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GENERELLT OM LFM30 OCH DETTA DOKUMENT
LFM30:
LFM30 är ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och
anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030 till 2030.
Den nationella färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och
anläggningssektor som gjorts inom ramen för Fossilfritt Sverige har målet att vi ska uppnå
klimatneutralitet senast 2045. Branschens initiativ ”Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och
anläggningssektor i Malmö 2030”, som har en ambition att ligga 15 år före, är ett ambitiöst och bra
initiativ som vi tror kommer bidra till en positiv utveckling för regionen både när det gäller minskade
utsläpp och ett konkurrenskraftigt företagsklimat.
Många projekt och aktiviteter ska bli verklighet under kort tid för att lyckas med detta. Den viktigaste
pusselbiten för ett lyckat resultat är en gedigen lokal förankring. Det starka ägarskapet från
byggaktörerna och den lokala värdekedjan är ett kvitto på att en sådan stabil förankring redan är på
plats vilket gör att denna färdplan har potential att inspirera fler städer och aktörer att ta fram lokala
färdplaner för att bidra till Sveriges mål om klimatneutralitet.

Detta dokument:
LFM30: metodik för att beräkna och redovisa anslutnas klimatlöfte består av ett antal olika
dokument (detta dokument är ett Anvisningsdokument), är godkänt av LFM30:s ledning, och
publicerad på LFM30:s hemsida. Under 2021 utvecklas metodiken / dokumenten vidare, bl a
avseende B6, Negativa utsläpp, Byggnader ROT (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) och Anläggning
Nytt och ROT.

Kortversion

Huvuddokument
Projektnivå
Byggnader Nytt

Anvisningsdokument

Akademiskt
metoddokument

Företagsnivå
Byggnader Nytt

Huvuddokument

Hjälpmedel
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LFM30:S METOD FÖR KLIMATBUDGET STEG 1-5
Metod för klimatbudget steg 1-5:
LFM30:s metod för att upprätta en klimatbudget baseras på en livscykelanalys (LCA).
Klimatbudgeten innehåller fem delsteg och arbetsmetoden är användbar både på
företagsnivå och projektnivå, vilket därmed underlättar arbetet för de som ska
uppfylla klimatlöftet i lokal färdplan i Malmö (LFM30). Vidare fungerar arbetsmetoden både
för byggnader och anläggningar, samt befintliga och nyproduktion.

Klimatbudget
i fem steg
1

Beräkna

2

Förbättra

3

< Målgränsvärde

4

Negativa utsläpp

5

Löpande
kontrollera

Kort beskrivning, samt innehåll i klimatdeklaration
En klimatberäkning görs för A Byggskedet och B Användningsskedet. Beräknat
LCA resultat och kvalitetsrapport kompletteras med ett signerat intyg om
riktigheten i de uppgifter som lämnas. Notera att för att kunna jobba med
klimatförbättringar måste beräkningar göras i tidiga skeden som sedan
uppdateras vid anbudsskedet och slutlig deklaration som beskriver ”såsom det
blev”.
Olika klimatförbättrande åtgärder som testas och säkerställer att LFM30
målgränsvärde uppfylls.
Målgränsvärde skall nås, max utsläpp av växthusgaser, innan nästa steg,
Klimatbudget steg 4, kan tas:
• Branschgemensamma målgränsvärden finns framtagna för nyproduktion av
byggnader, max utsläpp växthusgaser (byggskede A1-A5 samt B6).
• Där branschgemensamma målgränsvärde ännu inte formulerats, sätts egna
målgränsvärden (exempelvis för befintliga byggnader och
befintliga/nyproduktions anläggningar) utifrån principen ”bästa möjliga
teknik som ej kostar onödigt extra” (BATNEEC; minimum 20% bättre än tänkt
medelvärde nuläge).
• LFM30 arbetar löpande med att formulera nya och ompröva existerande
målgränsvärden (minimumnivåer).
Återbetalning, i enlighet med långsiktiga trovärdiga kriterier, som dels kan påvisa
om byggnaden blivit klimatneutral eller klimatpositiv under byggprocessen, samt
den återbetalning av växthusgaser som löpande behöver göras under en
byggnads livslängd för att bibehålla den som klimatneutral eller klimatpositiv.
Återbetalningsnivån ska återspegla ev osäkerheter, om de finns.

