Workshop kring Färdplan för fossilfri konkurrenskraftig uppvärmningsbransch - Linköping
Det gemensamma åtagandet, alla vi som står
Redan idag gör vi detta för att uppfylla åtagandet
bakom färdplanen
Deltar i:
Klimatdialogen
Är positiva till lokala energisamarbeten och
Hållbar region
sektorsövergripande samverkan och vi
Linköpingsinitiativet
utvecklar affärsmodeller som stödjer en sådan
Clean techs fastighetsnätverk
utveckling
HotRemote
Agerar som föredöme i den egna
verksamheten för att uppmuntra till
fossilfrihet, energieffektivisering,
resurshushållning och minskade
växthusutsläpp

Energieffektiviseringsmål, saknar klimatmål utöver Lkpgs.
"Välkommen-besök" som informerar om bla energihushållning (ibland). Flera
deltagare har energimål.
Jobbar med miljöbyggnad 3.0.
Viktigt att miljö, samhälle och affär hänger ihop för att uppnå hållbarhet.

Premierar fossilfrihet i samband med
upphandlingar

Ställer krav vid fordon och drivmedel, men hittills inga på transporter inräknat vid
byggprocessen.
Sunda hus.
Engångsartiklar är en tung post som det jobbas med. Klimatårgärdsplan finns.
Transportutmaningen är antaget.

Fastighetsägare och Byggherrar

Redan idag gör vi detta för att uppfylla åtagandet

Se energimål ovan.
Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att Ventilationsprojekt pågår, tittar på kostnadseffektiva åtgärder. Forskningsprojekt
m Gbg.
genomföra kostnadseffektiv minskning av
Nybyggnation - miljöbyggnad.
uppvärmningsbehovet och effektbehovet

Vi driver på teknikutveckling genom att, själva
Deltar i HotRemote, Power2U.
eller tillsammans med andra, satsa på
Innetemprelgering istället för utetemp.
exempelvis smart styrning för att minska
Tidstegenprojektet.
effekttoppar, energilagring samt solel och värme

Vi källsorterar och/eller underlättar
källsortering av avfall, särskilt plast, för att
minimera fossilt innehåll i restavfall som går
till energiåtervinning, både i byggprocessen
och i förvaltningsskedet

Erbjuder källsortering.
Byggprocessen- Erikshjälpen kontaktas.
Återbruk av VVS.
Jobbar med frågan vid byggen.
Jobbar med hela kedjan av material vid byggen.
Avfallsrum där sortering kan ske.
Svenska byggindustriernas nya riktlinjer följs.

Framöver behöver vi arbeta med detta för att uppfylla åtagandet
Ser en risk för inflation i antalet grupper som inte ger så stort resultat. Efterlyser
praktiska projekt kopplade till detta, vill se progress. Förvalta resultat.
TvAB önskas ta lead kring energisammarbeten.
Resursfråga - kräver resurser att delta i samarbetesprojekten
Prismodellen ska direkt relatera till användning (vatten, el, fjärrvärme, avfall). Styr
ekonomiskt för att nå ett ändrat beteende
Går det att hitta affärsmodeller som gör att vi delar resurserna mellan oss inom
kommunen på ett annat sätt än idag?
Beteenseprojekt efterlyses.
Behöver fokusera på de uppsatta målen.
Borde vara ett fokusområde.
Ofta en annan del av organisationen som jobbar med upphandling än de som kan
klimatfrågan.
Vill gärna ta del av goda exempel framöver.
Titta på behov och inte produkt. Köp en tjänst och låt den som är expert lösa hur vi
uppnår effekten.
Framöver behöver vi arbeta med detta för att uppfylla åtagandet
Fokus kring forskning och effekt.
Informationsmöten för att skapa intern medvetenhet och känsla av ansvar hos de
som använder lokalerna.
Sammarbeten med andra aktörer behövs.
Vill kunna få information i detalj. Utveckla plattform för att dela infomration,
kanske kan kommunen äga denna?
Fastighetsstyrning, behovsstyrning. Ventilera rätt flöde och inte på fast lägen.
Mer avancerad teknik ställer kanske krav på mer underhåll. Hela organisationen
måste med vid teknikskifte.
Hur jobbas det med beteendeaspekten av el- och tappvattenanvändning? Kanske
inte längre ha det inkuderat i hyran för att locka till sparande?
Jobba med pillvärme?
Köp tjänst och inte produkt.
Beteendefråga.
Projekt med olika källsorteringssystem.
Svårt att följa upp åtgärder som görs och vilket resultat de ger.
Vill kunna bryta ut fraktioner i Mina Sidor.
Vad kan göras för att påverka producenter?
Hitta affärsmodeller där vi ser avfallet som en resurs. Kanske går det att hitta ett
pantsystem el dyl. affärsmodeller som ger incitament att källsortera bättre?
Återbruk som möjlighet inom kommunen, kunna koppla till en affär samt
miljöpåverkan, kanske kan vi gå ihop kring detta?

