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• Inledning med information om BeBo & Belok och aktuellt Fördjupningsområde

• BeBo-förstudie om återbruk och LCA vid renovering
Karin Lindström och Efstathia Vlassopoulou, Anthesis

• Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget att främja minskad 
klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och 
fastighetsentreprenader
Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten

• Boverkets arbete med kommande lag om klimatdeklarationer
Thomas Johansson, Boverket

• Exempel från medlemsföretag - arbetet med frågan om klimatpåverkan idag och framöver, 
erfarenheter och utmaningar
Mari-Louise Persson, Riksbyggen
Lovisa Lingfors, Klövern

• Workshop/diskussion: vilka är de största utmaningarna för fastighetsägare framöver?

Agenda



Det här är nätverken BeBo och Belok



• Bidrar till att nå de energi- och klimatpolitiska målen

• Bedriver förstudier och projekt

• Utveckling av teknik i ny- och 
ombyggnadsverksamhet, samt metoder för 
kravställning och uppföljning. 

• Länk mellan branschen och myndigheter

• Kommunicera nya resultat och erfarenheter





Fördjupningsområde Klimatpåverkan från 
bebyggelsen

• Gemensamt fördjupingsområde 

• Startades 2019 med en heldagskonferens

> Baserat på genomgång av medlemmars 
erfarenheter och önskemål

• Tre förstudier har genomförts



Deltagare från olika delar av branschen
- Höga förväntningar

Att det ska 
bli kul

Få mer 
information och 
en dialog om 
vägen framåt

Tips på hur 
andra agerar

Information 
om 
renovering

Inspireras att 
sätta igång den 

egna 
klimatresan

Att förstå 
branschens 
utmaningar

Få med 
information 
som jag kan 
sprida vidare



Klimatkrav till rimlig kostnad – ROT
IVL och Sveriges Allmännytta

• Projektet kommer ta fram

> Vägledning för upphandlingskrav och 
tekniska anvisningar för renovering

> Kunskapsmaterial om 
renoveringsalternativens 
hållbarhetseffekter

> Utveckling av kriterier för grön 
finansiering.

• Målgrupperna ska lättare kunna 
renovera klimatsmart genom att:

> Ställa rätt krav vid upphandling

> Använda sig av grön finansiering

> Förstå renoveringsalternativens 
hållbarhetseffekter

> Offerera, projektera och renovera 
med låg klimatpåverkan



• Karin Lindström och Efsthathia Vlassopoulou, Anthesis

Återbruk och LCA vid renovering



• Patrick Amofah, Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndighetens arbete med regeringsuppdraget att 
främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av 
bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader



• Thomas Johansson, Boverket

Boverkets arbete med kommande lag om 
klimatdeklarationer



• Mari-Louise Persson, Riksbyggen

• Belok-medlem

Exempel från medlemsföretag - arbetet med 
frågan om klimatpåverkan idag och 
framöver, erfarenheter och utmaningar



Paus till 10:30



Workshop



För mer information från och om nätverken, 
besök gärna våra hemsidor och följ oss på 
Linkedin



BeBo & Beloks resultatkonferens



Tack för idag
Helena Lantz, helena.lantz@cit.chalmers.se

Victoria Edenhofer,  victoria.edenhofer@cit.chalmers.se

Emil Andersson, emil.k.andersson@wsp.com

Emma Karlsson, emma.karlsson@wsp.com
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