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TEMA: FASTIGHETER

Att bygga hållbara fastigheter 
behöver inte vara svårt. Det 
menar Jonas Steen, vd för 
Green Village. Så varför har 
byggbranschen fortfarande så 
mycket kvar att göra?

■■ Vad är Green Village?
– Det är ett boendekoncept som 

utformats med hållbarhet som led
ord. Vårt nybyggda område i Surte 
blev först i Sverige att miljöcerti
fieras med ”miljöbyggnad guld” på 
samtliga bostadshus.

■■ Vad betyder det? 
– Det är ett miljöledningssystem. 

Vi hade en klar linje och visste att 
vi ville bygga klimatsmart, men inn
an man drar det första pennstrecket 
måste man bestämma vilket miljö
ledningssystem som ska användas. 
På så sätt får man hjälp att kontrol
lera hela processen – från material
val till energiförbrukning. Det gäl
ler också att de konsulter som man 
knyter till sig vet vad det innebär. 
Arkitekten får till exempel en lista 
på material som är godkända ur ett 
hållbarhetsperspektiv och kan bara 
använda sig av dem. Allt granskas 
noga av Boverket.

■■ Hur många lägenheter handlar 
det om?

– Totalt 91 lägenheter i åtta 
punkthus och 21 radhus. De första 
hyresgästerna flyttade in för ganska 
exakt ett år sedan och de sista i de
cember. Nu är alla på plats, men vi 
ska bygga tio radhus till som vi räk
nar med att färdigställa under 2017.

■■ Är det svårt att bygga hållbart? 
– Nej, det är det inte. Det gäller 

bara att göra rätt från början så att 
man inte behöver gå tillbaka och 
ändra i efterhand. Att välja en fel
aktig konstruktion som släpper ut 
för mycket värme är problematiskt 
ur energisynpunkt. Att konstruera 
ett kontorshus som släpper in så 
mycket ljus att huset måste kylas är 
inte heller bra.

■■ Varför är hållbarhet en viktig 
fråga?

– Byggnader står för 40 procent 
av samhällets totala energiförbruk
ning. Det är mycket. Om vi kan 
minska den siffran gör vi en insats 
för miljön, inte bara under själva 
byggprocessen utan främst under 
byggnadens hela livstid. Och med 
Green Village räcker det inte att allt 
fungerar i teorin. När husen varit 

i gång i två år kommer Boverket till
baka och mäter energiförbrukning 
och kollar vad de boende tycker.

■■ Hur blev du själv intresserad av 
detta?

– Jag driver byggbolaget F O Pe
terson & Söner tillsammans med 
min bror. Det är Sveriges äldsta 
byggföretag, vi är fjärde generatio
nen. F O Peterson har jobbat för 
byggherrar som ställt krav på oss 
att välja miljövänliga material och 
vi har anammat det. Det känns som 
en naturlig utveckling. När vi hörde 
talas om Green Village hade vi letat 
efter ett större bostadsprojekt under 
längre tid. Vi fick en förfrågan om 
att gå in som majoritetsägare och 
valde att göra det. Målet var att byg
ga så grönt som det gick att bygga. 
Är man lite tävlingsinriktad så antar 
man gärna den utmaningen.

■■ Varför tror du att ”miljöbyggnad 
guld” fortfarande är ovanligt 
i samband med svenska 
nybyggnationer?

– Det är mycket att tänka på och 
vissa saker står emot varandra. Sol
instrålning värmer upp en lägen
het. Då kanske du bygger en sol
avskärmning, som till exempel en 

balkong, för att dämpa solljuset, 
men då får du inte missa att upp
fylla ett annat krav. Varje lägenhet 
måste nå upp till ett särskilt luxtal, 

det måste alltså vara tillräckligt ljust. 
Man kanske inte lyckas med det om 
balkongen gör att det blir mörkare 
i vardagsrummet. Ibland gör man 
rätt, men det riskerar att bli fel ändå. 

■■ Var Green Village ett engångs
projekt eller jobbar ni vidare?

– Vi jobbar vidare. Just nu vän
tar vi på markanvisningar i Göte
borg. Vi har ansökt om att få bygga 
i exempel vis Tuve och Billdal. För 
oss finns det så klart en kommersiell 
drivkraft också. Vi är själva intres
serade av att bygga miljömärkt och 
vi tror att det finns en marknad för 
detta, att människor är villiga att be
tala det lilla extra för den profilen. 

■■ Hur mycket dyrare blir det?
– Det är väldigt svårt att säga. 

Detta var vårt första projekt och 
jag gissar att det blev cirka 20 pro
cent dyrare. Det finns ett omfattan
de dokumentationskrav som kostar 
tid och pengar. I nästa projekt tror 
jag det kanske snarare kommer att 
handla om 10 procent. Sett till bygg
nadens totala livslängd är det inte så 
stora summor. 
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LUKRATIVT. Jonas Steen på Green Village bygger hållbara bostäder. Dels av miljöskäl, men inte bara. De räknar också med att kunna tjäna pengar på att profilera sig 
inom området. ”Det finns en stor efterfrågan på den här sortens bostäder,” säger han.

Miljömärkt är framtiden för 
landets äldsta byggföretag