Löpande kontrollsystem för att balansera och redovisa förändringar under
en byggnads livslängd.
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LFM30:S KLIMATBUDGET JÄMFÖRT MED NATIONELL
LAGSTIFTNING:
Lagstiftning om klimatdeklarationer på byggnader (berör ej anläggning), gäller fr om 2022 och
fokuserar endast på steg 1: De har föreslagit att gå till steg 2 först år 2027. LFM30:s klimatbudget,
består av fem steg (1-5). Den LCA-metodik som tillämpas i LFM30 baseras på allmänt accepterade
beräkningsregler. Dessa beräkningsregler anger hur en LCA ska utföras och har utvecklats som stöd
för miljödeklaration för byggprodukter (EN 15804) kopplat till byggproduktförordningen, samt
deklaration av byggnader (EN 15978).
LCA-beräkningarna i LFM30 för byggskedet (skede A) förhåller sig till Boverkets anvisningar och den
kommande klimatdeklarationslagen så att beräkningen ska baseras på klimatsdata från samma
databas, men istället för konservativa värdet för ett material använda det representativa värdet, så
att beräkningen kan användas som underlag för det målgränsvärde för maximalt klimatpåverkan per
m2 som tillämpas för byggnader i LFM30. Den lagstiftade klimatdeklarationen innehåller inte alla
byggdelar vilket är ett krav i LFM30. För de byggdelar som inte ingår i den lagstadgade
klimatdeklarationen får man i LFM30 använda färdiga schabloner för. Detta upplägg innebär därför
ett minimalt extrajobb att ta fram klimatpåverkan för byggskedet i förhållande till den lagstadgade
klimatdeklarationen
Lagstiftning om klimatdeklarationer för nya byggnader gäller från januari 2022. De obligatoriska
delarna i den lagstadgade deklarationerna stannar på klimatbudgetens steg 1, med en vision att
marknaden frivilligt ska arbeta med förbättringar då byggnadens prestanda ska rapporter till en
publik databas, det vill saga motsvarande klimatbudgetens steg 2. Boverket har i sin färdplan förslagit
att gå till steg 3 år 2027 i form av minimikrav på klimatpåverkan för bli av med de sämsta
byggnadslösningarna. I LFM30s klimatbudget steg 3 finns ett målgränsvärde för att styra mot
byggnader som är bäst i klassen. Detta målgränsvärde för ett enskilt byggprojekt gäller redan nu och
gör att man måste bygga med en mycket lägre klimatpåverkan än vad genomsnittsbyggnaden har
idag. På så sätt är ambitionen i LFM30 högre än nu beslutade och planerade åtgärder kopplat till
klimatdeklarationer av byggnader och där LFM30 är pionjär och kan visa vägen framåt även för
andra.
Enligt riksdagens beslut ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, och
därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå målet krävs bland annat ny teknik i form av avskiljning
och lagring av koldioxid med biogent ursprung så kallad bio-CCS. En annan befintlig teknik är
kolsänkor. Kolsänkor innebär att koldioxid binds i exempelvis träd som sedan används i byggnader
eller i marken och därmed minskas i atmosfären. Detta lyfts fram både i IPCC specialrapport om hur
vi ska kunna nu 1,5 C gradersmålet (IPCC 2019)[1] som en viktig väg för att nå målen i Parisavtalet
(COP 21). I LFM30 är målet att uppnå klimatneutrala byggnader 2030 och klimatpositiva byggnader
2035. Sådana negativa utsläpp hanteras i klimatbudgetens steg 4 och följs upp årligen enligt steg 5.

Branschgemensamma målgränsvärden:
Det är värt att notera att LFM30 är först i världen med att ta fram etablerade
målgränsvärden för byggnader. Dessa målgränsvärden är (CO2e/ ljus BTA m2): lokaler (270),
[1]

IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C
above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening
the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty
[Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. MoufoumaOkia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy,
T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)]. Intergovernmental Panel on Climate Change.
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flerbostäder (216), småhus (171). Ambitionen är att fler målgränsvärden kommer att tas
fram framöver via LFM30.

Klimatbudgetens resultaträkning:
Klimatbudgetens resultaträkning på projektnivå beskrivs i nedan diagram. De negativa
klimatutsläppen (staplarna (A1-A3, A4, A5, B2-B4, B5, B6, B7)) ovanför X-axelns ska balanseras ut av
negativa utsläpp under X-axeln (negativa utsläpp). När dessa utsläpp är lika stora eller mer blir det en
klimatneutral byggnad / anläggning och när det blir ett signifikant netto negativt summa så är
byggnaden / anläggningen klimatpositiv.
Modell bygger på en dialog, perioden december 2019 till maj 2020, om att definiera och förklara
begreppet klimatpositiv byggnad, mellan gruppledare i LFM30 AG3 Andreas Holmgren
(Hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson; ordförande i LFM30 ledningsgrupp), docent
Henrik Ny Blekinge Tekniska Högskola (expert inom strategisk hållbar utveckling; fallstudieansvarig
för klimatpositiva byggnader och byggnadssystem inom projekt Energisamverkan Blekinge), doktor
Martin Erlandsson IVL/KTH (expert inom LCA; AP-ledare i AG3 LFM30). Underlag kommer från olika
källor exempelvis:
• Samhällsnivå. Uppsala universitets översättning av Parisavtalet till klimatbudgetar för Sverige
som helhet samt för regioner och kommuner1.
• Branschnivå. En färdplan för hur persontransporterana ska kunna leva upp till ett åtagande
motsvarande en regional klimatbudget.2
• Företagsnivå och projektnivå. En generell pedagogisk modell för ekonomisk
investeringsbedömning på projektnivå och portföljhantering på företagsnivå, ej branschspecifik 3.
• Projektnivå. Delresultat från Vinnova projekt, inom LFM30, AG3, av LFM30 AP-ledare Martin
Erlandsson4.

