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Innehåll

Derome AB:s styrelse avger 
Deromes hållbarhetsredovisning för 2020.

MEDARBETARE:  
2500 st

OMSÄTTNING: 
10 miljarder kronor

KÄRNVÄRDEN:  
Långsiktighet, Enkelhet,  
Drivkraft och Ansvarstagande

KONCERNMÅL:
→ Vi har de mest engagerade medarbetarna

→ Vi utvecklar oss varje dag för långsiktig tillväxt

→ Vi förenklar kundens vardag

VI UTMANAR DET SOM ÄR:
Derome är ett familjeföretag i ständig utveckling 
med drivkraften och viljan att göra saker bättre. 
Entreprenörsandan som driver oss idag har funnits 
med sedan starten för 75 år sedan. Vi strävare efter 
att göra vardagen enklare för våra kunder. Genom 
att utmana och utmanas vill vi fortsätta växa. Till år 
2030 ska vi vara dubbelt så stora som idag, är du 
med på resan?

VÅR VERKSAMHET OCH AFFÄRSOMRÅDEN 
Trä är grundplåten i vår verksamhet, men vi  
utmanar ständigt inom nya områden. Vi utgår 
från en bred plattform med produkter och tjänster 
inom allt från trä-, bygg-, järn- och industrivaror till 
maskinuthyrning, färdiga hus och bostadsområden. 
Våra kunder befinner sig över hela landet och består 
av till exempel bygg- och industribolag, skogsägare, 
fastighetsutvecklare och husköpare på konsument- 
sidan. Majoriteten av kunderna finns i Sverige, men  
vi bedriver även verksamhet i andra länder.  

Derome Timber 
Virkesförädling och export

Derome Bygg & Industri 
Helhetsleverantör av tjänster,  
bygg- och industrivaror. 

Derome Träteknik 
Konstruktion och produktion av  
takstolar och byggsystem.

Derome Husproduktion 
Industriell tillverkning av hus och byggsatser i trä.  

Derome Hus 
Bostadsutveckling och markexploatering. 

Derome Fastighet 
Hyresbostäder och fastigheter

Det här är Derome
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Att driva ett framgångsrikt företag handlar om att utvecklas 
varje dag. Men det handlar också om att varje dag lägga 
grunden för framtiden. Att ha visioner och mål räcker inte, det 
är handling som räknas. Entreprenörer ska utmana det som 
är, ständigt söka nya lösningar och vara innovativa. Precis som 
med hållbarhetsarbetet måste vi testa, utforska och lära för 
att ta nästa steg.

Vi är ett familjeföretag i tillväxt, det har vi varit i 75 år och  
det ska vi fortsätta vara. Vi investerar i en långsiktig utveckling 
av verksamheten, för vi vet att besluten vi fattar idag,  
gör vi för kommande generationer.

Jämställdhet, resursanvändning, hållbara produkter och ett 
klimatneutralt företagande är områden som vi satt fokus på  
i vårt utvecklingsarbete. Dessa frågor kopplar till en långsiktig 
överlevnad för Derome som företag, de branscher vi verkar 
inom och hela vårt samhälle. Tillsammans når vi längre,  
därför samarbetar vi med kunder och partners.  

Här, i vår hållbarhetsredovisning kan du läsa om stegen som 
vi har tagit under 2020, ett år som har varit annorlunda på 
många sätt. Ett år då vi alla ställdes inför nya utmaningar 
och tvingades hitta nya lösningar. Vi har sett att vi är duktiga 
på att ställa om. Den kraften tar vi med oss in i vårt fortsatta 
hållbarhetsarbete. 

Magnus Andersson, koncernchef Derome 

»Visioner och mål räcker 
inte, det är handling 

som räknas«

MAGNUS HAR ORDET
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Deromes verksamhet kopplar till flera av FN:s hållbarhets-
mål. Vi bidrar positivt till många av de globala målen genom 
vår strävan att utveckla hållbara produkter med förnybara 
material och genom tjänster som minskar resurs- 
användningen och antalet transporter hos både  
oss själv och våra kunder. 

I det strategiska utvecklingsarbetet för perioden 2019 - 2023 
har vi valt att fokusera på nedanstående fyra områden inom 
Agenda 2030. Till dessa har vi specificerat mätbara mål för  
vår egen verksamhet som alla affärsområden arbetar med. 

→ 5 Jämställdhet 

→ 11 Hållbara städer och samhällen 

→ 12 Hållbar konsumtion och produktion 

→ 13 Bekämpa klimatförändringarna

Som stöd för verksamheten arbetar Derome med kvalitets-  
och miljöcertifieringar och vi formulerar våra förhållningssätt 
och ambi tioner i tydliga policys för miljö, etik, arbets miljö  
med mera. Vi har även en uppförandekod och har under  
2020 påbörjat arbetet med att intensifiera den interna  
och externa kommunikationen kring Deromes mål och  
strategi för hållbarhets arbetet. Våra klimatberäkningar  
görs i Cemasys verktyg.

Vi har fokus på ständiga förbättringar och arbetar med  
kompetensutveckling inom områden som rör klimatpåverkan, 
resurseffektivitet och kemikalieanvändning. Vi lägger stor  

vikt vid att koncernrutiner tillämpas och belyser i vår upp- 
förandekod frågor som rör god affärssed, antikorruption,  
systematiskt förebyggande arbete mot kränkande sär- 
behandling och säkerställande av en trygg arbetsmiljö.  
Det innebär konkret att vi alla i vårt dagliga arbete har, och 
verkligen tar, ansvar för att vår verksamhet inte påverkar den 
inre och yttre miljön mer än absolut nödvändigt och att vår 
arbetsplats är ett ställe man ser fram emot att gå till. Vi visar 
respekt för varandra, bryr oss och stöttar varandra när det 
behövs. Derome ska vara ett ställe där man vill göra ett  
gott arbete - länge.

