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KLIMATARENA STOCKHOLMS KL IMATLÖFTE

Vi som organisation är med och samarbetar på Klimatarena Stockholm 
för att ligga i linje med Parisavtalet och accelerera klimatomställningen i 
Stockholms län med ambition att gå före inom olika fokusområden.

Vi åtar oss därför att stegvis via delmålen för olika fokusområden förverkliga 
den gemensamma målsättningen i vår egen verksamhet samt att följa upp och 
redovisa vår förflyttning i förhållande till delmålen.

Vi deltar aktivt i Klimatarena Stockholms gemensamma arbete och tar ett tydligt 
klimatledarskap med utgångspunkt i vår organisations nuläge. 
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Övergripande målsättning

  Alla bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län byggs   
  och byggs om klimatneutralt och förvaltas resurseffektivt.

För att förverkliga målsättningen behöver vi en utveckling från linjära till 
cirkulära processer där vi nyttjar den redan byggda miljön i så hög grad som 
möjligt genom att bevara, utveckla och uppgradera befintlig bebyggelse samt 
återbruka byggmaterial. Vi åtar oss att bidra till och skynda på den cirkulära 
omställningen i bygg- och anläggningsprocessen.

Klimatlöftet och delmålen kommer att följas upp.

Byggherrar och fastighetsägare / förvaltare

Vår organisation åtar sig att under första året som deltagare på Klimatarena 
Stockholm mäta och redovisa klimatpåverkan från bygg- och anläggnings-
projekt (anläggning, nyproduktion, samt renovering, ombyggnation och 
tillbyggnad (ROT))1.

  
  Vår organisation har byggstartat minst ett klimatneutralt bygg- och  
  anläggningsprojekt.

  Våra egna bygg- och anläggningsprojekt i Stockholms län är   
  klimatneutrala. Utsläppen av växthusgaser vid byggnation och  
  anläggning ska minst halveras från 2022 till 2030.

1 Metodik, beräkningsanvisningar inklusive definition av klimatneutralitet tas fram gemensamt under 2022 – 2023 och 
samordnas med andra klimatinitiativ. Absolut prioritet är att minimera de egna utsläppen, först därefter får åtgärder för 
negativa utsläpp användas som ett sätt att balansera eventuella kvarvarande utsläpp som inte kan elimineras med 
befintlig teknik, principer för godkända åtgärder för negativa utsläpp utarbetas gemensamt. 

DELMÅL FOKUSOMRÅDE 
BYGG OCH ANLÄGGNING
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Entreprenörer, konsulter och arkitekter

Vår organisation åtar sig att kraftigt minska CO2e-utsläpp relaterat till vårt 
affärserbjudande av produkter och tjänster. Vi föreslår och/eller föreskriver 
resurseffektiva lösningar med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. 

  
  Alla våra förslag till beställare är klimatneutrala.

Offentliga aktörer

Vår organisation åtar sig att stödja privata och offentliga bolag i att uppnå sina 
delmål genom att exempelvis ställa krav i markanvisningar och upphandlingar 
för bygg- och anläggningsprojekt i linje med Parisavtalet.

2030
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DET HÄR FÅR V I  SOM DELTAGARE

Affärsutveckling. Samarbete och dialog mellan beställare, kunder, tillverkare 
och leverantörer skapar nya affärsmöjligheter och höjd kompetens inom 
klimatdriven verksamhetsutveckling.

Erfarenhetsutbyte och samverkan. Möjlighet att möta andra lokala och 
regionala aktörer och stämma av utvärderingskriterier, krav och anvisningar.

Expertstöd och coachning i framtagande av gemensamma metod- och 
kriteriedokument och användning av dessa. Exempelvis klimatberäknings-
anvisningar för byggproduktion, handböcker, upphandlingskrav etc.

Evenemang anordnas i syfte att lyfta goda exempel, inspirera, höja lärandet 
hos deltagarna och skapa rum för att nätverka.

Kompetensutveckling. Omvärldsanalys med senaste forskning och utveckling 
inom andra organisationer och klimatinitiativ runtom i landet för att öka lärandet 
i branscherna.

Pilotprojekt och innovation. Stöd och samordning med andra aktörer kring 
gemensamma projektansökningar i syfte att accelerera klimatomställningen.