Andersson, K et al., 2018, “Koldioxidbudget för Blekinge län 2020-2040; Del I (2018), Klimatledarskapsnoden, Uppsala
universitet, Sverige.
Wetterstedt, Martin, 2018, “A guide for a fair implementation of the paris agreement within a swedish municipalities and
regional governments, Part II”, Uppsala Universitet.
2 Ny, Henrik et al., 2017, Vägval 2030 Färdplan för snabbomställning till hållbara persontransporter, Blekinge Institute of
Tehnology, Research Report Nr. 2017:01.
3 Ny, Henrik, 2006, Föreläsning om hållbar ekonomi och investeringsbedömning på mastersprogrammet i strategiskt
ledarskap för hållbarhet, Blekinge Tekniska Högskola.
4 Erlandsson M (2020). Byggsektorns redovisningsprinciper för klimatdeklarationer” – version 1.0. LFM30 (Vinnova, 2020).
1
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CHECKLISTA ANVISNINGAR
Nedan beskrivs LFM30:s checklista anvisningar med kriterier, som gäller på projektnivå, nyproduktion
byggnader. Se även övriga dokument (gällande version finns på LFM30:s hemsida) som beskriver
LFM30 klimatberäkningsmetodik (Huvuddokument, Metoddokument, Anvisningsdokument,
Hjälpmedel), för översikt, detaljer och hänvisningar.
Checklistan kan användas som bilaga beställningsanvisning i anbud hur klimatberäkning skall göras.
Vid upphandling rekommenderas det att:
• Beställaren har full insyn i entreprenörens klimatberäkning under hela projektet.
• Beställaren kan komma att anlita andra-parts-granskare för kvalitetsgranskning av
klimatberäkningen (särskilt att resurssammanställningen är representativ för aktuellt projekt)
• Vid överlämnande av rapporten genomför beställaren och entreprenören ett möte där
klimatberäkningen gås igenom, rimligheten i redovisade värden och möjliga förbättringar mm
diskuteras.

Område

Kriterium
•

Klimatberäkning

LCA resultat

Klimatberäkning görs i enlighet med EN 15978, och baseras på det slutgiltiga
utförandet av projektet, enligt nedan specifikationer.
• Klimatdeklaration överlämnas digitalt till beställaren, enligt särskild anvisning, senast
6 månader efter godkänd slutbesiktning. Klimatdeklarationen omfattar byggskedet
(A1-5) och består av: LCA resultat och en kvalitetsrapport.
• Ange vilken version av LFM30 klimatberäkningsmetodik som använts.
Klimatberäkningen redovisar tydligt, utifrån LFM30 klimatberäkningsmetod, följande
nyckeltal (kommande lagkrav har endast BTA / Atemp):
• Ljus BTA eller ljus Atemp. Båda går bra.
• Projektets klimatpåverkan. Projektets klimatpåverkan i kg CO2e per m2 ljus BTA, där
kg CO2e per m2 mörk BTA (källare/garage) visas separat.
• Projektets klimatpåverkan, gränssnitt kommande lagkrav. Projektets
klimatpåverkan i kg CO2e per m2 Atemp och/eller m2 BTA.
• Per modul. Klimatpåverkan per modul A1-A3, A4, A5.1, A5.2-A5.5 i kg CO2e per m2
ljus BTA.
• Per materialtyp/byggvara. Klimatpåverkan per materialtyp/byggvara i kg CO2e per
m2 m2 ljus BTA
• LCA resultat relaterat till målgränsvärde
Kvalitetsrapport inkluderar (kommande lagkrav har endast Klimatbudget steg 1):

Kvalitetsrapport
Klimatbudget steg 1:
• Kortfattad beskrivning av projektet där följande framgår: Ort, Kort beskrivning av ev
olika verksamheter i byggnaden. Byggnadstyp. Antal våningar. Antal lägenheter, pplaster eller andra funktionsindikatorer. Atemp. BTA. Ljus BTA. Mörk BTA. Årtal för
slutbesked. Kortfattad kommentar kring resultatet
• LCA resultat (redovisade nyckeltal)
• Byggdelar
• Klimatberäkningsverktyg
• Dataluckor och kompensation
• Transporter
• Cirkuläritet
• Beräknad vs verklig
• Särredovisning garage/källare
• Godkända LCA data, EPD:er
• B6
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Klimatbudget steg 2:
• Vilka CO2e reducerande åtgärder som gjorts. Med fördel beskrivs dessa i enlighet
med LFM30:s olika delstrategier
Klimatbudget steg 3:
• Jämförelse med resultat och målgränsvärde för aktuell byggnadstyp (småhus,
flerbostadshus eller lokal), alternativt målvärde utifrån principen BATNEEC. Om
målgränsvärde ej nås, får ej nästa LCA steg 4 återbetalning åberopas.
Klimatbudget steg 4:
• Beskriv den återbetalning (som hypotetiskt planerats alternativt konkret genomförts
utifrån ev upphandlingskrav), som kan påvisa om byggnaden blivit klimatneutral eller
klimatpositiv under byggprocessen.