JÄMSTÄLLDHET HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

Hållbarhetsarbetet i Derome utgår från en gemensam strategi för 
koncernen. VD och koncernledningen är ytterst ansvariga för att 

sätta mål och följa upp resultatet. Arbetet samordnas av Deromes 
hållbarhetschef och ett hållbarhetsråd med företrädare för 

koncernens affärsområden.

Deromes 
hållbarhetsmål

Hållbart företagande Den skogliga verksamheten, sågverken och impregnerings- 
anläggningen är spårbarhetscertifierade enligt FSC och PEFC. 
Sågverken och impregneringsanläggningen är dessutom  
miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Vi arbetar aktivt 
med att följa förändringar i verksamheten som kan påverka 
miljön och därmed upprätthålla villkoren i miljötillstånden. 

Derome Byggvaror & Träteknik*, som omfattar  
produktionsanläggningar och bygg- och industrihandel,  
är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas sedan juni 2018. 
Flera av anläggningarna inom Derome Byggvaror & Träteknik 
är certifierade enligt PEFC.  
 
 

 
Hela vår verksamhet inom Derome Husproduktion är ISO 
9001- och ISO 14001-certifierad. Derome certifierar flera av 
våra bostadsprojekt med Miljöbyggnad och vi har även  
Svanencertifierat vår produktion. Under 2021 påbörjas  
projektering av de första Svanenmärkta byggnaderna.

* Under året delas Derome Byggvaror & Träteknik upp i två 
separata bolag; Derome Bygg & Industri respektive Derome 
Träteknik.

CERTIFIERINGAR

HÅLLBARHETSREDOVISNING  ↑  HÅLLBART FÖRETAGANDE

6 7



Genom vår breda verksamhet har vi daglig kontakt med många människor, vilket betyder dialog med ett stort antal  
intressenter varje år. Det gäller medarbetare, kunder, skogsägare, entreprenörer och leverantörer. Men även  
representanter för lokalsamhället, som kommuner och tomtägare, myndigheter och branschorgan.  
 
Intressenternas åsikter dokumenteras och beaktas i prioriteringarna av vårt hållbarhets- och förbättringsarbete.

Vi väljer att i första hand prioritera arbetet med att fasa ut farliga ämnen i våra produkter,  
säkra effektiva logistikflöden och att klimatdeklarera våra bostäder. Det valet grundar sig i  
en kombination av våra intressenters åsikter och vår egen prioritering. I nedan schema visas  
aspekterna utan inbördes rangordning. 

SYNPUNKTER FRÅN INTRESSENTER:

→ Vi ska ha tydliga, mätbara och kommunicerade mål. 

→  Vi ska effektivisera logistikflöden och fortsätta satsa  
     på fossilfria drivmedel. 

→  Vi ska göra livscykelanalyser som visar våra produkters 
     klimatpåverkan. 

→  Det är viktigt att Derome arbetar med att minimera spill, 
     samt hänger med i utvecklingen gällande återbruk och 
     cirkulär ekonomi. 

→  Det är viktigt att fasa ut miljö- och hälsostörande ämnen  
     från våra produkter. 

→  Det är bra att Derome arbetar med certifieringar som:  
     FSC och PEFC för skogsbruk. Miljöbyggnad och Svanen  
     för byggnader.

→  Det är bra att Derome främjar det lokala föreningslivet. 

→  Det finns utvecklingspotential att avspegla samhället  
     gällande genusfördelning och mångfald. 

9

Medarbetare
2500 medarbetare som är verksamma  
på ca 70 orter i tre länder.

→ Dialog genom årlig medarbetarundersökning, 
introduktionsutbildning, ledar- och medarbetarmöten,  
MBL-förhandlingar etcetera.

Kunder
Derome säljer produkter i hela värdekedjan från skog  
till färdigt hus till proffskunder och privatkunder.

→ Dialog genom kundundersökningar (NKI), kvalitativa  
uppföljningar, löpande kontakter med kundansvariga,  
kundsupport, butikssäljare och chaufförer.

Skogsägare
Derome köper virke och sköter skogar på  
uppdrag av privata skogsägare.

→ Våra virkesinköpare har en nära dialog med skogs-
ägarna vid personliga möten, vi har även skogsägar- 
träffar och utskick.

Entreprenörer
Vi anlitar lokala entreprenörer dels i skogsbruket för  
plantering, röjning, gallring och avverkning, dels vid  
bostadsbyggande för bland annat markarbeten,  
montage och resning av hus. Vi anlitar även  
entreprenörer inom VVS, el, snickeri, anläggning och  
infrastruktur och underhåll av maskinpark i våra  
fabriker.

→ Utvärdering enligt ISO-standard, FSC och PEFC. Inom  
Husproduktion har vi även regelbundna möten sommar  
och vinter med dialog kring kommande projekt,  
förbättringar och utveckling.

Leverantörer
Derome köper allt från energi, maskiner, fordon till 
produkter och tjänster. Koncernen har ramavtal med 
130 leverantörer. Därutöver är vi delägare i BIG (Bygg- 
& Industrigross Sverige AB) där vi anskaffar varor från 
ytterligare cirka 170 leverantörer. 

→ Under avtalstiden har Derome löpande avstämningar  
med leverantörerna. 

Kommuner
Derome har kontakt med kommuner kring bland  
annat markanvisningar, projektförslag och planerings- 
processer. Antalet kommuner vi har kontakt med är 
stort, men vi har en kontinuerlig dialog med drygt  
20 kommuner. 

→ Dialog sker vid uppsökande kontakt, anvisnings- 
tävlingar och i pågående projekt har vi en nära dialog 
under hela planeringsprocessen och utbyggnaden.  

Branscher
Derome medverkar i hållbarhets-, innovations- och  
kunskapsprojekt i de branscher där vi är verksamma.  
Genom samarbete med branschaktörer kan vi både  
inhämta och delge kunskaper som utvecklar  
branschen samt fånga intressenternas förväntningar 
på vår egen verksamhet.

