
 

 

Träff 1 – April 
Introduktion: 

 
 
 

Utbildning: 
 
 
 

Hemläxa: 

Coachingtid: 

Uppstart. Presentationer av alla i klimatberäkningsstugan – Lära känna varandra. Skapa 
en trygg känsla i gruppen för att säkerställa prestigelösa diskussioner. Målet med vad vi 
ska ha lärt oss till december. Presentation av gruppens pilotprojekt. 

 
LFM30:s metod för Klimatbudget steg 1-5 (övergripande). 
Resurssammanställning. 
Omfattning av byggdelar 

 
1:a mängdning/ resurssammanställning (A1-5) 

 Förväntad coaching ca 2 h per pilotprojekt 

 Träff 2 – Maj 
Redovisning: 

Diskussion: 

 
Utbildning: 

 
 
 
 

Hemläxa: 
 
 

Coachingtid: 

Utkast resurssammanställning (A1-5) 
 

Utmaningar, problem i genomförd mängdning, avgränsningar etc. gällande mängdning och 
skeden. 

 
Avgränsningar och metodik för klimatberäkning (fördjupning). 
Klimatberäkningsverktyg. 
Klimatdata (generiska) 
Klimatberäkning (A1-5) 

 
Genomföra klimatberäkning på sitt pilotprojekt (A1-5) med generiska data. 
Se om man kan hitta relevanta referensprojekt att ta lärdom av. 

 
Förväntad coaching ca 5 h per pilotprojekt

 

Träff 3 – Juni 
Redovisning: 

Diskussion: 

Utbildning: 

 
 

Hemläxa: 
 
 

Coachingtid: 

Utkast klimatberäkning (A1-5) och referensprojekt. 

Utmaningar, problem i genomförd beräkning. 

Klimatdata (EPD:er) 
Klimatberäkning (B och C) 
Kvalitetsgranskning 

 
Utkastklimatberäkning (A, B och C) med speficika data. 
Se om man kan hitta relevanta referensprojekt att ta lärdom av. 

Förväntad coaching ca 3 h per pilotproje 



 

 
Träff 4 – Augusti 
Redovisning: 

 
 

Diskussion: 

Utbildning: 

 
Hemläxa: 

 
 
 
 

Coachingtid: 

Utkast klimatberäkning (A, B, C) och referensprojekt. 
Återkoppling från den andra klimatberäkningsstugan. 

Utmaningar, problem i genomförd beräkning. 

Förbättringsåtgärder. 
Målgränsvärde (del 1). 

 
(Ev. uppdatera klimatberäkning) 
Test/ scenarioanalys av möjliga relevanta förbättringsåtgärder i pilotprojekten och dess olika 
konsekvenser. 
Test av olika målgränsvärden, se om man kan hitta relevanta målgränsvärden i referensprojekt 

Förväntad coaching ca 4 h per grupp av 2 pilotprojekt

  Träff 5 – September 
 

Redovisning: 
 
 
 
 

Diskussion: 
 
 
 
 

Utbildning: 
 
 
 

Hemläxa: 
 
 

Coachingtid: 

(Ev. uppdaterad beräkning ) 
Scenarioanalys av möjliga relevanta förbättringsåtgärder 
Test av målgränsvärden 
Återkoppling från den andra klimatberäkningsstugan. 

 
Vilka åtgärder ger störst förbättring, vilka ger minst. Hur säkerställer man att man får med 
de relevanta mest kraftfulla åtgärderna i projekten. Hur påverkas prestanda, byggbarhet, 
genomförande, utförande, garantier etc. 
Utmaningar med målgränsvärden. Hur sätter vi dem? Vad är relevant? 

 
Målgränsvärden (del 2) 
BATNEEC (Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) hur kan det 
implementeras i projekten. 

 
Uppdatering klimatberäkning med BATNEEC, maximala förbättringsåtgärder. 
Förslag och test av målgränsvärden. 

 
Förväntad coaching ca 4 h per grupp av 2 pilotprojekt

 
  Träff 6 – Oktober 

Redovisning: 
 
 
 

Diskussion: 
 
 

Utbildning: 

Hemläxa: 

 
Coachingtid: 

Maximala förbättringsåtgärder, map på BATNEEC . 
Test av målgränsvärden. 
Återkoppling från den andra klimatberäkningsstugan. 

 
Reflektioner kring maximala förbättringsåtgärder. 
Reflektioner kring målgränsvärden. 

 
Återbetaltning 

 
Teoretisk återbetalningstid, för målvärde samt faktiska värden för pilotprojekt. Testa olika 
återbetalningsscenarios 

 
Förväntad coaching ca 3 h per grupp av 2 pilotprojekt 



 

 

Träff 7 – Oktober 
 

Redovisning: 
 
 

Diskussion: 
 
 

Utbildning: 
 
 

Hemläxa: 

Coachingtid: 

Återbetaltningsscenarios 
Återkoppling från den andra klimatberäkningsstugan. 

 
Återbetalningstidens relevans, vilka åtgärder är enkla/svåra utifrån respektive teams 
förutsättningar. 

 
Klimatdeklaration i sin helhet 
Kvalitetsgranskning. 

 
Framtagning klimatdeklaration 

 
Förväntad coaching ca 2 h per grupp av 2 pilotprojekt 

 
 

Träff 8 – November 
 

Redovisning: 

Diskussion: 

 
Utbildning: 

Hemläxa: 

Coachingtid: 

Klimatdeklaration i sin helhet för pilotprojekten. 
 
Klimatdeklarationer. Vad var lätt, svårt. Finns det något som bör tas hänsyn till på annat sätt 
när det gäller anläggnings- respektive ROT-projekt. 

 
- 

 
Sammanställa erfarenheter, vad man lärt sig, vad som varit bra etc. 

Förväntad coaching ca 2 h per grupp av 2 pilotprojekt 

 
Träff 9 – December 

 
Diskussion: Erfarenhetsåterföring. 