Byggdelar och
LCA delar

Klimatberäkningsverktyg

Klimatbudget steg 5:
• Signerat intyg från behörig, att lämnade uppgifter är korrekta, som överlämnas till
beställare.
• Beskrivning hur löpande kontrollsystem ser ut.
• LCA delar: A1-A5 och B1-B7.
• Byggdelar, anläggningar. Aktuella byggdelar beskrivs enligt BSAB 96 Anläggning.
• Byggdelar, byggnader. Aktuella byggdelar, som ska redovisas i kvalitetsrapporten, är
SBEF byggdel (dvs BSAB 83 med Smart Build Environments kompletteringar): 20, 2324, 26-29, 3-9 (A5.1-5). Krav på projektspecifik info för byggdel 3 till 6 samt 9, medan
schabloner är ok för 23-29, 7 och 8. I klimatberäkningens LCA resultat, räcker det
med redovisning enligt huvudgrupper projektspecifikt. Notera att Boverket ej har
krav på byggdel 7-8.
o Byggdel 7, generisk schablon (CO2e per m2 Atemp): Bostäder 25 kg. Lokaler
35 kg.
o Byggdel 8, generisk schablon (CO2e per m2 Atemp): Ventilation 10 kg. El 3
kg. VS 3 kg. Sprinkler 1,5 kg. Hiss 10 kg. Solceller ange verklig data om
tillgänglig.

•
•

•
Dataluckor &
kompensation

Alla verktyg ska hanteras likvärdigt
Krav på digital överföring mängddata från kalkyl/CAD verktyg till
klimatberäkningsverktyg, som använder branschövergripande generiska LCA-data
med respektive medelvärden för den svenska marknaden, ex Byggsektor5ns
Miljöberäkningsverktyg/BM (IVL). Versionsnummer på databas ska redovisas.
Vi vill främja möjligheten till tillförlitliga klimatberäkningar som kan jämföras, oavsett
ev dataluckor, val av digital modell, och schabloner.
o Dataluckor. Max 20 %-vikt-% eller kostnads-% får vara dataluckor. Alla
dataluckor kompenseras enligt modell 1/0,8=1,25, så att beräkningarna blir
jämförbara.
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o

•
Transporter

•
Cirkuläritet
•

•
Beräknad vs
verklig

•
Särredovisning ex
garage/källare

•

Grad av digitaliserad datormodell (finns ej i kommande lagkrav).
Kompensationsfaktor för användning av datormodell (öppnar upp för att
fler verktyg kan användas):
▪ 1= Digital modell som även används som underlag till offert eller
byggkostandskalkyl, dvs inkl byggmetoder och spill
▪ 1,05 = Digital modell som baseras på korrekta recept för byggdelar men
inkluderar byggmetod och spill, som får hanteras medschabloner
istället)
▪ 1,15 = Digital modell som inte baseras på förenklade byggdelar eller inte
exakta byggdelar och inkluderar byggmetoder och spill,
o Schabloner (finns ej i kommande lagkrav). Schabloner finns för LCA del A1A3 (byggdel 24, 7 och 8), A4, A5, B2-B4, B6, samt C1-C4. Se Erlandsson M,
LFM30 Kriteriedokument Klimatpositiva byggnader, IVL, 2020.
Vi vill förebygga situation att en klimatberäkning väsentligt skulle underskatta
långväga transporter om projektspecifik info ej angetts (finns ej i kommande lagkrav).
o Minst 5 av de generiskt beräknade transporterna för de produktgrupper
(fabriksbetong, gipsskivor osv) som bidrar mest till klimatpåverkan (A1-A3)
ska vara specifika – i enlighet med kommande handbok från Boverket.
Urval görs med fördel automatiskt i valt klimatberäkningsverktyget (ex BM).
o Km från en tom returlastbil räknas in i klimatberäkningen om inte annat
kan skickas med intyg
Generiska LCA-data och spill, enligt klimatberäkningsverktyg (ex BM) används om
uppgifter om spill saknas. Generiska LCA-data kan bytas mot specifika LCA data (=EPD)
enligt EN 15804 eller motsvarande. Se även ovan om datagap.
En återbrukad byggvara räknas i enlighet EN 15804 som innebär att klimatpåverkan
för en återbrukad produkt är 0 CO2e, men vid eventuell bearbetning/uppgradering ska
denna klimatpåverkan läggas till. Detta är med fördel sådant som kan anges i en EPD,
eller ingår på annat sätt i kalkylen, ex som en UE målning av återbrukad kökssnickeri.
Överlämnad klimatberäkning, i samband med godkänd slutbesiktning, ska vara i
enlighet med kommande lagkravs riktlinjer baseras på verkligt utförande.
o Pga att digitala system inom bygg idag generellt ej möjliggör smidig
kostnadseffektiv hantering av ändringar under produktionen (ex PM, ÄTA:or,
inköps-/produktionsändringar), behöver rimliga kostnadseffektiva urval göras.
o I väntat på mer specifika riktlinjer / kriterier skall som ett minimum byggdel 2-3,
avseende kvitto/intyg på betongrecept betong (ex följesedel eurocode;
prestandadeklaration) och armering alltid lämnas, och klimatberäkning inkludera
dessa faktiska värden. Kompensationsfaktor, om klimatberäkning ej inkluderar
dessa faktiska värden och/eller underlag saknas vid kontroll = 1,15.
Vid olika byggnadstyper i samma byggnad så hanteras det på samma sätt och viktas
som vid en energiberäkning med krav på olika delar.
Vi vill främja möjligheten att jämförbart byggnader med/utan garage/källare (finns ej i
kommande lagkrav).
o alla byggdelar ovan bottenplattans överkant och allt under första bjälklagets
överkant
o och garagedelar inklusive påfartsramper som sticker ut utanför fasadliv
(d.v.s. all husunderbyggnad för denna del av garaget)
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•
Godkänd LCA
data, EPD:er