→ Dialog och samverkan i arbets- och referensgrupper 
samt kommittéer.

8

Dialog om 
ständig utveckling

VÅRA INTRESSENTER VÄSENTLIGHETSANALYS
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Stor möjlighet att påverka Mycket stor möjlighet att påverka

Jämställdhet
Derome som samhällsaktör

Derome som kunskapsspridare

Produkters klimatpåverkan
Effektiva logistikflöden

Förnybar energiproduktion
Fasa ut farliga ämnen

Leva som vi lär

Fossilfria bränslen
Krav i leverantörsled

Resurseffektivitet
Klimatdeklarerade bostäder
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Vi minskar vårt klimatavtryck genom att öka andelen  
fossilfria drivmedel och förnybara enegislag, men 
också genom effektiv logistik och minskad 
resursanvändning. 

Vi har valt att sätta vårt mål om klimatneutralitet för 
scope 1 och 2, det vill säga de utsläpp som sker inom 
vår egen verksamhet. Utsläpp som sker utanför vår egen 
verksamhet, scope 3, har vi inte i dagsläget inräknat i vårt 
klimatmål eftersom det förutsätter data från partners 
baserat på hela livscykeln som vi inte har tillgång till idag. 

Vi arbetar tillsammans med våra leverantörer och andra 
partners kring miljöpåverkan med det långsiktiga målet att 
våra produkter ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt 
och att vi successivt kan minska mängden avfall och öka 
materialåtervinningsgraden.

HELA FORDONSFLOTTAN SKA BLI FOSSILFRI
Transporter är en av våra största klimatbovar, för oss är det 
därför självklart att vi ska göra stora satsningar för att 

minska vår klimatpåverkan på 
det området. Idag drivs cirka 
hälften av våra fordon med fossil-
fritt bränsle och vi arbetar →

* Enligt definitionen för scope 1 (Transporter och egen förbränning) & 2 (Elförbrukning) i Greenhouse Gas Protocol (GHG) 

Vi ska i vår egen verksamhet* vara klimatneutrala till 
2030. Vi ska också bygga det första klimatneutrala 

bostadsområdet i Sverige. Framgångsfaktorer för att 
minska vår klimatbelastning är att använda fossilfritt 

bränsle och öka andelen förnybar energi i 
vår verksamhet.

KLIMATNEUTRALA 
2030

UTVECKLING SENASTE ÅRET

1110

Ökad andel fossilfritt bränsle

100%
av transporterna 

 ska vara fossilfria 

KLIMATPÅVERKAN

10%

1%

14%

75%

67%

7%
27%

0%

Transporter  
Biodrivmedel

Energianvändning 
Fjärrvärme, Svensk mix

Energianvändning 
El, Svensk mix

Transporter 
Fossila bränslen

2019
MÅL 
2030

4998  CO2 -eq

1500  CO2-eq

2020

4645  CO2 -eq

6%

2%

18%

74%
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På vägen dit gör vi ett antal stopp för att tanka ny kunskap. 
Som i vårt tidigare projekt OneTonneLife där vi med Volvo  
och Vattenfall använt ny teknik för att minska en familjs  
koldioxidavtryck från sju till ett ton per person och år. Eller  
ZeroSun - forskningsprojektet med Skellefteå Kraft där vi 
byggt huset som ska bli självförsörjande på el. 
   
Varje innovationsprojekt ger ny energi, lite huvudvärk och 
inte minst nya lärdomar som tar oss närmare målet om ett 
klimatneutralt byggande.

Lärdomar som gör att vi vågar utmana - som på Hisingen 
- där vi med Göteborgs Stad har mål att bygga en fossilfri 
förskola. Med samarbete, stor andel trä och en grund med 
återvunnet glas sänker vi klimatpåverkan med 70 procent.  
Vi når långt på kort tid, men inte hela vägen. Men det är också 
viktig kunskap. För nu vet vi var vi ska lägga krutet för att nå 
ännu längre.

Lärdomar från förskolan Hoppet tar vi med till Malmö och  
området Sege Park där vi ska bygga Parkstråket, 18 radhus 
med höga mål om låga klimatavtryck. Vi väljer biobaserad 
isolering, bygger med trä och använder vår kunskap i att 
klimatdeklarera bostäder för att minska klimatpåverkan.

Vi tror på idén att kunskap föder ny kunskap och med denna 
i bagaget tar vi sikte på Göinge By utanför Varberg – en plats 

där vi kommer skapa historia och framtid på samma gång. 
För det är i denna blivande stadsdel som vi om några år ska 
bygga Sveriges första klimatneutrala bostadsområde  
– Häng med på resan!

Detta är några av hållplatserna på vägen:

KLIMATDEKLARERADE BOSTÄDER  
→ Under 2020 tog vi taktpinnen i att börja klimatdeklarera  
bostäder, detta blir ett branschkrav från Boverket den  
1 januari 2022 och är ett viktigt verktyg för att kunna  
mäta klimatpåverkan från nyproducerade byggnader.

FÖRSKOLAN HOPPET
→ Ett gemensamt innovations- och byggprojekt med  
Göteborgs Stad där vi utmanar oss själva och branschen i  
att bygga fossilfritt.

PARKSTRÅKET  
→ I området Sege Park i Malmö bygger vi 18 radhus med mål 
att minimera klimatpåverkan. Här tittar vi på lösningar med till 
exempel biobaserad isolering, trägrund och solceller.

KLIVPÅ SMÅHUS
→ Samarbete mellan småhustillverkare, akademi (KTH) och 
forskningsinstitut (IVL). Under 18 månader undersöker vi hur 
hustillverkare kan arbeta effektivt med klimatdeklarationer 
som bygger på klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. 

målmedvetet för att hela fordonsflottan ska vara fossilfri.  
Vi äger bland annat vårt eget åkeri och kan därmed  
garantera trygga och säkra leveranser till våra kunder. Vi 
har även påbörjat arbetet med att ersätta tjänstebilar med 
elhybrider och kommer successivt att bygga ut antalet 
laddplatser vid våra kontor. 

