
26 maj 2021

Beställarnätverk: Gemensam 

innovation för en klimatneutral 

anläggningssektor! 



Välkomna! 

Tillbakablick - Vad gjorde vi förra gången? 

Smågrupper: Reflektion och tillägg

KAFFEPAUS ca 14.00

Klimatkrav i upphandling 

Stefan Uppenberg, WSP

Kristina Fägerskiöld, Helsingborg 

Håkan Johansson, Göteborg

Smågrupper: Hur jobbar vi idag? Vilka fler gör spännande 

saker? Annat på gång?

Vår fortsatta process

Gemensam reflektion 

Övriga frågor

Eftersnack fram till 16.00

Agenda



▪ Alla uppfattningar räknas.

▪ Ställ frågor för att förstå, inte för att utmana.

▪ Tala för att bli förstådd, inte för att ta poäng.

▪ Lyssna för att förstå. 

▪ Se skillnader som en möjlighet att lära.

▪ Se till att alla kommer till tals! 

(Emery and Purser, 1996)

Viktiga klimatregler 

för möten!



Laget runt



Vad gjorde vi förra gången?



”…samlar köpkraft, kompetens och resurser i ett nätverkssamarbete 
som möjliggör förnyelse och innovation inom ett specifikt område. 

Genom att samlas kring en gemensam utmaning, ett behov eller ett 
befintligt problem kan nätverket locka företag att intressera sig för 
området.”

• generera, bearbeta och förvalta metoder, verktyg och ny 
kunskap

• inhämta, paketera och sprida kunskap och erfarenheter

• vara ämnes- och verksamhetsexpert i utvecklingsprojekt och i 
samordnade upphandlingar.

Referens: Upphandlingsmyndigheten

Beställarnätverk



Skellefteå Site East
Framtiden inom hållbara anläggningsprojekt är här. 

https://www.youtube.com/watch?v=-cXYrwKFoaU&t=3s


• Transformation mot klimatneutralitet och 
minskad klimatpåverkan – Aktörers och 
politikers vilja  

• Stor kunskap på tjänstemannanivå

• Upphandling som en motor

• Den samlade kraften i nätverk 

• Jobba tillsammans för att hitta gemensamma, 
kostnadseffektiva och miljösmarta lösningar. 

• En stor potential i att nå innovation genom 
upphandling och beställarnätverk!

• Vill driva kompetensutveckling ur ett brett 
perspektiv. 

• Lyfta fram hanteringen av den befintliga 
infrastrukturen.

Våra intressen och drivkrafter att engagera 

oss i detta samarbete

• Sänka kostnader utifrån LCC

• Att främja "sunda offentliga affärer för en 
hållbar framtid" (UHM:s "vision").

• Omvandla ambitioner och mål till konkreta 
actions i projekten. 

• Stärkt beställarkompetens inom t.ex. 
klimatkrav i upphandling, leverans och 
uppföljning mm.

• Närproducerat samhällsbyggande, nyttja 
lokala resurser på bästa sätt. 

https://padlet.com/bodil10/bestallarnatverk1

https://padlet.com/bodil10/bestallarnatverk1


• Pilotprojekt 

• ”Skugga" annans projekt

• Bidra med och sprida innovativa, lärande och 
goda exempel för att inspirera varandra

• Genom InfraSweden kan vi forma projekt för 
att driva utvecklingen.

• Genom InfraSwedens försorg har vi möjlighet 
att processleda det initiala skedet. 

• Fokuserar gärna lite extra på reflektion och 
lärande.

• Bidra med frågeställningar.

• Bidra med filosofiska resonemang kring 
metodik som bör implementeras.

• UHM har krav/förslag på krav som kan testas 
av beställarnätverket

Hur ser dina möjligheter att delta/bidra ut och vilken roll skulle 

du vilja/kunna ta?

• UHM skulle kunna tillvarata och sprida 
nätverkets erfarenheter, metoder och krav.

• Fokuserar gärna lite extra på 
kravställning/uppföljning av klimatpåverkande 
åtgärder gentemot leverantörer

• Intresserad av uppföljningsparametrar vi kan 
arbeta vidare med och utveckla.

