom de närmsta 
tre åren?

32  Adapteo/Novus (2022)



De främsta fördelarna som kommunerna 
ser med anpassningsbara byggnader 
är möjligheten att snabbt kunna lösa 
lokaler vid oförutsedda demografiska 
förändringar, t.ex. flyktingkriser. Hela 66 

procent uppger detta. Även möjligheten 
att snabbt kunna lösa ett behov av lokaler 
är något som många kommuner, 63 
procent, ser som en fördel.33

Fråga: Inom vilka av följande områden finns det planer i din kommun 
på att använda modulbyggnader för att lösa lokalbehov inom de 
närmsta tre åren? (Flera svar möjliga)

Fråga: Vad ser du som de främsta fördelarna med att bygga 
anpassningsbart i din kommun? (Max tre svar)

33 Ibid



I en rapport belyser 
Upphandlingsmyndigheten vikten 
av modulbyggnader för att möta 
kommunernas behov av att snabbt 
och flexibelt tillgodose byggnader, 
såsom skolor, förskolor och bostäder. 
Deras erfarenheter visar att byggnader 
som upphandlas för tillfälligt bruk 
ofta nyttjas längre än planerat.35 Att 
byggnader används under längre 
tidsperioder är i grunden positivt ur ett 
hållbarhetsperspektiv. Byggnadens livstid 
spelar stor roll för klimatavtrycket och 
med kortare livstid ökar användningen 

av nya material och resurser. Som nämnt 
tidigare i denna rapport visar studier 
från IVL att en ökning av en tillfällig 
byggnads användning med i snitt tio år 
kan minska dess klimatpåverkan med upp 
till 25 procent per användning, sett till 
byggnadens totala livslängd.36

En vanlig fördom om anpassningsbara 
byggnader är att de inte går att utforma 
lika estetiskt tilltalande som traditionella 
byggnader. Drygt en tredjedel (36 procent) 
av de undersökta kommunerna i vår 
undersökning uppger detta.37

“Vi använder det bara i akuta fall, till exempel för skolor.”

Samhällsutvecklingschef

Bland de kommuner som inte har 
några planer på att använda sig av 
anpassningsbara byggnader uppgav 
nära tre av tio att modulbyggnader inte 
uppfyller de behov som kommunen vill 

lösa. Bland de öppna svaren är det ett 
par som uppger att modulbyggnader 
endast används vid akuta behov och inte 
när en långsiktig eller permanent lösning 
behövs.34

Fråga: Varför finns det inga planer i din kommun på att använda 
modulbyggnader för att lösa lokalbehov inom de närmsta tre 
åren? (Flera svar möjliga)

34 Ibid
35 Upphandlingsmyndigheten (2017)
36 Climate impact assessment of modular building, IVL Svenska miljöinstitutet (2021)
37 Adapteo/Novus (2022)



En viktig slutsats i Kyrö R. et al. studie som 
lyfts fram är dock att det som uppfattas 
som en enklare estetik hänger ihop med 
begränsningar i modulernas bredd, höjd 
och djup som finns till för att uppnå en hög 
grad av standardisering. Standardisering 
är nödvändigt ur ett livscykelperspektiv, 
för att byggnaderna på ett enkelt sätt 
ska kunna återanvändas utan behov av 
större ingrepp eller ombyggnation, vilket 
är förenat med resursanvändning och en 
mindre klimatpåverkan.38

“Bygg har ofta en tendens att handla om unika saker varje 
gång. Arkitektur, gestaltning och hur byggnaden passar in i 
stadsbilden. Ur ett hållbarhetsperspektiv finns det samtidigt 
mycket som talar för standardisering av byggande, så som 
modulärt byggande. Det minskar även risken för kvalitets- och 
produktionsproblem och därmed kostnaderna. Utmaningen 
ligger i detaljplanerna och att det kan upplevas som 
enformigt.”

Ola Stjärnborg, hållbarhetsspecialist  
på Upphandlingsmyndigheten

av kommunerna har uppfattningen 

att modulbyggnader endast lämpar 

sig för att lösa tillfälliga behov, t.ex. 

ombyggnationer.

Novus (2022)

63% 

Fråga: Vilka av följande påståenden stämmer bäst in på 
din uppfattning om modulbyggnader s.k. anpassningsbara 
byggnader? (Max tre svar)

38 Embodying circularity through usable relocatable modular buildings, 
Riikka Kyrö, Tuuli Jylhä, Antti Peltokorpi (2019)



Vad kan svenska kommuner göra då för 
att öka det hållbara byggandet? Till att 
börja med måste de tänka nytt kring hur 
lokalbehov ska lösas med ett mycket 
tydligare hållbarhetsfokus. Vi tror att 
viljan finns bland kommunerna, men att 
kunskapsläget är lågt. En möjliggörare 
för kommunerna att bygga mer hållbart 
är upphandlingsprocessen. Det behövs 
mycket tydligare målstyrning inom 
hållbarhet och det måste prioriteras 
i högre utsträckning vid offentlig 
upphandling, exempelvis genom att räkna 
på hela livscykelperspektivet. 