BIPRODUKTER BLIR BIOENERGI
Vi tar hand om de biprodukter som bildas i våra sågverk där 
spån blir till pellets och briketter och övriga restmaterial 
blir till biobränsle som förbrukas internt eller säljs vidare till 
större värmeverk där bioenergi genereras. 2020 uppgick 
den totala mängden bioenergi till 982 GWh, vilket skulle 
räcka för att värma upp cirka 62 000 villor. 

Under 2020 har vi bland annat tecknat nytt avtal kring  
fossilfri och förnybar energi med Varberg Energi, ett 
avtal som träder i kraft under 2021. Vi ser att det nya 
avtalet kommer att öka andelen förnybar energi i våra 
verksamheter. Vi satsar även långsiktigt på solceller och 
vår anläggning i Värö är Västsveriges största solcells- 
anläggning på tak.

Vi ska bygga Sveriges första 
klimatneutrala bostadsområde

1312

För att nå vårt mål om klimatneutralitet till 2030 ska vi i 
vår egen verksamhet fortsätta minska vårt CO2-avtryck. 
Under 2021 kommer vi med utgångspunkt från kartlägg- 
ningar sätta handlingsplaner kring energieffektivisering i 
samtliga verksamheter. 

En stor del av vårt erbjudande handlar om logistik för att  
förenkla kundernas vardag. Tillsammans med andra aktörer 
ska vi fortsätta utveckla logistiklösningar som är mer effektiva 
och som minskar antalet transporter till och från byggplats.

För den del av klimatpåverkan som återstår när vi har bytt  
ut hela mängden bränslen mot fossilfria, effektiviserat  
energianvändningen så långt det går inom ramen för vad  
som är ekonomiskt försvarbart samt säkerställt att den energi 
vi använder är av förnybart ursprung, får vi kompensera.

PLANEN FRAMÅT

HÅLLBARHETSREDOVISNING  ↑  KLIMATNEUTRALA 2030
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I bygget av förskolan Hoppet har fler än 50 projektörer 
vridit och vänt på olika konstruktioner för att identifiera  
lösningar med så låg klimatpåverkan som möjligt.  
Beräkningar visar på betydande minskning för de stora 
byggdelarna - ett stort kliv på vägen mot en klimatneutral 
byggbransch.

- Hoppet är ett häftigt bygg- och innovationsprojekt där 
vi tidigt använt klimatprestanda som underlag för beslut, 
säger Anders Carlsson som är Teknik och FoU-chef inom 
Derome. Till vår stora glädje visar beräkningarna att det 
lönar sig att göra aktiva val utifrån klimatpåverkan. Med 
förskolan Hoppet når vi en reduktion på cirka 70% för de 
stora byggdelarna jämfört med en nybyggd och jämförbar 
förskola i Göteborg.

Trä i stommen och återvunnet glas i grunden
Målet att minska klimatavtrycket finns i alla delar av bygg-
processen - från val av konstruktion och material  
till transporternas klimatbelastning och resurseffektivitet 
på byggplatsen. Att välja en stor andel trä har varit  
avgörande för att sänka klimatpåverkan i projektet.  
Ett annat är beslutet att ersätta den traditionella betong-
grunden, en väl beprövad metod men som står för en 
relativt stor del av en byggnads klimatpåverkan. 

- Att fokusera på de stora byggdelarna har gett stor  
utväxling. Att välja trä var på många sätt självklart för  
oss. Det är ett förnybart material som binder koldioxid  
och som även är grunden i vår kedja med verksamhet  
från skog till färdigt hus. Förskolan är dessutom ett av  

de största byggprojekten i Sverige som använder en  
Koljerngrund med isolering av Foamglas, ett material som 
upp till 70 procent består av återvunnet glas, berättar 
Anders Carlsson. 

Utmaning att hitta fossilfria alternativ 
Förskolan Hoppet når långt, men visar också på  
utmaningarna med att hitta produkter som är helt  
fossilfria och klimatneutrala. Vissa lovande lösningar  
 
 

med låg klimatpåverkan har inte kunnat användas  
då de inte levt upp till de krav som lokalförvaltningen  
inom Göteborgs Stad ställer kring exempelvis giftfria  
material och brandkrav. Men att projektet trots  
detta lyckas bygga med låg klimatpåverkan redan  
idag, då kan fler klara det anser Elsa Fahlén,  
innovationsledare på lokalförvaltningen.  

- För att nå ännu längre i kommande projekt  
samarbetar vi med forskare, leverantörer och  
innovativa aktörer i ett flertal forsknings- och  
utvecklingsprojekt. På förskolans tomt finns tre  
komplementbyggnader som kommer användas  
som testbäddar för innovativa lösningar. Här ska  
vi exempelvis utvärdera byggande med hampa- 
kalk, lera och återbrukat tegel. 

Följ bygget på derome.se/hoppet

ETT STORT KLIV MOT ETT  
KLIMATNEUTRALT BYGGANDE

ANDERS CARLSSON | TEKNIK OCH FoU CHEF

FÖRSKOLAN HOPPET 
Innovationsprojekt inom fossilfritt byggande  

Plats:               Backa Kyrkogata 11,  
                                       Hisingen

Byggherre:                Göteborgs Stad,  
                                       lokalförvaltningen   

Totalentreprenör:     Derome  

Arkitekt:                      LINK arkitektur  

Byggstart:                   September 2020   

Färdigt:                        Hösten 2021 
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Vårt avfall består bland annat av trä, gips, wellpapp och 
blandskrot. Som en följd av ökad produktion, ökar även  
mängden spill i våra verksamheter. Under 2020 var den  
totala mängden avfall 8722 ton varav cirka 25 procent 
utgjordes av målat träavfall (=avkap). Andelen avfall som gick 
till återbruk eller materialåtervinning hamnade i linje med  
föregående år, cirka 30 procent. Utfallet beror på förut- 
sättningarna i avfallstrappan som styr hur avfallet tas om 
hand, och vilka material-grupper som får nya möjligheter till 
återvinning eller återbruk. 

