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Hållbarhetslöfte
Väg, gata och mark

• Vi projekterar lösningar med hänsyn till pågående 

klimatförändringar och framtida behov för att säker-

ställa en så lång livslängd som möjligt. 

• Vi främjar social hållbarhet genom att skapa trafik-

säkra, trygga och tillgängliga väg- och gatumiljöer 

som inkluderar alla människor i samhället och som 

sammanbinder olika trafikslag. 

• Vi projekterar med hänsyn till områdets topografi, 

markförhållanden, natur- och kulturvärden, grund-

vatten och befintlig utformning för att främja så 

höga ekologiska värden som möjligt. Vi linjeför och 

höjdsätter med omsorg för en optimerad dagvatten-

hantering och massbalans.

• Vi väljer material med hänsyn till klimatpåverkan, 

livslängd, drift- och underhåll, resurseffektivitet samt 

möjlighet till framtida återbruk. Vi föreskriver åter-

användning av material i så hög utsträckning som 

möjligt.

• Vi omvärldsbevakar aktivt och tar till oss av ny  

kunskap och teknik som vi implementerar i våra  

projekt. Vi arbetar med att sprida vår kunskap  

både internt och externt.

 

Tillsammans med Bjerkings experter inom hållbarhet har vi analyserat hur vi väg-, gatu- och 

markprojektörer påverkar olika hållbarhetsfrågor i våra uppdrag. Vi vill bidra till att samhällets 

och våra kunders hållbarhetsmål uppfylls och därför lovar vi att:
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Prioriterade hållbarhetsfrågor

Vi har identifierat ett antal områden som särskilt viktiga ur hållbarhetssynpunkt och arbetar 

aktivt med dem i våra uppdrag för att bidra till en hållbar utveckling.

Planering och lokalisering

Vid planering och lokalisering har vi stort utrymme att 

beakta sociala, ekologiska och ekonomiska hållbar-

hetsaspekter. En väl avvägd linjeföring och höjdsättning 

som tar hänsyn till områdets mark- och grundvatten-

förhållanden kan både minimera masshantering, 

optimera dagvattenhantering samt främja och skydda 

viktiga natur- och kulturvärden. Mass hantering är både 

kostsamt och har en hög klimat påverkan och därför är 

avfallsminimering, resurs effektivisering och cirkularitet 

något som vi har med oss vid planering och lokalisering. 

Möjligheten att påverka linjeföring, höjdsättning och 

val av dagvattenhantering ökar ju tidigare i processen 

vi är delaktiga. I tidiga skeden är förutsättningar inte 

lika låsta och vi har möjlighet att överblicka och se 

hur projektet ansluter mot och påverkar närliggande 

områden. Det gäller både sociala aspekter såsom 

påverkan på tillgänglighet, trygghet och trafiksäkerhet 

men även ekologiska aspekter såsom påverkan på 

djur, natur och kulturmiljö. 

Utformning och materialval

Dagens projektering skapar framtidens samhälle, det 

innebär att våra lösningar både måste vara anpassa-

de till framtida klimat samtidigt som en så låg klimat-

påverkan som möjligt eftersträvas i projekten. Det kan 

exempelvis handla om att ta fram lösningar med lång 

teknisk livslängd som är anpassningsbara för framtida 

behov.

Resurseffektivisering handlar i grunden om att 

minska klimatpåverkan genom att tänka cirkulärt vid 

utformning och att välja kvalitativa material med låg 

klimatpåverkan. Vi föreskriver därför i första hand åter-

användning av produkter såsom asfalt, schaktmassor, 

plattor, skyltar, stolpar, och kantstöd där så är möjligt. 

Resurseffektivisering kan även handla om att inte före-

slå specialprodukter som avviker från produktions-

standard eller att enbart föreskriva material som kan 

återbrukas i framtiden. 

Kompetensutveckling och kunskapsspridning

Kunskapsspridning och kompetensutveckling inom 

projektgruppen är avgörande för vidare arbete med 

hållbarhetsfrågor. Genom att dela med oss av våra 

erfarenheter, kunskap och omvärldsbevakning bidrar 

vi till hållbara projekt för en miljövänligare omvärld.
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Vårt bidrag till Agenda 2030

Det vi gör lokalt påverkar globalt, men de globala målen blir relevanta först när de  

konkretiseras för det som var och en arbetar med och kan påverka. Det här är de  

delmål vi påverkar när vi gör uppdrag inom väg, gata och mark.

Vi tar hållbarhetsfrågorna på allvar

På Bjerking tar vi hållbarhetsfrågorna på allvar. Vi har ett strukturerat arbetssätt med  

hållbarhetsstyrning i alla våra uppdrag och integrerar projektets mål och krav i vårt arbete. 

Vi har hållbarhetssamordnare som omvärldsbevakar och stöttar de uppdragsansvariga 

i hållbarhetsfrågor. 

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA


