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Klimatfärdplan Uppsala
Bilaga 1 – Uppsala kommuns befintliga mål inom
bygg och anläggning
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Bilaga 1 - Uppsala kommuns befintliga mål
inom bygg och anläggning
Klimatkontrakt 2030
Klimatkontrakt 2030 är ett samarbetsavtal med staten med ambition att tillsammans
öka takten i klimatomställningen. Avtalet skrevs på december 2020. Följande delmål
och kravställningar berör bygg- och anläggning:
●

genomföra konkreta investeringar i lösningar för att åstadkomma
systemskiften som kan genomföras fram till 2030

●

skapa förutsättningar för en större omställning av samhället för att möjliggöra
systemskiften på längre sikt som säkerställer ett klimatpositivt Uppsala 2050.

Miljö- och klimatprogram 2014-2023
Etappmål 7 anger att kommunen ska öka det hållbara byggandet och förvaltandet.
Mål: Uppsala kommuns arbete för att främja ett giftfritt, resurs- och energisnålt
byggande och förvaltande har resulterat i att Uppsala är en av de främsta kommunerna
i Sverige med avseende på hållbart byggande år 2020.
För måluppfyllelse krävs bland annat att:
•

Ett med branschen frivilligt program för byggande och renovering är etablerat
senast 2016 och implementeras successivt. Alla exploateringsprojekt på
kommunal mark utvecklar och tillämpar program för hållbart byggande i
samverkan med kommunen.

●

Mer trä och klimatneutrala material i bygg- och anläggningsprocessen till 2030
o

Delmål: I stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i kommunens
egen produktion ska hälften av färdigställd byggnadsvolym vara
utförd i trä vid utgången av 2030, och klimatpåverkan från betong ska
vara minst 50 procent lägre 2030 jämfört med 2017. Dessutom ska
betongen vara klimatneutral senast 2030.

●

Från år 2020 ska kommunen ställa krav på att klimatpåverkan redovisas i nya
bygg- och anläggningsprojekt. Från år 2023 ska kommunen ställa krav på att
sänka klimatpåverkan från bygg- och anläggningsprojekt. Nivå fastställs vid
revidering av miljö- och klimatprogrammet 2020.

●

För att successivt minska betongens klimatpåverkan ska klimatpåverkan från
betong vara 10 procent lägre år 2020, 30 procent lägre år 2023 och 50 procent
lägre år 2030 för all betong i jämförelse med standard miljödeklaration (EPD)
för betongprodukt som används till bjälklag år 2017.
o

Åtgärd: För att öka andelen trä i kommunens egen produktion ska
minst ett träprojekt påbörjas senast 2020.
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●

Vid utgången av 2023 ska minst 30 procent av påbörjad byggnadsvolym
(grundläggning klar) i stadsbyggnadsprojekt med markanvisning och i
kommunens egen produktion vara i trä.

Kommunens inriktningsmål 2021-2023
●

Implementera åtgärder för minskade klimatutsläpp som arbetas fram inom
Uppsalas klimatfärdplan.

●

Öka integrering av ekologisk hållbarhet i styrande dokument och processer i
verksamheten.

●

Arbeta för att öka byggandet i trä.

●

Stödja energieffektivt byggande genom myndighetsutövning, information och
uppföljning av krav i markanvisningar.