VI SKA FÖRENKLA AVFALLSHANTERINGEN 
Under 2020 inleddes diskussion med vår partner Stena  
Recycling, med avsikten att analysera uppkomsten av avfall 
och ta fram en åtgärdsplan för att både minska spill och öka 
återvinningsgraden. Som ett led i detta arbete är vår ambition 
att förenkla och förbättra avfallshanteringen inom koncernen.

VIKTIGT ATT BESTÄLLA RÄTT MÄNGDER
Under 2020 gjorde vi en översyn av våra produktions- 
processer och insatser för att minska mängden spill på bygg-
plats. Arbetet mynnade ut i ett antal förbättringar där vi nu 
bättre kan kontrollera mängder och beställning av material. 
Det gör att vi kan effektivisera resursanvändningen och även 
minska antalet transporter till och från byggplats. Vi räknar 
med att insikterna ska ge effekt under 2021.  →

» Vår ambition är att förenkla  
och förbättra avfallshanteringen 

inom koncernen « 

Vi ska minska våra avfallsmängder med  
50 procent och öka andelen återbrukat och 

återvunnet material till 75 procent. Vi arbetar för att  
öka resurseffektiviteten såväl i våra produktions- 

anläggningar som på byggarbetsplatser.

RESURSEFFEKTIVITET

Mindre spill och mer återbruk

17

UTVECKLING SENASTE ÅRET
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Färre transporter, mindre CO2-utsläpp och övergång till 100 
procent förnybara bränslen, det är några av fördelarna när vi 
ställer om till fjärrvärme på anläggningen i Tanumshede.  

– Målsättningen är att bli självförsörjande på el och värme, 
säger Patrik Vendelskulle, fastighetsansvarig inom Derome. 

Vår fastighet i Tanumshede innehåller takstolsfabrik, bygg-
handel samt externa hyresgäster. Av takstolar blir det spill- 
virke i form av träklossar. Tidigare såldes spillvirket, men  
nu tas det tillvara istället. 

Stort miljöfokus - en vinstaffär 
Fastigheten värmdes tidigare upp med en pelletspanna  
och vi såg möjligheten att bygga om den till flispanna,  
för att utnyttja det egna spillvirket som bränsle. 

–  Det har fungerat fantastiskt bra. Vår flispanna säljer  
100 procent energi till fjärrvärmenätet, sedan köper vi  
tillbaka fjärrvärme till vår fastighet. Det innebär  
att inga transporter sker längre, vi tog bort 33  
lastbilstransporter per år, säger Patrik Vendelskulle.   

Lokalt ekosystem och självförsörjning 
Patrik Vendelskulle lyfter fram återanvändningen när  
de sågar upp och gör flis av träklossar, som sedan  
värmer takstolsfabriken. Det finns även möjlighet att  
utveckla systemet med leveranser till bolag på andra  
sidan gatan. 

– Inom Derome har vi ett stort miljöfokus och har  
verkligen lyckats med att minska antalet transporter.  
Vi har även dialog internt om att montera solceller så att  
vi blir självförsörjande på både uppvärmning och el.  

Fördelar med vår nya lösning:

→ Lastbilstransporter av pellets och  
    restprodukter har utgått

→ Byte från fossila till förnybara bränslen

→ Överskottsvärme utnyttjas till 100 procent

ÅTERANVÄNDNING AV TRÄKOMPONENTER
Återbruk och cirkularitet är viktiga faktorer för att effektivisera 
användningen av resurser och minska klimatavtrycket.  
Derome deltar i EU-projektet InFutureWood som granskar 
återanvändning av träkomponenter i byggnader. För att 
utforska frågan om design för demontering har vi inlett ett 
samarbete med Chalmers tekniska högskola som ska titta 
närmare på infästningar och möjligheten att minska antalet 
skruvpunkter för att underlätta demontering. 

75%
avfall ska  

återvinnas 

MILJÖN I FOKUS NÄR VI 
INVESTERAR I FJÄRRVÄRME

TANUMSHEDE | TAKSTOLSFABRIK

0%
energi går  
till spillo

Vi avser öka vår materialåtervinningsgrad. För att lyckas med 
uppdraget är det viktigt att få med alla medarbetare på tåget 
och skapa en tydlighet på arbetsplatsen via information och  
kommunikation. Under 2021 kommer vi arbeta fram en 
handlingsplan för att minska avfallsmängderna samt ta fram 
lösningar som förenklar och förtydligar avfallshanteringen,  
där alla förstår vikten av att agera rätt, vara noggrann och 
bidra med tankar och idéer.  

PLANEN FRAMÅT

TANUMSHEDE

» Vi deltar i EU-projektet InFutureWood 
som granskar återanvändning av 
träkomponenter i byggnader « 

ÅTERVINNINGSGRAD
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För att redovisa miljöprestandan hos våra produkter är vårt 
mål att de ska ha elektronisk Byggvarudeklaration (eBVD).  
Byggvarudeklarationen ger detaljerad information om en 
byggvara såsom uppgifter om hur varans klassning, om den 
är miljöcertifierad, om varan omfattas av specifik lagstiftning, 
ingående material, råvara, kemiskt innehåll, säkerhets- 
datablad. Byggvarudeklarationen ger också anvisningar för 
hur varan ska hanteras i byggskedet, bruksskedet och då 
den till slut blir avfall eller återvinns.

Som en förlängning av byggvarudeklarationerna har olika 
system för miljöbedömning av produkter tagits fram: Sunda 
Hus, Byggvarubedömningen och BASTA. Vi vill öka andelen 
produkter som finns redovisade i dessa system eftersom det 
ger en bild av varans miljöpåverkan i olika stadier av dess 
livscykel. Vi ställer krav på att våra leverantörer ska redovisa 
registreringar och att eventuellt kemikalieinnehåll följer 
gällande lagstiftning för inköpta produkter.

