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Vi bygger omtanke i en 
föränderlig värld!

För oss på ETTELVA är hållbarhet att bygga omtanke i en föränder lig värld.  Det innebär att visa en 
stor omtanke för framtida gener ationer och att genom god arkitektur skapa hållbara samhällen, 

byggnader och strukturer med bestående kvaliteter. 

Målet är att alla våra projekt ska bidra till socialt och ekologiskt 
värdeskapande och att de inte ska påverka miljön negativt. 

Det uppnår vi genom att utgå från lokala 
förutsättningar och människors behov.



Hållbarhetspolicy
ETTELVA Arkitekter bygger omtanke i en föränderlig värld. 

Målet är att våra projekt ska bidra till socialt och ekolo-
giskt värdeskapande och att de inte ska påverka miljön 
negativt. Det uppnår vi genom att utgå från lokala förut-

sättningar och värden samt människors behov. 

Kunskapen om hur det som byggs påverkar miljön och 
människan ökar ständigt. Vi verkar för att hela tiden vara 

uppdaterade så att vi kan föreslå våra kunder bästa möjli-
ga lösning för att bidra till en hållbar utveckling och lång-

siktigt värdeskapande. 

Vi arbetar utifrån de Globala målen för hållbar 
utveckling samt Agenda 2030. 

Genom kontinuerlig omvärldsbevakning, 
FoU-projekt och kompetenshöjning samt genom att dra 

nytta av våra medarbetares olika kompetenser i våra upp-
drag bidrar vi till att sprida kunskap och höja ambitionen 
inom hållbarhet och kvalitet både inom ETTELVA och till 

våra kunder och samarbetspartners.

Vi arbetar aktivt för ständiga förbättringar inom 
hållbarhetsområdet och för uppfyllelse av bindande krav 
och lagstiftning inom miljö- och hållbarhet. I detta ingår 

att skydda miljön och förebygga föroreningar. 

När vi väljer underleverantörer, produkter och metoder 
väljer vi alltid ett så miljövänligt och socialt 

hållbart alternativ som möjligt. strävar efter att vara 
en förebild inom hållbarhetsområdet. 

Vi är certifierade enligt ISO 14001.

Direkt i projekten

Indirekt i projekten

På kontoret

De globala målen för hållbar utveckling
Vi på ETTELVA jobbar varje dag med att designa för ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. Våra långsiktiga hållbarhetsmål är definierade inom ”Integrerat håll-
barhetsperspektiv”, ”Klimat”, ”Biologisk mångfald” och ”Socialt värdeskapande”. I 
våra årliga affärsplaner specificeras aktiviteter inom respektive område och OKRs 
(objectives and key results) sätts per kvartal som ska leda mot de övergripande 
målområdena samt de globala målen för hållbar utveckling. 



Integrerat  
hållbarhetsperspektiv

2021 ska 80 % av arbetad tid läggas i projekt med 
uttalade hållbarhetsmål alternativt
miljöcertifiering. (jmf. 60 % 2020)

2021 Hållbarhetsbedömning med Omtankesindex  
ska ha utförts i minst 50 % av projekt över 80 h. 
Och projektspecifika hållbarhetsmål ska ha 
formulerats. 

F.o.m 2021 hållbarhetsrapportera och redovisa i 
enlighet med GRI se över hur vi kan arbeta med 
Science baset targets. 

2022 Hållbarhetsbedömning med Omtankesindex 
ska ha utförts i samtliga projekt över 80 h. Och 
projektspecifika hållbarhetsmål ska ha  
formulerats.  

2023 Stärkt erbjudande utifrån hållbarhets- 
potential respektive svårare indikatorer i 
Omtankesindex. 



Klimat 
Arkitekter designar utsläppssnålt 

2022 Åtgärder för regenerativ design föreslås i plan- 
och landskapsprojekt. 

2022 Åtgärder för klimatanpassning föreslås och 
integreras i leveranser, i såväl projektering, plan och 
landskap. 

