
Hållbar stad – öppen för världen

Styrning mot byggande med 
liten klimatpåverkan
i Göteborg

Nina Jacobsson Stålheim, Lokalförvaltningen



Hållbar stad – öppen för världen

Styrning mot minskad klimatpåverkan

Klimat 2030
Till 2030 ska Västra götalandsregionen vara en      
fossiloberoende region 

Klimatstrategiska programmet (2014)
Göteborg ska ha en rättvis och hållbar
nivå av växthusgasutsläpp 2050 

Lokalförvaltningen ska vara en fossilfri
förvaltning senast 2030
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Klimatet
Göteborgs klimatavtryck är 

nära noll

Naturen
Göteborg har en hög 

biologisk mångfald
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Människan
Göteborgarna har en 

hälsosam livsmiljö 
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1. Utvecklade naturmiljöer

2. Renare vattendrag, sjöar och hav

3. Biologisk mångfald i stadsmiljön

4. Minskad påverkan från inköp på 

biologisk mångfald

1. Halverad energianvändning

2. Förnybar energiproduktion

3. Minskad klimatpåverkan från transporter

4. Minskad klimatpåverkan från konsumtion

5. Servera miljömåltider

1. Inga skadliga ämnen

2. God luftkvalitet

3. God ljudmiljö

4. Närhet till grönområden

Vi arbetar strategiskt med finansiering för ökad takt i omställningen

Följa uppFörbättra

Vi driver på utvecklingen för hållbart byggande

Vi planerar för en grön och robust stad

Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi

Vi skapar förutsättningar för att leva hållbart

Vi agerar som föregångare

Vi driver på utvecklingen av hållbara resor och transporter

Miljö- och klimatprogram 
Klimatpåverkande utsläpp 

vid byggnation:

2025: -50%

2030: -90%
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1. Framtiden AB får i uppdrag att under 2020 påbörja ett projekt där målet 

är mer än en halvering av koldioxidutsläppen i ett livscykelperspektiv. 

2. Framtiden AB får i uppdrag att under 2021 besluta hur bolaget fram till 

2025 ska ställa om sin bostadsproduktion till en halverad klimatpåverkan 

både för nybyggnad och vid ombyggnad.

3. Älvstranden Utveckling AB får i uppdrag att utmana branschen med 

höga klimatkrav inom sina olika projekt. I samverkan med 

fastighetsnämnden ska man också utnyttja markanvisningstävlingar.

4. Byggnadsnämnden får i uppdrag att under 2020 utarbeta metoder för 

hur detaljplaner ska utformas för att inte försvåra trähusbyggande och att 

underlätta optimal placering av solceller samt hur ökat återbruk ska 

hanteras i samband med bygglov.

5. Fastighetsnämnden får i uppdrag att ordna en markanvisningstävling 

under 2021 där låga klimatutsläpp är ett viktigt kriterium.

6. Lokalnämnden får i uppdrag att svara för ett kontaktnät för stadens 

berörda förvaltningar och bolag kring kunskap om fossilfritt byggande.

Pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt 
byggande