Vi vill öka andelen produkter som deklarerats i en EPD  
(Environmental Product Declaration), som ger detaljerad  
information om ursprung, tillverkningsprocesser och den 
klimatpåverkan produkten gett upphov till.

Vi har i dialog med externa rådgivare och experter inlett 
arbetet med en plan för framtagning av miljödeklarationer 
(EPD). 

SPÅRBARHETSCERTIFIERING
Genom vår FSC- och PEFC-certifiering samverkar vi med 
skogsägare och entreprenörer för ett ansvarsfullt skogsbruk. 
Inom bygghandeln har vi spårbarhetscertifikat för PEFC, vilket 
göt det möjligt att följa det certifierade virket hela vägen från 
den hållbart brukade skogen till vår kund. För att en produkt 
ska kunna säljas som PEFC-certifierad ska Derome och alla 
föregående led i värdekedjan vara PEFC-certifierade.

Att mäta ger kunskap att agera

Vårt mål är att år 2023 tillhandahålla information 
om miljöprestandan hos samtliga av våra produkter. 
Det gäller de produkter vi tillverkar själva samt de vi 
köper in och säljer. Syftet är att underlätta för våra 

kunder att göra miljömässigt goda val och att de i sin 
tur ska kunna redovisa sina produkters miljöpåverkan.

VÅRA PRODUKTERS
MILJÖPRESTANDA

UTVECKLING SENASTE ÅRET
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Rebecca Calderon är byggmiljösamordnare inom Derome  
och har en viktig roll att tillsammans med sina kollegor driva 
miljöarbetet inom bostadsproduktionen och säkerställa att vi 
når de högt ställda målen.

Ett av de projekt som Rebecca har arbetat med är  
Deromes beslut att från och med 2021 Svanencertifiera 
hela sin husproduktion, vad ligger bakom detta beslut?

- Vårt mål är att vara klimatneutrala till 2030 och vi lägger 
mycket kraft på att hitta lösningar där vi tar ansvar och sänker 
vår miljöpåverkan. Att certifiera enligt Svanen är en konkret 
metod för att säkerställa att produktionen lever upp till de 
krav som ställs på resurseffektivitet, innemiljö, innehåll i  
produkter och material samt på en kvalitetssäkrad 
byggprocess.  

Vad innebär det i praktiken för de kunder som väljer  
att bygga bostäder i någon av våra husfabriker? 

- Att vi har en grundlicens för Svanen innebär att det blir  
enklare för våra kunder att Svanenmärka sina bostadsprojekt. 
De senaste åren har antalet Svanenmärkta hus ökat markant 
när allt fler konsumenter efterfrågar ett hållbart boende och 
allt talar för att intresset kommer växa inom alla kund- 
segment när miljökraven ökar.   

Och på tal om krav, under hösten 2020 började Derome 
erbjuda sina kunder möjligheten att köpa en klimat- 
deklarerad bostad, varför görs detta?

- Kravet på byggherren att klimatdeklarera sina  
byggnader införs av Boverket den 1 januari 2022 och syftet 
är att öka kunskapen och på sikt minska klimatpåverkan inom 
branschen. Vi har kunskapen och verktygen på plats och  
valde därför att redan under hösten 2020 börja redovisa  
byggnaders klimatpåverkan, det är ett arbete vi  
fortsätter med under året.

Varför blir det viktigt att satsa på industriell  
produktion för att nå hållbarhetsmålen?

- Att producera bostäder industriellt och i egna husfabriker 
ger oss goda möjligheter att kunna effektivisera och påverka 
våra egna processer. Vi har också möjlighet att påverka  
materialval och tekniska lösningar för att minimera avfallsspill 
och minska klimatavtrycken. Att vi bygger i trä ger oss  
dessutom möjlighet att bygga energisnålt. 

KRAV VID INKÖP & UPPFÖLJNING
Under året har vi reviderat Deromes Code of Conduct (CoC) 
och uppdaterat de miljörelaterade inköpskrav som är en del av 
de avtal vi har med våra leverantörer. I dokumenten beskriver 
vi de förväntningar och krav vi har på leverantörer vad 
gäller miljö, etik och social hållbarhet. Arbete pågår med 
att implementera krav och uppföljningsmetoder.

RESULTAT GENOM SAMVERKAN
För att skapa kraft i klimatomställningen krävs samarbete. 
Derome har anslutit sig till färdplanen för en klimatneutral 
och konkurrenskraftig byggsektor 2045 och till Lokal Färdplan 
Malmö, LFM30. För att minska klimatpåverkan och öka 
återanvändningen deltar Derome i projektarbeten 
tillsammans med branschkollegor och forskningsinstitut. 

Våra projekt och samarbeten kring återbruk, den fossilfria 
förskolan Hoppet och klimatneutrala bostadsområden ger 
viktig kunskap om hur vi kan minska klimatpåverkan i olika 
delar av vår verksamhet. 

NYTT AFFÄRSSYSTEM
Derome har under 2019-2020 arbetat intensivt med  
utveckling och implementering av ett nytt affärssystem.  
Vid implementationen har vi fokuserat på att synkronisera  
lösningen med de krav som ställs inom ramen för PEFC. 
Målet är att all miljöinformation ska finnas integrerad i affärs-
systemet, det arbetet kommer att fortgå under kommande år. 
Vi har även påbörjat arbetet med att införa miljöinformation i 
vårt PIM-system, ett arbete som kommer att pågå under ett 
antal år framöver.

Vi vill förenkla för våra kunder att göra bra miljöval. För att 
minska vår klimatpåverkan utvärderar vi leverantörer utifrån 
klimatprestanda. Under året har vi uppdaterat de miljö- 
relaterade inköpskraven. Arbete pågår med att implementera 
kraven på olika sätt, bland annat i avtal med leverantörer. 

