
Åtaganden i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Uppvärmningsbranschen 
Följande åtaganden är hämtade från "Färdplan för fossilfri konkurrenskraft Uppvärmningsbranschen" och är de som berör dels alla som står bakom färdplanen (gröna rutorna), dels 
fastighetsägare och byggherrar (blå rutorna). Till träffen den 5/9 vore vi hjälpta av om ni funderade på var ni idagsläget står i förhållande till respektive åtagande. Vad gör ni redan nu för att 
uppfylla det samt vad behöver göras framåt? Tänk också gärna på var beröringspunkter till andra aktörer inom klimatdialogen finns. Var behöver ni ta hjälp av andra eller kan dra lärdommar 
av något de gjort och vice versa? Ni får även gärna tänka på om några åtaganden är särskilt viktiga att diskutera inom gruppen och återkoppla till oss kring detta innan Klimatdialogsträffen. 
 
Länk till färdplanan: http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/02/uppvrmningsbranschen.pdf  

 
Tas upp vid 
WorkShop Det gemensamma åtagandet, alla vi som står bakom färdplanen Redan idag gör vi detta för att uppfylla åtagandet 

Framöver behöver vi arbeta med detta för att uppfylla 
åtagandet  

X Är positiva till lokala energisamarbeten och sektorsövergripande 
samverkan och vi utvecklar affärsmodeller som stödjer en sådan 
utveckling 

    

X Agerar som föredöme i den egna verksamheten för att uppmuntra 
till fossilfrihet, energieffektivisering, resurshushållning och minskade 
växthusutsläpp 

    

X Premierar fossilfrihet i samband med upphandlingar     

  Verkar för att fasa ut kvarvarande oljepannor och elpannor/ 
direktverkande el 

    

  Strävar efter att undvika användning av fossila bränslen i den egna 
verksamheten, tex vid transporter 

    

  Strävar efter att ställa upp på andra utmaningar inom Fossilfritt 
Sverige 

    

  Uppmuntrar aktörerna inom uppvärmningssektorn till att ta fram 
egna färdplaner för att bli fossilfria, gärna med tydliga mål och 
delmål 

    

  Strävar efter att skapa en gemensam metod för 
växthusgasberäkning för olika energibärare 

    

  Strävar efter att förstå de totala konsekvenserna av vårt agerande 
genom helhetssyn på energisystemet och bedömningar ur ett 
livscykelperspektiv, samt agerar utifrån dessa insikter 

    

 
  

http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/02/uppvrmningsbranschen.pdf


 
Tas upp vid 
WorkShop Fastighetsägare och Byggherrar Redan idag gör vi detta för att uppfylla åtagandet 

Framöver behöver vi arbeta med detta för att uppfylla 
åtagandet  

X Vi fortsätter och intensifierar arbetet med att genomföra 
kostnadseffektiv minskning av uppvärmningsbehovet och 
effektbehovet 

    

X Vid nyproduktion och renovering bygger vi energieffektivt     

X 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 

    

  Vi avvecklar till år 2030 all direkt användning av fossila bränslen i 
uppvärmningen av byggnader 

    

  Vi driver på teknikutveckling genom att, själva eller tillsammans med 
andra, satsa på exempelvis smart styrning för att minska 
effekttoppar, energilagring samt solel och -värme 

    

  Vi deltar och driver på i olika samverkansinitiativ med andra aktörer, 
exempelvis energileverantörer, kommuner och hyresgäster 

    

  Vi samverkar med lokalhyresgäster och boende för att hushålla med 
energi och fasa ut eventuella fossila bränslen 

    

  Vi strävar efter att sänka temperaturnivåerna i fastigheternas 
värmesystem med bibehållen komfort för att underlätta 
tillvaratagandet av lågvärdig energi i värmeproduktionen 

    

  Vi samverkar med fjärrvärmebolag, t.ex. genom att undersöka flytt 
av värme mellan byggnader, lämna överskottsvärme eller samordna 
fjärrvärmen med eventuell egen värmeproduktion på effektivaste 
sätt 
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