Idag ser de allra flesta kommuner 
nyproduktion eller ombyggnation som den 
självklara lösningen när den kommunala 
verksamheten ska utökas eller byggas om. 
Ur ett hållbarhetsperspektiv blir fokuset 
då att rikta blicken mot traditionella 
byggnader med exempelvis låg 
energianvändning i driftskedet, så kallade 
passivhus eller andra lågenergihus. Större 
vikt måste istället läggas på byggnadens 
hela livscykel, inklusive materialval och 
energiförbrukning under byggandet. Det 
framhålls från såväl EU som regeringen och 
Upphandlingsmyndigheten.

En cirkulär ekonomi är en del i 
utvecklingen av en hållbar stad, där målet 
är att göra mer med mindre. All produktion 
där nya resurser behöver tillföras, såväl 
nyproduktion som återbruk, är förenat 
med en klimatpåverkan. Men – att bygga 
och riva traditionella byggnader har en 
betydande miljöpåverkan för samhället. 
Med anpassningsbara byggnader går 
det att minska klimatavtrycket avsevärt. 
Eftersom anpassningsbara byggnader 
konstrueras av moduler som används 
igen och igen är klimatpåverkan från 
installationen låg i jämförelse med 
traditionella byggnader. Och ju fler gånger 
de återanvänds, desto lägre blir avtrycket. 

Nyckeln ligger alltså i återbruket. 
Samtidigt är vår erfarenhet att många 
kommuner ofta efterfrågar helt nya 
anpassningsbara byggnader framför 
återbrukade sådana. Möjligheten att 
helt få styra byggnadens utformning och 
estetik trumfar hållbarhetsperspektivet. 
Med ett sådant synsätt anser vi att ett 
alldeles för stort fokus hamnar på enbart 
den specifika byggnaden vid många 
etableringar. Det är viktigt att även ta 
tillvara på möjligheterna som finns i såväl 
inomhus- och utomhusmiljön för att skapa 
estetiskt tilltalande platser som människor 
vill röra sig i.

Vägen framåt mot ökat 
hållbart och anpassnings-
bart stadsbyggande



Det finns en missvisande uppfattning 
bland kommunerna att anpassningsbara 
byggnader endast fyller tillfälliga 
behov, då främst inom skolverksamhet. 
Faktum är att dagens anpassningsbara 
byggnader håller minst lika hög kvalitet 
som permanenta byggnader. Såväl den 
forskning som presenterats i denna rapport 
som Upphandlingsmyndigheten framhåller 
faktumet att kvaliteten i anpassningsbara 
byggnader är bättre än traditionella 
byggnader på flera punkter i och med att 
produktionen av prefabricerade byggnader 
till stor del sker i kontrollerad fabriksmiljö. 
I Finland har Adapteo bland annat lanserat 
nya smarta skolor som är avsedda för 
långtidsbruk. Användningsområdet för 
anpassningsbara byggnader är generellt 
mer utbrett i Finland än i Sverige. Till 
exempel används de i hög utsträckning 
även för att tillgodose behov inom vård 
och omsorg.

Det finns en enorm potential för svenska 
kommuner att minska sitt klimatavtryck 
genom att blicka mot vårt grannland i 
öst, och använda sig av anpassningsbara 

byggnader även för långsiktiga eller 
permanenta behov. Till exempel vid 
etablering av äldreboenden och andra 
lokaler för vård och omsorg, där allt 
pekar på att behovet kommer att växa 
de kommande åren. Men för det krävs 
förändringsvilja och mod att utmana 
den förutfattade bild som finns om 
anpassningsbara byggnader. Inte minst om 
vi ska lyckas minska vårt klimatavtryck och 
uppnå Sveriges nationella miljömål.

Hanna Wennberg

Senior Vice 
President Marketing, 
Communications and 
Sustainability

Camilla Hensäter

Managing Director, 
Sweden



Huvudkontor 
& försäljningskontor

Gårdsvägen 14
169 70 Solna

Adapteo är den ledande partnern inom 
anpassningsbara lokaler i norra Europa. Vi 
bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara 
byggnader för skola, förskola, kontor, vård 
och hälsa. 

Vårt samhälle står inför stora förändringar 
under kommande år och oavsett vilka 
utmaningar framtiden medför anser vi 
att anpassningsförmåga är den bästa 
lösningen. Med en modulär och cirkulär 
byggteknik kan vi förändra, återanvända, 
skala upp och skala ner våra byggnader på 
bara ett par veckor. 

Våra byggnader kan användas i några 
dagar eller under obestämd tid, alltid 
optimerade för aktuella behov. Det är så vi 
bygger anpassningsbara samhällen.

Adapteo Sverige har cirka 70 medarbetare 
fördelat på fem säljkontor och flertalet 
lager och verkstäder. Ring gärna och prata 
kontor med oss på telefon 08-590 994 40 
eller skicka ett mail till info.se@adapteo.
com

Vänliga hälsningar 
Adapteo

Om Adapteo

Vill du veta mer? 
Kontakta oss!