KLIMATDEKLARERADE BOSTÄDER
Vi har genomfört en första klimatdeklaration för bostäder, för 
att förbereda oss inför kommande lagkrav. Här är vi tidigt ute 
och tar taktpinnen i branschen. Under 2021 fortsätter vi att 
ta fram klimatdeklarationer för bostadsprojekt och utvalda 
husmodeller i vårt villaerbjudande. 

SVANEN
Under året har vi blivit Svanencertifierade, vilket underlättar 
för våra kunder som väljer att bygga med Svanen.. Vi planerar 
att certifiera vårt första egna bostadsprojekt under 2021. 

SVANEN-LICENS  
FÖRENKLAR FÖR KUNDERNA

REBECCA CALDERON | BYGGMILJÖSAMORDNARE

22 23

PLANEN FRAMÅT

Vi fortsätter stegvis införa miljöinformation i vårt PIM-system. 
Därutöver planeras interna utbildningsinsatser kring 
hållbarhets och miljörelaterade krav och bedömningar. 

Vi planerar att under 2021 ta fram fler miljövarudeklarationer 
(EPD:er) för våra träprodukter.

Vi tror på samverkan för att driva en positiv utveckling inom 
branschen. Gemensam standard för kravställning och kriterier 
underlättar för både oss själva, leverantörer och kunderna. 
Derome har erfarenhet och kan bidra till ökad samordning.

De produkter vi köper in och säljer vidare följs upp löpande. 
Vi fortsätter vårt arbete med att fasa ut produkter som inte 
uppfyller inköpskraven. 

Arbetet med att klimatdeklarera våra bostäder pågår och  
projekteringen av vår första Svanencertifierade byggnad  
planeras under 2021. 

HÅLLBARHETSREDOVISNING  ↑  VÅRA PRODUKTERS MILJÖPRESTANDA
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Derome ska spegla samhället och vi jobbar för mångfald 
och inkludering i alla våra verksamheter. Vårt mål är att 

vi år 2030 ska ha jämnare balans mellan kvinnor och män 
i företaget och vi ska uppfattas av medarbetare som ett 

jämställt företag. 

För att bli ett framgångsrikt företag är vår övertygelse  
att sammansättningen av personer i Derome ska spegla  
samhället. Därför behöver vi arbeta med både jämställdhet 
och mångfald. För de närmaste åren har vi valt att mäta 
hur vi utvecklas inom jämställdhet. Vi följer upp vårt mål 
genom att årligen mäta andelen kvinnor/män totalt och i 
ledande positioner samt hur våra medarbetare upplever 
arbetsplatsen.

Vår långsiktiga ambition är att ha en jämn fördelning  
mellan kvinnor och män i hela koncernen. För oss är  
jämställdhet en självklar fråga att driva. Det innebär att alla 
ska ha samma förutsättningar att trivas och utvecklas på 
våra arbetsplatser. Vi har nolltolerans mot trakasserier, 
mobbning och all annan typ av kränkande särbehandling. 

2020 års medarbetarundersökning visar att en klar 
majoritet, 80 procent, av medarbetarna inom koncernen 

anser att Derome är en arbetsplats fri från diskriminering 
och där kvinnor och män behandlas lika. Andelen kvinnor 
i Derome är cirka 20 procent, vilket är en ökning med två 
procent jämfört med året innan. Av de nyrekryteringar som 
gjordes under 2020 var 23 procent kvinnor. Utifrån 
personalomsättning och tillväxt har vi målet att öka andelen 
kvinnor till 30 procent år 2030. Andelen kvinnor i ledande 
positioner är idag 17 procent. Vårt mål är att öka andelen till 
35 procent år 2030.

Vi gör stora satsningar på industriellt byggande av trähus.  
En tydlig fördel med att bygga industriellt är att det ger  
möjlighet till en mer jämställd arbetskraft. Resultatet av 
våra ansträngningar syns bland annat på vår husfabrik i 
Värö där vi har lyckats tredubbla antalet kvinnor som jobbar 
inom vår husproduktion. Idag är vi närmare 30 procent 
kvinnor i Värö, vilket ligger en bra bit över snittet i  
byggbranschen som endast når upp till 9 procent. →

JÄMSTÄLLDHET

Små steg i rätt riktning

» För att bli ett framgångsrikt företag är vår övertygelse att 
sammansättningen av personer i Derome ska spegla samhället « 

UTVECKLING SENASTE ÅRET
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       Vi kommer att arbeta fram en handlingsplan för  
          att nå vårt mål om en jämställd arbetsplats där  
          fördelningen mellan män och kvinnor är lika i alla
         delar av företaget. Vi planerar även för ett fortsatt 
        starkt engagemang i de nätverk och utbildnings- 
       insatser där vi medverkar samt insatser för att  
      stärka Derome som en arbetsplats fri från  
     diskriminering och där kvinnor och män  
   behandlas lika. 

PLANEN FRAMÅT

Inom Derome vill vi vara en förebild och ett gott 
exempel på hur företag kan bidra till en hållbar  
utveckling. Ett av våra hållbarhetsmål handlar därför  
om att ha en jämn balans mellan män och kvinnor i  
företaget. Ett tufft mål att nå i en traditionellt  
mansdominerad bransch, eller? Vi ställde frågan till  
HR-chef Therese Åkesson: 

– Ja, det är givetvis ett högt ställt mål som vi har satt,  
men vi har en stark företagskultur och är en innovationsstark 
verksamhet, det ger oss goda förutsättningar att jobba med 
jämställdhetsfrågan.  

Pågår det några aktiviteter just nu? 

