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Östergötland bygger 
klimatneutralt
Mål: Mot en halverad 
klimatpåverkan för hela bygg- och 
fastighetssektorns värdekedja år 2030  
och en klimatneutral värdekedja i 
bygg- och fastighetssektorn senast år 
2045.  

ÖBKNs färdplan
Fyra fokusområden fångar hela 
livscykeln
1. Affärsmodeller, kravställning, 

upphandling och samverkan                        
-Planerings- och projekteringsfasen

2. Klimatneutrala och 
resurseffektiva materialval 
och materialflöden         
-Produktskedet och slutskedet i 
livscykeln

3. Klimatneutral bygglogistik 
och byggproduktion                                               
-Byggproduktionsskedet i 
livscykeln

4. Klimatneutral förvaltning, 
drift och underhåll                                                   
-Användningsskede ii livscykeln

Hur började det?
Hösten 2019 skickades en 
inbjudan till en startworkshop 
ut i regionen.  ”Den 25 oktober 
2019 arrangerar Sweco en 
samverkansdag för bygg- och 
fastighetsbranschen. Vårt syfte 
med dagen är att skapa intresse 
och engagemang för ett målstyrt 
regionalt klimatsamarbete. Vi 
initierar detta för att vi vill bidra 
till sänkta koldioxidutsläpp i 
branschen och göra skillnad. Ni 
som också brinner för frågan och 
vill driva den tillsammans med 
oss, välkomna!”

Alla deltagare fick förfrågan om att delta i en styrgrupp. De aktörer som 
anmälde sig utgör ÖBKNs första styrgrupp. Sedan dess har vi arbetat med 
färdplanen, organisationen, finansiering och arbetssätt. 10 september 
2020 kommer vi att lansera ett arbetande nätverk. Då erbjuds alla aktörer i 
värdekedjan inom bygg&fastighet verksamma i region Östergötland att vara 
med i det vi gett namnet Östergötland bygger klimatneutralt – ÖBKN.

DELTAGARE         ORGANISATION 

Göran Lundström       Åhlin-Ekeroth

Jonas Thyrsson        Lundbergs

Karin Jannerstad       Skanska

Karin Lindblad & Helena Helgegren  Sweco

Marcus Sandlund & Camilla Einarsson   NCC 

Mikael Sonesson & Jesper Linde   Linköpings kommun   

Stefan Fredriksson & Angelie Appel  Regionfastigheter

Adj. Erik Gotborn       Region Östergötland

Adj. Johan Rydberg       Cleantech Östergötland

Vi vill också lyfta fram engagemang från Moelven, LiU, Tyréns och NLG 
Teknik.
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Finansiering 
och huvudman
Styrgruppen, Cleantech Östergötland 
och Region Östergötland finansierar 
projektet inledningsvis. I dagsläget har 
vi finansiering för drift till 2022. Planer 
finns för permanent drift.

Projektet kommer att drivas av 
Cleantech Östergötland.

Arbetssätt
Vi är inspirerade av och har ett 
nära samarbete med Uppsala 
Klimatprotokoll och LFM 30. Likt dem 
kommer vi att sätta utmaningar i form 
av konkreta aktiviteter för att uppnå 
målet. Aktiviteterna ska utformas av 
medlemmarna hösten 2020. Hur ska 
vi tillsammans uppnå en halverad 
klimatpåverkan för hela bygg- och 
fastighetssektorns värdekedja år 2030? 

Därför ska du vara med!
För att det saknas alternativ till att 
sänka klimatavtrycket och klara 
1,5-gradersmålet i Parisavtalet. De 
alternativ vi har är att välja mellan hur 
vi tar oss dit – inte om.

För att bygg-&fastighetsbranschen 
förorsakar en mycket stor del av 
klimatavtrycket och avfallet i Sverige.

För att skapa en mer klimatvänlig och 
innovativ bygg&fastighetssektor i 

Östergötland som står sig väl i 
konkurrensen.

För att 2027 förväntas lagen om 
gränsvärden för utsläpp för en 
byggnads hela livscykel träda i kraft. 
Enligt liggande förslag från Boverket 
kommer nivån för gränsvärden 2027 
sättas till cirka 20–30 procent lägre 
klimatutsläpp än ett nuläge. Reglerna 
skärps ytterligare 2035 för att sedan nå 
målet om klimatneutralitet 2045. Ska vi 
vara i fas, får vi börja jobba.

Det är enbart genom samverkan och 
kunskapsdelning vi kan nå målet. Det 
är resurseffektivitet. 

Östergötland bygger klimatneutralt

Mål: Mot en halverad klimatpåverkan för hela 
bygg- och fastighetssektorns värdekedja år 
2030  och en klimatneutral värdekedja i bygg- 
och fastighetssektorn senast år 2045.  

Vi kommer att berätta mer den 10/9 
på workshopen för insatsområdet 

Bostäder och lokaler inom ramen för 
den regionala Energi- och klimatstrategin. 

Kontaktperson för denna workshop är Daniel 
Kvist, Energikontoret. Vi kommer också hålla informationsmöten 
löpande under hösten. De kommer att annonseras på Cleantech 
Östergötlands kalendarium.

Jag vill veta mer!

I samarbete med


