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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 när det gäller minskade
utsläpp, attraktiva arbetstillfällen och boendemiljöer, ökad turism samt 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 är ett kravdokument på företagsnivå
LFM30: metodik för att beräkna och redovisa anslutnas klimatlöfte består av ett antal olika dokument
(detta dokument är Kravdokument), som är godkänt av LFM30:s ledning och publicerad på LFM30:s
hemsida. Under 2021 utvecklas metodiken och dokumenten vidare, bl a avseende B6, Negativa
utsläpp, Byggnader ROT (Renovering Ombyggnad Tillbyggnad) och Anläggning Nytt och ROT.

Hjälpmedel

Huvuddokument
Projektnivå

Fördjupningsdokument

Kortversion
Olika
hjälpmedel

Kravdokument

Fördjupningsdokument

Företagsnivå

Huvuddokument
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I nedan tabell anges vilka LFM30 Hjälpmedel som direkt är kopplade till respektive kravdokument för
metod Klimatbudget steg 1-5:
LFM30 Hjälpmedel ”Namn”
Klimatbudget Anslutnas
Klimatlöfte
Återbetalningsplan
Exempelberäkning
Mall Klimatdeklaration
Upphandlingsstyrning

Kravdokument Företagsnivå

Kravdokument Projektnivå

X
X

X
X
X

Förändring från föregående version (från 1.4 till 1.5):
• Sammanfattning: Förtydliganden struktur/ kriterier/tabell/nyckelord/språk/bilder. Minimålgränsvärde. B6 driftsenergi (inkl VFT och SVL). Negativa utsläpp, med förtydligade kriterier.
Förtydligande om processen hur ansluten mäter och redovisar sitt klimatlöfte på företagsnivå.
olika typer av projekt (befintliga; nya; bygg; anläggning). Förtydligande om målgräns värde.
Reviderat huvuddokument och kortversion dokument avseende aktuella förändringar i version 1.5.
Nytt formellt hjälpmedel, Klimatbudget och anslutna redovisar sitt klimatlöfte på företagsnivå.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bytt filnamn och dokumenttitelnamn, från Metodikdokument till Kravdokument. Kravdokumentet
behandlar projektnivå, inkluderat både byggnader och anläggning, nytt och befintligt.
LFM30 Hjälpmedel Klimatbudget Anslutnas Klimatlöfte
Generellt. Översyn av struktur, nyckelord som ex kravdokument (innan anvisningsdokument) och
språkliga nyanser för att få ett homogent språkbruk.
Förtydligande av tabell till LFM30:s Metod för Klimatbudget, uppdelat på
metod/principer/kriterier och arbetssätt.
Införande av ”mini-målgränsvärde” och ambitionen att inom snar framtid börja etablera
gemensamt överenskomna sådana.
Området och integrering av kriterier för B6 driftsenergi (solvärmelast och värmefölusttal), samt
dess målgränsvärde.
Integrering av kriterier för klimatkompensation inkluderat negativa utsläpp.
Reviderad bild för klimatbudgetens resultaträkning som överensstämmer med kriterier för
negativa utsläpp och framtagna etablerade målgränsvärden
Förtydligat process hur ansluten mäter och redovisar på företagsnivå i enlighet med
organisation i LFM30s förening LFM30, resultatkonferens och dess arbetssätt (ny tabell),
förtydligande per arbetssätt (resultatenkät, hjälpmedel (scope 1-3; affärserbjudande
produkt/tjänst), status klimatneutralt projekt). Särskilt nytt avsnitt hur ”andra byggaktörer” kan
fylla i, inkluderat kompletterat hjälpmedel.
Klimatkompensation. Förtydligat kriterier utifrån nuvarande kunskaper och BATNEEC
principen: Om ny byggnad / anläggning skall minst 50% av klimatkompenseringen realiseras samma år
som projektet överlämnas, och allt senast 2045. Minst 50% av total klimatkompensation skall komma från
negativa utsläpp. att klimatbudgetens resultaträkning signifikant skall kunna påvisa ett signifikant
nettoöverskott.

