Ansvarsfullt byggande
SYFTE OCH MÅL
För att vara en aktiv part i stadsutvecklingen i våra städer vill vi genom vårt byggande skapa
Sveriges mest attraktiva platser med ett innehåll som inspirerar människor att mötas, bo och
arbeta. Alla våra byggprojekt; nyproduktion, ombyggnation och renovering, ska bidra till en
tryggare stadsmiljö och till att staden blir en plats för alla. I vårt byggande tar vi hänsyn till de
klimatförändringar som sker och till platsens och stadens biologiska mångfald. Vi vill skapa mer
värde för alla. Vi tar hänsyn till vår omgivning, vi strävar efter att inte använda mer material än vi
behöver och vi använder oss inte av material som vi vet innehåller farliga ämnen. Vi ser till så att
det avfall som uppkommer i samband med byggande tas om hand på rätt sätt.
ANSVAR OCH STYRNING
Diös policy för hållbart byggande gäller samtliga byggprojekt och är fastställd av Diös
koncernledning och VD har det yttersta ansvaret för att policyn följs. Policyn finns tillgänglig på
intranät och på www.dios.se.
POLICY
I samtliga projekt tar vi ansvar för att
•
•
•
•
•
•
•
•

att det vi bygger genomsyras av kvalitet och att krav för miljöcertifiering uppfylls.
att avfall minimeras och sortering sker i så stor utsträckning som möjligt.
att projekten genomförs med så lite störning på omgivande verksamheter som möjligt.
att projekten genomförs på ett sätt som minimerar säkerhetsrisker för byggarbetarna och
för andra som vistas i närheten av byggarbetsplatsen. Tex. Minimera risken för att
människor utsätts för damm och kemikalier.
att kommunicera med samtliga berörda parter för att öka förståelse och undvika onödiga
störningar.
att vid nyproduktion alltid projekterar för att nå minst 15% lägre energianvändning än
BBR-kravet.
att vid nyproduktion alltid utreda möjligheten att installera solceller eller andra
förnyelsebara energilösningar.
att förändra vårt ”mind set” och bredda vår kunskap för att minska resursutnyttjande.
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