• Kan bidra i nätverk, seminarier och 
utbildningar. De senare tillsammans med 
andra t ex högskolor. 

• Kan medverka som konsult.

• Återkommer

• Vet ej vilka roller som finns.



Ni önskar att vi i beställarnätverket identifiera gemensamma 

utmaningar och behov, utbyter erfarenheter och kunskap. Vi tar del 

av goda exempel, experter och aktuell forskning. Tillsammans 

undersöker vi LOU:s möjligheter. Några viktiga frågor ni vill 

diskutera: 

▪ "Gemensam" kravställan i förfrågningsunderlag. Tidig 

leverantörs- och entreprenörssamverkan.

▪ Kunskap om bra materialval.

▪ Förståelse mellan beställare och utförare - och hur det skapas. 

Komma från pappersprodukter och hitta genomförbara sätt att 

utföra hållbart anläggningsarbeten.

▪ Kan vi göra varandra modigare? Inte problematisera för 

mycket utan våga pröva?!

▪ Upphandlingsstrategier

▪ Klimatberäkningar - hur få in effetkivt i processer så de leder 

fram till bra åtgärder?

Vilka frågor är viktiga 

att hantera i 

nätverket?



▪ Organisatoriska behov, saknar egen kompetens, 

inköpen har centraliserats

▪ Hinner inte tänka nytt när vi bygger överallt. Tiden 

begränsar oss. Blir ”duttigt”

▪ Vi behöver tydliggöra HUR:et

▪ Behöver nå marknaden tidigare. Hur gör andra? 

Partneringavtal

▪ Vi är duktiga på att ställa krav men följer inte upp

▪ För lite diskussion om drift och underhåll

▪ Gruppen har erfarenhet från flera tidigare 

beställarnätverk

– Önskan om ett beställarnätverk kring cement/betong

Era mål och 

möjligheter/utmaningar för att 

uppnå en klimatneutral 

transportinfrastruktur?  

Vad är bra att diskutera 

gemensamt med andra 

beställare?



Arbete i smågrupper: 

1. Vad får ni för tankar när ni hör summeringen från 

förra träffen? 

2. Är det något ni vill lägga till i behovsbilden? 

Se frågor i chatten

Utse en i gruppen som kort får sammanfatta 

diskussionen i helgrupp

Reflektion och 

tillägg i smågrupper 



Korta nedslag i grupperna



Kaffepaus tillbaka 14.00



Klimatkrav i upphandling



Dokumentera enskilt i padlet:

▪ Hur arbetar ni med klimatkrav idag? 

Lärdomar?

▪ Vilka andra håller på med spännande 

saker?

▪ Vad mer är på gång inom området? 

Diskutera med varandra!



Vi lär känna varandra och 

identifierar de behov som finns, 

samt skapar gemensam 

förståelse för de utmaningar 

och möjligheter

Identifiera behov – 26 april

Vad vill vi uppnå tillsammans? Vilka 

frågor vill vi ta oss an? Områden och 

avgränsningar. Fortsatt arbete med 

behoven. 

Fortsatt behovsdiskussion och 

Nulägesanalys - 26 maj

Vi gör en plan för fortsatt 

arbete.

Vi bildar utvecklingsteam

Utvecklingsteam – 31 augusti 2021

Planera för genomförande. 

Vilka är nästa steg? Vad har vi 

redan åstadkommit? 

Träff 7 december 2021

Initiera och diskutera 

genomförande

Träff 12 oktober 2021

Löpande reflektion och 

lärande, metodutveckling

Stöd till teamen

En gemensam utvecklingsprocess

Analys & summering, 
Fördjupade 
behovsdiskussioner

Analys & summering

Diskussion och 

planering på hemmaplan

Analys & summering

Diskussion och 

planering på hemmaplan

Q2 2022



Reflektion – Skriv i chatten:

Vad tar du med dig från detta möte? 

Förslag på innehåll till nästkommande träffar? 

Andra medskick till processledarna?



Övriga frågor? 

Tack för idag! 