3 (18)

Kravdokument: LFM30:s Metod för klimatbudget steg 1-5, företagsnivå. Version 1.5

LFM30:S METOD FÖR KLIMATBUDGET STEG 1-5
Metod för klimatbudget steg 1-5 för byggnadsverk
LFM30:s metod för att upprätta en klimatbudget (se nedan bild) baseras på en livscykelanalys (LCA).
Klimatbudgeten innehåller fem delsteg och arbetsmetoden är användbar både på företagsnivå
(portföljnivå) och byggprojektnivå, vilket därmed underlättar arbetet för de som ska
uppfylla klimatlöftet i den lokala färdplanen för Malmö (LFM30). Vidare fungerar arbetsmetoden
både för anläggningar och byggnadsverk, såväl för befintliga byggnader som för nyproducerade
byggnader.

Klimatbudget Metod, principer och kriterier
i fem steg

Arbetssätt

1

Beräkna

En klimatberäkning görs för A
Byggskedet och B
Användningsskedet, som
därmed utgör grunden för en
klimatbudget.

2

Förbättra

3

Målgränsvärde

Beräkna klimatpåverkan för den aktuella
byggnaden. Som stöd för denna typ av beräkning
se checklista nedan i detta dokument, samt
anvisningar i dokumentet för projektnivå.
Metodval och kriterier utgör preciseringar av
allmänt tillämpa anvisningar ör byggnader EN
15978. Olika krav finns framtagna för:
• Byggnad Nytt
• Byggnad Befintlig, ROT (Renovering,
Ombyggnad, Tillbyggnad)
• Anläggning Nytt
• Anläggning Befintlig, Renovering och
Ombyggnad
Olika förbättringar analyseras. För att uppnå en
jämförbar analys mellan alternativ måste
alternativen ha samma eller likvärdiga
funktionskrav (”allt annat lika”). Förbättringar får
inte åsidosätta berörda lagkrav och andra krav (ex
kundkrav).

En byggnad eller anläggning, ska uppfylla ett
målgränsvärde som beskriver och uppfyller
principen ”bästa möjliga teknik som ej kostar
onödigt extra” (BATNEEC-principen) och är
minimum 20% bättre än tänkt medelvärde nuläge.
Målgränsvärde:
• Målgränsvärden finns framtagna inom
LFM30 för nyproduktion av byggnader,

För att kunna jobba med
klimatförbättringar måste
beräkningar göras i tidiga
skeden, som sedan uppdateras
vid anbudsskedet och slutligen
i en deklaration. Deklarationen
är den som slutligen kommer
att gälla och om beskriver
”såsom det blev”.
Olika klimatförbättrande
åtgärder genomförs, analyseras
och kontrolleras i tidigt skede
för att säkerställa att LFM30
målgränsvärde (och minimålgränsvärden) uppfylls.
Olika framtida studier kan
föreslå nya eller justerade
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Klimatbudget Metod, principer och kriterier
i fem steg

4

Negativa
utsläpp

avseende byggskede A1-A5 samt B6
(värmeförlusttal (VFT) och solvärmelast
(SVL)). Se checklista anvisningar projektnivå
per byggnadstyp.
• Målgränsvärde är under framtagande för
några anläggningstyper. Se checklista
anvisningar projektnivå per anläggningstyp.
• Mini-målgränsvärden är under framtagande
per byggnadsdel och anläggningsdel (berör
A1-A5, samt B2-B5, B7, C och D). Om
målgränsvärde ej är applicerbart för aktuellt
projekt, då används mini-målgränsvärde. Se
checklista anvisningar projektnivå som berör
renovering/ombyggnad/tillbyggnad.
• LFM30 arbetar löpande med att formulera nya
och ompröva existerande målgränsvärden
(samt min-målgränsvärden).
Målgränsvärde skall uppfyllas innan steg 4 kan tas
i klimatbudgeten.
Vi vill premiera trovärdiga långsiktiga
klimatkompensationsalternativ, som negativa
utsläpp, och att den realiseras i närtid för utsläpp
av växthusgaser, men samtidigt behöver det ske
utifrån rimlighetsprincipen, långsiktiga spelregler
och tillgänglig teknik.
För projekt som byggstartas efter 2025 gäller att
det redan vid överlämnandet finns negativa utsläpp
motsvarande minst 50 % av målgränsvärdet A1A5 för den aktuella byggnadstypen.
Förslag på kriterier efter 2025 görs under 2021. Då
kommer negativa utsläpp även omfatta
användningsskedet.