•

•

•

•

•

•

EPD, minimumkrav. EPD (eller motsvarande ex dotter-EPD eller 90% återanvänt
moder-EPD) skall som ett minimum finnas för betong (fabriksbetong/prefab) från
2022-01-01.
o Andel klimatpåverkan som baseras på EPD-data och vilka dessa är ska redovisas
för modul A1-A3.
o EPD:er får enbart användas om de avser byggprodukter som använts i aktuellt
projekt.
o EPD rekommenderas därtill finnas för de mest klimatpåverkande byggmaterial
(inkluderat spill) typer som används, som generiskt står för >50% av en byggnads
CO2e (A1-A5) (ex armering; stål, isolering, alla typer av byggskivor). Med fördel
kan klimatberäkningsprogram, som BM, beräkna och ange vilka dessa är.
Godkänd EPD, certifierad. Certifierad EPD enligt EN 15804 och ISO 14025 eller på
samma sätt verifierad prestandadeklaration, till exempel prestandadeklarationer med
LCA-indikatorer relaterade till CE-märkning
Godkänd EPD, självdeklarerad. Självdeklarerad miljödeklaration
o certifierade EPD: er i kombination med ytterligare LCA modellering enligt EN
15804 för transport (A2) och kärnprocessens tillverkning (A3), där de certifierade
EPD:erna skall bidra till minst 90 % av den resulterande klimatpåverkan A1- 3.
o En EPD som tas fram med hjälp av ett EPD-verktyg (dvs moder-EPD) kan
användas för att ta fram en objektspecifik miljödeklaration där variationen är
begränsad till enbart produktrecept (dvs en dotter-EPD).
GWP – GHG. Klimatpåverkan från nya EPD:er, enligt EN 15804 A:2, behöver beräknas
om enligt följande. GWP-GHG (A1-3) = GWP-total (A1-3) – 44/12 ∙ C-product
o C-product: Biogent kol bundet i produkten givet som elementärt kol (C), där Cproduct är en obligatorisk uppgift som ska redovisas enligt tabell 4 i
EN15804:2012+2019A2. Faktorn 44/12 används för att räkna om elementärt kol
till koldioxid
Villkor produktspecifik LCA data. För att få byta från generiska anvisade till specifika,
får spridningen vara max 10% (framtagen för betong; samma som Trafikverket).
Andelsspecifika data, minst 80% specifika data (för mer info se Q-meta bilagan i
Erlandsson M, april 2020). Ex en variant av betongrecept behöver ej egen EPD om
insatsvarorna har 90% EPD/specifika data. Se även Trafikverket rapport för beräkning
(se exempel A).
Generisk LCA-data. I de fall produktspecifika EPD:er inte finns tillgänglig skall generisk
LCA-data användas.
o Generisk data skall vara projektspecifik data eller ha representativa värden för
den svenska marknaden samt att den skall vara öppet tillgänglig på marknaden
(gratis att använda).
o Beräkningens ingående resurser från resurssammanställningen, dess vikt, spill
och använt GWP-emissionsvärde per respektive resurs ska anges.
o Den databas med generiska data som används och dess LCA-data skall kunna
granskas.
Underentreprenör, och materialleverantör. För de fall där UE:s och/eller
materialleverantör materialposter och -mängder inte framgår i
resurssammanställningen som ligger till grund för beräkningen ska det beskrivas hur
dessa har adderats separat till beräkningen. Se även ovan under datagap.
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BILAGA: PROJEKTNIVÅ. KVALITETSSÄKRING.
EXEMPEL CHECKLISTA
Systematik behövs för att förebygga kvalitetsbrister och få en god kvalitet per delsteg av
klimatberäkningarna. I samband med överlämning av klimatdeklaration, skall ett signerat intyg
upprättas av behörig, med hänvisning till att LFM30:s kriterier för klimatberäkningarna följs, och
hänvisa till erforderliga underlag.
Exempel, frivilligt. Ett av de möjliga underlagen att hänvisa till är en checklista likt nedan exempel.
Detta är frivillig att använda denna eller liknande. Nedan exempel är utvecklad specifikt för koppling
kalkylprogrammet Bidcon och BM.