– Vi ska ha lika många män som kvinnor inom Derome  
och har börjat jobba med insatser framför allt kopplat till 
rekrytering. I det fortsatta arbetet ska vi ta fram handlings-
planer för varje affärsområde utifrån deras specifika förut- 
sättningar för att lägga grunden för en ökad andel kvinnor  
vid nyrekrytering samt vid rekrytering internt och externt till 
ledarroller. Att samarbeta med andra och att delta i olika  
nätverk är också områden som vi jobbar med, där vi ser att  
vi ytterligare kan bidra till en positiv samhällsutveckling. 

Hur har utvecklingen sett ut fram till nu? 

– Vi tar små men positiva steg i rätt riktning, idag är vi cirka 
20 procent kvinnor inom Derome (18 procent 2019). Ökningen 
beror mestadels på de förändringar vi ser i samhället i stort 

där utbildningsinsatser haft en stor betydelse. Just vikten av 
att särskilt rikta sig mot kvinnor blev tydlig när vår husfabrik 
i Värö stod klar och vi anordnade rekryteringsträffar enbart 
för kvinnor. Den insatsen gjorde att vi dag har en relativt hög 
andel kvinnor som jobbar där. 

Finns det några pusselbitar som är extra viktiga när  
det kommer till jämställdhet? 

– Till stor del handlar det om att sprida kunskap och skapa 
medvetenhet kring frågan bland våra ledare, Kvinnor är ofta 
mer utsatta genom att exempelvis vara ensam kvinna bland 
män. De ges inte samma förutsättningar på våra arbets- 
platser, vilket gör att vi måste fortsätta arbeta med vår kultur 
och värderingar så att alla kan växa och utvecklas på lika 
villkor. 

2030 ska könsfördelningen vara 50/50 inom Derome.  
Hur når vi dit? 

– Varje år mäter vi andelen kvinnor/män i olika delar av 
företaget samt i ledarroller för att följa måluppfyllnaden. Med 
utgångspunkt i hållbarhetsstrategin ska vi också arbeta fram 
en handlingsplan med prioriteringar för de åtgärder som 
behöver genomföras.  

FLER KVINNOR TILL BRANSCHEN 
Vi vill bidra till att attrahera fler kvinnor i branschen  
och engagerar oss därför i flera utbildningsinsatser.
Under 2020 har vi, tillsammans med bland annat Södra, 
startat upp ett samarbete med uppdraget att skapa en 
plattform för att informera och stärka teknikintresserade 
tjejer. Arbetet är i sin linda och vi kommer tillsammans i  
nätverket ta ut riktningen framåt. 

IGEday (Introduce A Girl To Engineering Day) är ytterligare 
en arena där vi valt att engagera oss under året. IGEday är 
ett initiativ av stiftelsen Womengineer som arbetar för att 
informera och inspirera fler tjejer till ingenjörsyrket.  
Genom vår medverkan introducerar vi nästa generation 
ingenjörer i branschen så att den kan utgöras av fler  
tjejer och icke-binära.

MED SIKTET INSTÄLLT 
PÅ JÄMSTÄLLDHET

THERESE ÅKESSON | HR-CHEF

» Vi vill bidra till att inspirera  
fler kvinnor till branschen  

och ingenjörsyrket « 

23%
kvinnor  

rekryterades  
under 2020.

   

50%
Vi ska ha jämn  
könsfördelning

   

2016 2018

10%

20%

30%

40%

50%

2017 2019 2020 MÅL 
2030

18%

50%

17% 20%
16%15%

ANDEL KVINNOR INOM DEROME
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År 2020 var ett speciellt år. Med en global pandemi ställdes 
vårt samhälle inför stora utmaningar och alla tvingades till 
omställningar, såväl privatpersoner som företag. Det var viktigt 
att de företag som kunde hålla hjulen rullande, klarade av att 
ställa om. Stolta kan vi konstatera att vi gjorde det, vi har haft 
full produktion och har levererat så att nästa led kan hålla sina 
hjul rullande. 

Det är tillsammans som vi bygger ett livskraftigt samhälle. För 
oss är det ett samhälle där alla ges möjlighet till en bra bostad, 
därför bygger vi hem för livets alla faser. Hyresrätter, bostads-

rätter, villor och kedjehus. När vi utvecklar bostads- 
områden gör vi det i samklang med naturen och eftersträvar 
en variation av bostäder. Vi bygger både i städerna och på 
mindre orter, alltid med lokala entreprenörer. Vi bygger med 
trä, skogens råvara, och skapar arbetstillfällen på landsbygden. 
För vi värnar om lokalsamhället och 90 procent av våra  
medarbetare finns utanför storstadsregionerna. 

Vi engagerar oss i utvecklingen av de samhällen där vi är  
verksamma, bland annat genom sponsring. Totalt stödjer 
vi närmare 150 föreningar och projekt, med stort fokus på 
idrottens barn- och ungdomsverksamhet. För att kommande 
generationer ska ha god hälsa och för att vi ska forma  
välmående och livskraftiga samhällen. 

Med vår entreprenörsanda utvecklar och utmanar vi, varje dag, 
för att förbättra och förenkla. Eller som under 2020, för att 
ställa om. Det ska vi fortsätta med och vi gör det gärna  
tillsammans. För vi är övertygade om att nära varandra  
kommer vi längre. 

Vi gör stora och viktiga satsningar inom hållbarhet. 
Och det är genom samarbete som de stora stegen tas. 

Vi deltar i ett flertal samarbeten och utvecklings- 
projekt för en mer hållbar utveckling och grön värld. 

RESAN FORTSÄTTER 
- TILLSAMMANS

PLANEN FRAMÅT

Tillsammans bygger vi samhället

» Vi bygger med trä, skogens 
råvara, och skapar arbetstillfällen 

på landsbygden « 
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Derome är ett familjeföretag i ständig  
utveckling med drivkraften och viljan att  
göra saker bättre. Entreprenörsandan som  
driver oss idag har funnits med sedan starten 
för 75 år sedan. Vi har ett brett och unikt  
erbjudande med allt från trä-, bygg-, järn-  
och industrivaror till färdiga hus och bostads- 
områden.

0340 - 66 64 00

derome.se


