
 

Ur kravställarens perspektiv 

Klimatdeklarationer 
Klimatdeklarationer har under senaste året varit på agendan hos många 
aktörer och i många forum speciellt sedan kraven infördes 1 januari 2022. 
Tillsammans med WSP bjuder vi nu in till en förmiddag där vi tar diskussionen 
kring detta viktiga verktyg vidare och blickar framåt.  
 
Nya krav kan lätt kännas som hinder vilka försvårar 
byggprocessen och gör arbetet mer tungrott. WSP 
ser dock annorlunda på klimatdeklarationerna! 
 Under denna förmiddag vill de påvisa styrkan 
och möjligheterna med detta verktyg. Hur det kan 
bidra till en lärprocess i byggandet, hur det kan 
stärka oss i vårt arbete med hållbar utveckling och 
hjälpa oss fatta viktiga beslut mer välgrundat.  
 WSP har varit med och utformat 
klimatdeklarationerna i Sverige och menar att vi 
genom att förstå kravställarens perspektiv får 
möjlighet att omfamna de värden 
klimatdeklarationerna faktiskt är tänkta att tillföra 
våra verksamheter fullt ut. 
 Detta bygger vidare i såväl en nationell som 
internationell omvärldsanalys inom hållbart 

byggande med klimatdeklarationerna som röd 
tråd. Förmiddagen mynnar sedan ut i en workshop 
där vi tillsammans pratar om hur våra 
verksamheter står rustade inför denna framtid och 
hur vi som region vill profilera oss genom hur vi tar 
oss an dessa viktiga frågor. 

Länk till anmälan finns nedan. Vi ser fram emot att 
ta del av era tankar och dela med oss av våra. 

Varmt välkomna! 

Tid: onsdag 1 juni kl. 8.30–13.00 
Plats: Hörsalen Dalarna Sciencepark 
Information: Hampus Stendahl, 
hampus@byggdialogdalarna.se

 

 
 

Inbjudan 

 Anmälan senast 25 maj på: byggdialogdalarna.se/kalendarium/ur-kravstallarens-perspektiv-klimatdeklarationer/  



 

 
 
 
 

 

 

8.30–9.00 Frukostmingel 

 
9.00–9.10 Välkomna 

Anders Efraimsson, WSP, Dalarna 
Marie-Louise Dahlgren, WSP, Dalarna 
ByggDialog Dalarna 
 

9.10–9.50 Klimatdeklarationer  

Klimatdeklarationer från grunden - dess funktion, syfte, hur det går till och framtidsspaning.  
Emma Karlsson, WSP Stockholm 
 

9.50–10.00 Paus 

 

10.00–10.10 Hållbart byggande – nationell utblick 

Omvärldsbevakning och trendspaning, exempel på hållbar planering av områden, 
upphandlingsmyndighetens arbete.    
Christine Ambell, WSP Dalarna 
 

10.10–10.40 Hållbart byggande – internationell utblick 

Vad händer hos våra grannar? Hur arbetar man med ekologisk hållbarhet i relation till 
ekonomisk hållbarhet? 
Kate Dougherty, WSP Manchester 
 

10.40–10.50 Paus 

 

10.50–11.10 Hållbart byggande – regionalt exempel 

Lokal aktör berättar om sitt arbete kopplat till hållbart byggande och klimatdeklarationer. 
 

11.10–11.55 Workshop 

Hur tänker vi kring klimatdeklarationer, behov av kompetens, klimatpåverkan, hållbart 
byggande och Dalarnas möjligheter och profilering framåt? 

 

11.55–12.10 Sammanfattning av workshop och avslut 

WSP och ByggDialog Dalarna
 

12.10 Lunch 

Restaurant Julius Carlsson, Dalarna Science Park

 

Program 