Nr
1.

Område
KLIMATBUDGET STEG 1: BERÄKNA
OMFATTNING OCH AVGRÄNSNINGAR:

Klart

Läs och följ aktuell version av LFM30:S akademiska metoddokument.
•
I BM, projektinfo, görs avgränsningar som slår igenom i excelfil rapporten. Aktuella
byggdelar enligt LFM30 klimatberäkningsregler. Skruv och mutternivå ingår ej.
•
Har ni lagt in referensvärden för t ex A1-A3, A4, A5 (5.1-5) i BM? Dessa möjliggör att ni i
rapporten får en jämförelse mellan bransch, egna värden och referensvärden.
•
I BM kontrollera att rätt yta (och rimlig yta) i byggnaden är angiven (Atemp, BTA och ljus
BTA)
•
Kontrollera att byggdelar som inkluderats stämmer överens med avtal. Garage/Källare
redovisas separat.

2.

Nettokalkyl / CAD:
Använd i första hand senast version av produktionskalkylen (PK). Genomgång med handläggare
nettokalkyl/CAD medarbetare och klimatberäkningsansvarig:
•
Vid behov, kontrollera överföring/koppling resurser (ex gammal till ny Bidcon). Kontrollera
under ”Sammanställning” att alla material som är CO 2e belastade är omlänkade.
•
Ta ej bort rader i kalkylfil/CAD. I BM döljs ej aktuella resurser.
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Nr

Område
•

•

3.

Klart

Vilken kalkyl/CAD utgår ni ifrån utifrån kundkrav? Utgår man t ex från anbudskalkyl
(projektidekalkyl), produktionskalkyl och/eller inkluderat tillkommande PM under
byggtiden? Stämmer byggdelar mot FFU/avtal/anbud?
Nettokalkyl. Finns det ytterligare någon separat kalkyl/CAD, som behöver integreras
innan export görs (ex källare/platta el dyl)? Har sena justeringar i pris gjorts, där
motsvarande mängder ej justerats? Behov revidera kalkylen? Rätt betong recept? Krav är
att stomme och platta är verklighetsbaserade (inkl ev PM, ÄTA, inköp), ej endast beräknat i
tidigt skede.

OFFERTKALKYL/CAD:
Nettokalkylen inkluderar ev ej offertkalkyl avseende klimatunderlag. Per projekt och byggaktör
kan man arbeta olika. Därför behöver den kompletteras, detsamma om en CAD ej är komplett
utan bestående av flera olika delar. Utifrån en systematik, identifiera ex vilka konto /
materialleverantörer/UE där klimatunderlag behöver begäras in i samband med offert och
avtal. Bestäm er om resurserna ska matas in i nettokalkylen innan export, eller först i BM. Tänk
på att datagap gäller både nettokalkyl och offertkalkyl, och motsvarade kompensationstal.

4.

UNDERLAG INFO FRÅN LEVERANTÖR:
I tidigt skede, begär in mängder, ej endast pris från materialleverantörer och
underentreprenörer (ex prefab, smide, aluminium, dörrar/fönster, tegel), och i slutet av
projektet faktiska mängder (ex fabriksbetong, prefab, armering). Se ex SBUF rapport
”Kostnadseffektiva klimatkrav nyproduktion i bilaga mall ”klimatunderlag inköp” hur info kan
begäras. I LFM30 utvecklas mallar fram under 2021. Finns det en beskrivning i kvalitetsrapport
om hur UE:s materialmängder inkluderas i beräkningen? Följ upp avtalade UE att planerade UE
köp av material även är de som har köpts under projektet.

•

5.

Vid inmatning i BM. Kontrollera spårbarhet och stickprov på manuellt inmatade poster, att
de är ifyllda och korrekta avseende SEK, då det är en del av sammanlagd
datatäckningsgrad.

BM. DATBAS MINNE. EXPORT:
BM minns tidigare kopplingar från tidigare projekt. Korrekt arbetssätt (export från kalkyl/CAD
till BM).

6.