2022-2025 Minst 10 % - 40 % av projekten har mål 
om låg klimatpåverkan/klimatneutralitet. 

2026 Halvering av klimatpåverkan i projektering och 
planuppdrag jämfört med baseline 2022.

2021 Klimatrapportering enligt GRI-standard

2021 Minst 80 % av resor sker med tåg och 
           kollektivtrafik. 

2023 Klimatpåverkan från vår egen verksamhet  
          (kontor, inköp, tjänsteresor) har halverats  
           jämfört med 2020. 

2025 Netto noll/Klimatneutral verksamhet

2020-2023 FoU-projekt i samverkan med hela 
värdekedjan för cirkulär arkitektur och återbruk 
(CCBuild och Framtidens design)

2021 Klimatkvitto i leveranser:  
Byggnad, Landskap, Stadsbyggnad

2021 I alla projekt med befintlig bebyggelse ges 
alternativ för bevarande, utveckling alternativt 
materialinventering för återbruk. 

2022 Baseline klimatpåverkan från våra  
projekteringsuppdrag och planuppdrag. 

2022 Hitta metod för att följa upp hur vår  
3D-projektering bidrar till minskade spill- och 
avfallsmängder. 

2022 Hitta metod för att skapa förutsättningar 
i plan- och projekteringsskedet för att platser, 
byggnader och anläggningar kan vara klimatneu-
trala i användningsskedet. 

2022 Integrerade åtgärder för hållbar livsstil ska 
föreslås i projekten, ex. åtgärder för cirkulär  
ekonomi och delande. 

2030 Förutsättningar för  
klimatneutrala projekt
Mål för uppdrag/Leveranser

2025 Klimtneturalt ETTELVA
Mål för kontoret



Biologisk mångfald
Arkitekter designar ekosystemtjänster och grönytor & Klimatsmart och ekologisk hållbar arkitektur

2021 Jämförande av de olika miljöcertifieringarna med 
hänsyn till biologisk mångfald, bekämpningsmedel etc. 

2021 Beräkna grönytefaktor för kontorets gårdsmiljö 
med hänsyn till biologisk mångfald, social samvaro och 
klimatanpassning. Ta fram förslag till förbättring. 

2021 Öka andelen veganska alternativ på kontoret med 
50 % jämfört med 2020.   

2022 Öka grönytefaktorn på kontorets gårsmiljö jämfört 
med idag, särskillt med avseende på biologisk mång-
fald genom blommande, bärande växtlighet för  
pollinatörer. 

2020-2023 FoU-projekt i samverkan med hela 
värdekedjan för cirkulära och återbrukbara trä-
byggnader. (Framtidens design, Rise)

2021 I samtliga landskapsuppdrag beakta artval 
utifrån biologisk mångfald. Samt ta fram metod 
för uppföljning kring målet. 

I samtliga stadsbyggnadsprojekt beaktas biolo-
gisk mångfald och åtgärder för ökad förutsättning 
för biologisk mångfald föreslås. 

2021 Välja och följa upp certifierat trä i träbygg-
nadsprojekt där fabrikat föreskrivs. 

2021 Avstå från samt följa upp ”förbjudna trä-
slag” enligt Svanens certifiering. 

2022 Föreslå och följa upp andel trä från  
kontinuitetsskogsbruk.  

2023 Utvärdera och integrera biologisk mångfald i  
LCA-perspektivet. 

2030 Förutsättningar för  
ökad biologisk mångfald i projekt
Mål för uppdrag/Leveranser

2025 Biologisk mångfald ETTELVA
Mål för kontoret/uteplatsen



Socialt värdeskapande

2021 Uppföljning av sociala indikatorer implementeras 
(ex. avseende jämställdhet och jämlikhet på Ettelva, i 
ledningsgrupp, styrelse och ägargrupp.)
 