BM. MAPPNING:
Är alla mappningar gjorda i BM?
•
Börja mappa samtliga aktuella resurser i vänsterkolumnen, då omräkningsfaktorer följer
det som är mappat (annars blir det onödigt extra arbete). Kontrollera (ex i bidcon) och FFU
vid osäkerheter, i andra hand på nätet. Ange kommentar vid osäker mappning, eller glad
gubbe.
•
Mappade resurser, som ej är med i omfattning, syns ej i excelrapporten, om man angett
rätt avgränsningar där.
•
Var noga med att mappa mot rätt variant om olika varianter finns (ex betong)

7.

BM. OMRÄKNING TILL KG:
Är omräkningsfaktorerna rätt ifyllda? Här finns risk för beräkningsmissar.
• Kontrollera genom att parallellt jämföra kalkylrad i kallkyl/CAD och i BM
avseende mängder, och vilken omräkningsfaktor som ska in. Se separat
arbetsinstruktion.
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Nr
8.

Område
BM. EV JUSTERA MÄNGDER:

Klart

Beräknat och byggt kan skilja sig, ex faktiskt spill, faktisk energianvändning,
ÄTA:or/PM/förändringar under byggtiden. Vid behov justera – beror också på ev
lagkrav, kundkrav, certifieringskrav mm.

9.

BM. LÄGG IN EPD:
Är godkänd EPD:er för byggmaterial (A1-A3) med störst klimatpåverkan inlagda?

10.

BM. JUSTERA SPILL:
Är spill (A5.1) för byggmaterial med största klimatpåverkan justerad? Stäm av med
platsledningen.
•
Som första steg använd generiska värden i BM. Där klimatförbättringar är gjorda, synliggör
de i klimatberäkningen.

11.

BM. TRANSPORTER, A4:
Är transportavstånd (A4) för byggmaterial med störst klimatpåverkan avseende transporter
inlagda?
•
Som första steg använd generiska värden i BM. Där klimatförbättringar är gjorda, synliggör
de i klimatberäkningen.

12.

BM. BYGGARBETSPLATSEN, A5:
Är byggarbetsplatsens klimatpåverkan mappad (ex (byggström, uppvärmning byggarbetsplats,
lullkörning (diesel), ev larvkran (diesel))?
•
BM erbjuder idag inga generiska värden, utan ni behöver själv lägga in (A5.2-A5.5). Där
klimatförbättringar är gjorda, synliggör de i klimatberäkningen.

13.

BM. EGENKONTROLL:
Skapa rapport och gör egenkontroll. Gå igenom utskriftsrapporten och titta på förhållandena
byggresurser (bransch, egna, referens), för särskilt klimatpåverkande resursgrupper. Gör
detsamma per byggprojektdel (bransch, egna, referens).
•
Gå in i flik ”hela resurssammanställning”. Längs upp kommer resurser ni själva matat in (ex
utifrån offertkalkylen och kompletterande info från materialleverantör,
underentreprenör), därefter i bokstavsordning. Summera kolumn C, D eller E och jämför
med egen sammanställning (om möjlig) för total vikt per resursgrupp. Ex armering från
leverantör och i sammanställning från kalkylen – stämmer det?
•
Hemmablind? Be en kollega att göra stickprov och granska, utifrån urval.
•
Vid behov, gå tillbaka i ovan steg för att kontrollera igen. Och igen.
•
Här rekommenderas det att en förgranskning görs, ”som en likare”, om nya alternativa
klimatberäkningar (utifrån alternativa materialval) ska göras, så att man slipper
komplettera på flera ställen i ett senare skede.
•
Förtydliga vad som är kalkylerat och vad som är verkliga värden.
•
Dataluckor: Har kompensation/uppräkning av slutresultat för dataluckor gjorts, och grad
av digitaliserings datormodell?

14.

KLIMATBUDGET STEG 2: FÖRBÄTTRA
KLIMATFÖRBÄTTRA:
Klimatreduktion förbättringar. När man väl har en grund klimatberäkning, då kan man jämföra
alternativa klimatkalkyler (alternativa val i t ex bidcon och göra om aktuella steg igen).
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Nr

Område
•
•

•

15.

Klart

Är det rättvisa och korrekta jämförelser? Är allt annat rimligen lika, ex energi (ex u-värde),
fukt, brand, ljud, konstruktion, produktionstid, mm?
Utgå ifrån principen om att föreslå att man fasar ut det klimatsmutsiga alternativ, allt
annat lika, om det klimatsmarta är kostnadseffektivare. Att låta beställare välja
princip/arbetssätt/enskilt för de val som ej direkt är kostnadseffektiva men bidrar till
klimatreduktion – ex utifrån att affären i övrigt kan motivera det.
Tänk på att noga kommentera, under ”projektinformation”, omfattning av den alternativa
kalkylen.