2022 Antalen aktiva klasscoacher i My dream now har 
dubblerats jämfört med 2020.  

2023 ETTELVA stärker sitt sociala ansvarstagande via 
ytterligare samarbete eller åtagande likt integrations-
pakten och My dream now.   

2025 Ska ETTELVA uppfattas som en inkluderande ar-
betsplats som återspeglar det samhälle vi lever och 
verkar i idag avseende sociala indikatorer inom  
jämlikhet och jämställdhet. 

2030 Förutsättningar för  
ökat socialt värdeskapande i projekt
Mål för uppdrag/Leveranser

2025 Socialt värdeskapande ETTELVA
Mål för kontoret

2021 Metod för socialt värdeskapande tas fram och  
implementeras för respektive affärsområde:  
Stadsbyggnad, kommersiellt, samhällsfastigheter  
och bostad.   

2022 Minst ett atkörsöverskridande samarbete i  
projekt, utvecklingsprojekt eller FoU initieras för  
socialt värdeskapande bortom arkitekturen.   

2022 Minst 20 % av projekten har mål kopplat till 
socialt värdeskapande.     

2023 Minst 50 % av projekten har mål kopplat till 
socialt värdeskapande.  

2025 ETTELVA bidrar till en socialt hållbar samhällsut-
veckling genom sina projekt. Projekten har integrerade 
mål om socialt värdeskapande. 



Aktiviteter och uppföljning  
genom OKR i  årsvisa 
Affärsplaner
De fyra övergripande målområdena konkretiseras årligen 
i ETTELVAs affärsplan och justeras utifrån omvärld, SWOT 
och väsentlighetsanalys. 

För varje mål sätts OKRs (objectives and key results) som 
följs upp kvartalsvis. 

Begrepp

Klimatneutral - Netto noll utsläpp av växthusgaser till
atmosfären. Det innebär att utsläpp som sker ska kunna
tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska 
lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten.
Strategin är att i första hand minska faktiska utsläpp
men att kompensationsåtgärder kan användas för att
uppnå klimatneutralitet. 

ETTELVA nyttjar den definition av klimatneutralitet som 
används i samhällsbyggnadsbranschen idag och arbetar 
målinriktat med att mäta, följa upp och minska vår klimat-
påverkan. Begreppet är dock under diskussion och vi kan 
komma att förtydliga och ändra begreppet framgent allt 
eftersom kunskap och krav höjs. 

Väsentlighetsanalys - Innebär att vi identifierar fretagets 
största negativa påverkan inom hållbarhetsområdet. Detta 
görs minst en gång per år, inför varje ny affärsplan. 



     

60 % av tid i 
miljöcertifierade 
projekt

     

15 % av tid i 
hållbarhetsbedömda projekt

     4 projekt med 
rivning, i 3 har 
återbruk  
föreslagits.

     

7 % av tid i 
projekt av trä

     7 klasscoacher i 
My dream now

     

4 FoU-projekt 
för cirkulär  
omställning av  
branschen! 

Nyckeltal 2020

     Aktivt deltagande 
referensgruppen 
för mätning och 
uppföljning i Färd-
planen för fossilfri 
konkurrenskraft i 
bygg och anlägg-
ningssektorn.

     

1 Expert med i Boverkets 
referenstrupp 
för arkitekter, avseende 
kravet på  
klimatdeklarationer. 



     

73 % av tid i 
miljöcertifierade 
projekt

     

35 % av tid i 
hållbarhetsbedömda projekt

     5 % av tid 
i  projekt med 
återbruk

     

13 % av tid i 
projekt av trä

     7 klasscoacher i 
My dream now

   

3 FoU-projekt 
för cirkulär  
omställning av  
branschen! 

Nyckeltal 2021

     FOU och nätverk 
för bransch- 
omställning
CBA 
CCBuild 
Framtidens design
Smart Built  
Environment (CIX) 
Färdplanen
Architects delare

     2 % av tid i projekt med 
rivning (negativt nyckeltal, 
ska minska) - återbruk har 
föreslagits.  
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