KLIMATBUDGET STEG 3: MÅLGRÄNSVÄRDE
MÅLGRÄNSVÄRDE:
Jämför målgränsvärde och nuvärde. Hur långt ifrån, dvs vad är gapet.
Är du nöjd eller behöver göra en handlingsplan (för att nå målgränsvärdet), och/eller gå tillbaka
till nr 14.
Beskrivs handlingsplanen i enlighet med ev avtal / regelverk / arbetsinstruktion?

16.

KLIMATBUDGET STEG 4. NEGATIVA UTSLÄPP
ÅTERBETALA:
Om klimatförbättringar gjorts så att klimatberäkning visar att man är under vissa
målgränsvärden, först då får man klimatåterbetala.
Är kompensationen gjord i enlighet med ev avtal / regelverk / arbetsinstruktion?

17.

KLIMATBUDGET STEG 5: KONTROLLERA
BM. GRANSKA:
Granskning/-ar (avser nr 1-16):
•
Löpande granskning. Överlag är det även rekommenderat att genomföra stegvisa
avstämningar med entreprenören under genomförandet av beräkningen. Under
projektmedlemmar, kan man bjuda in andra aktörer, ex att från start, löpande eller i slutet
(utifrån avtal), ha en förgranskning och slutgranskning av beställarrepresentant för ett
godkännande. Vid behov gör förbättringar.
•
Mängd. För de två mest klimatpåverkande byggvarorna sammanlagt (oftast betong och
armering), samt slumpvisa ytterligare två byggvaror: Gör en grov bedömning om mängden
är tillförlitlig (ex dividera mängd med byggnadsytan).
•
Offertkalkyl. Läs de ev beskrivningarna av hur UE:s materialmängder inkluderats i
beräkningen. Bedöm ifall alla relevanta UE och byggvaror som ingått i deras arbete
därmed bör ha inkluderats.
•
Mappning. Kontrollera om rätt mappning gjorts för de två byggvaror med stört
klimatpåverkan samt slumpmässigt ytterligare två byggvaror. Om olika varianter,
kontrollera om det verkar rätt med mappade resurser i beräkningsprogrammet.
•
Omräkning. Kontrollera slumpmässigt 3-4 omräkningsfaktorer, om angiven
omräkningsfaktor verkar rimlig (ex om 2, och mängd 10, att det väger 20 kg).
•
EPD. Finns EPD angivna? Gör stickprov på ex 3 slumpmässiga produktspecifka LCA-data
(EPD), att angivna värden stämmer överens med vad som anges i EPD för den specifika
produkten.
•
EPD. Finns krav på andel byggvaror med produktspecifika LCA-data? Kontrollera andel
produktspecifika EPD/LCA-data som angetts i förhållande till generiska LCA-data – mot ev
kontraktskrav (ex Miljöbyggnad 3.0, 50% (silver), 70% (guld)).
•
Resultat: Om klimatpåverkan är > 500 eller < 150 kg CO2e/BTA m2 då är klimatpåverkan
sannolikt för hög/låg och kan bero på bristande kvalité i klimatberäkning. Om byggvaror
som vanligen står för < 10% skiljer sig i beräkningen (ex byggenergi, gips, isolering, trä),
eller som vanligen står för väsentlig del skiljer sig (ex betong, armering, stål), fundera
varför Om klimatberäkning skiljer sig för mycket från referensvärde för motsvarande
byggnad, då kan även behov finnas av en extra granskning.
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Nr

Område
•

•
•
•

18.

Klart

Referensvärden. Granska byggvaror som normalt sett brukar stå för <10% av den
sammanlagda klimatpåverkan, om de är ”överraskande höga” ex: energivaror, isolering,
gips, lim, fog, trä.
Målgränsvärde. Visar klimatberäkningen att den understiger aktuella målgränsvärden?
Återbetalning. Visar kompensation att den är uppbyggd / beräknad i enlighet med ev avtal
/ regelverk / arbetsinstruktion (ej del av detta SBUF-projekt)?
ROT. Vid ombyggnad / tillbyggnad börjar man om från steg 1, en ny cykel.

RESULTAT – KLIMATDEKLARATION
BM. KVALITETSRAPPORT OCH LCA RESULTAT:
• Är excellfilen komplett? Excellfilen, ska innehålla redovisningsdel, bilaga egna val, hela
resurssammanställningen och valda byggprojektdelar. Dagens version av BM / excel fil,
visar A1-A5

•

•

Notera avgränsning. Resultat i BM visar idag (men utvecklingen går snabbt…):
o ej LCA del B och C;
o ej målgränsvärde i Klimatdeklaration steg 3;
o ej klimatåterbetalning i Klimatdeklaration steg 4.
Använd med fördel framtagen LFM30 mall för klimatdeklaration att använda

Härmed intygar behörig att korrekt kvalitetssäkring gjorts i projektet i enlighet med
LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5 (aktuell version), lagkrav och ev andra kundkrav
enligt avtal.

Namn..........................................................

Datum.......................
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