5

Löpande
kontrollera

För klimatpositiva byggnader och anläggningar,
generellt krav först efter 2035 och innebär att
klimatbudgetens resultaträkning signifikant skall
kunna påvisa ett signifikant nettoöverskott.
I klimatbudgeten ingår en löpande aktuell
återbetalningsplan, med en återbetalning av
växthusgaser som löpande behöver följas upp
under en byggnads/anläggnings livslängd för att
bibehålla den som klimatneutral eller
klimatpositiv.

Arbetssätt
målgränsvärden (och minimålgränsvärden).
Beslutsprocess för LFM30:s
målgränsvärde (och målgränsvärden) går via
föreningens beslutsprocess (via
arbetsgrupp 3 till
samordningsgrupp och
ledning).

Det finns alltid ett krav på att
det finns upprättat en
återbetalningsplan.
Fokus 2020 till 2025 är dock
på att komma igång med
löpande arbete att väsentligt
och kontinuerligt minska
utsläpp av växthusgaser.
Skallkrav på att
klimatkompensera utifrån
upprättad återbetalningsplan
ställs ej.
Efter 2025 är det skallkrav på
att det finns negativa utsläpp
utifrån upprättad
återbetalningsplan.

Ett trovärdigt löpande
kontrollsystem av
klimatbudgeten skall finnas
hos verksamheten/företaget för
att mäta, balansera och
redovisa förändringar under en
byggnads/anläggnings
livslängd.
På lämpligt och trovärdigt sätt
kommunicerar
verksamheten/företaget till
sina intressenter, löpande hur
detta sker och delresultat, både
på företagsnivå och
projektnivå.
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LFM30:s klimatbudget jämfört med nationell lagstiftning
Den LCA-metodik som tillämpas i LFM30 baseras likt Boverket på allmänt accepterade
beräkningsregler. Dessa beräkningsregler anger hur en LCA ska utföras och har utvecklats som stöd
för miljödeklaration för byggprodukter, EN 15804, och är kopplat till byggproduktförordningen, samt
deklaration av byggnader enligt EN 15978.
Lagstiftning om klimatdeklarationer för nya byggnader gäller de byggnader som får bygglov från
januari 2022. Lagstiftning om klimatdeklarationer på byggnader (berör ej anläggning), gäller för
nybyggnader och fokuserar endast på steg 1 och steg 2 enligt LFM30 arbetsprocess, där steg 2 i
lagkravet är frivilligt. De obligatoriska delarna i den lagstadgade deklarationerna har bara krav på att
det ska finnas en klimatdeklaration när bygganden är klar och att denna till 100% kan baseras på
generiska data som Boverket anvisar, vilket motsvarar i LFM30 arbetsprocess klimatbudgetens steg 1.
Boverket och lagstiftarna har dock en vision att marknaden frivilligt ska arbeta med förbättringar.
Detta är dock inte särskilt troligt då byggnadens prestanda ska rapporteras till en icke-publik databas.
Mer troligt är det att krav på förbättringar drivs även fortsättningsvis av olika miljöcertifieringssystem
och krav vid upphandling, såsom kravställning i LFM30.
Boverket har i sin utredning och i sin färdplan föreslagit att steg 2 och 3 skall bli obligatoriska först år
2027, genom att införa gränsvärden. Dessa gränsvärden kommer då ta bort de byggnadslösningar som
är ”sämst i klassen” till skillnad mot LFM30 målgränsvärde som är till för att byggnaderna ska klara
krav som innebär ”bäst i klassen”. 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 betydligt 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.
LFM30:s klimatbudget steg 4 och 5 med negativa utsläpp och klimatbudget nämns inte i Boverkets
utredning eller färdplan, varför vi kan anta att detta kommer regleras mycket senare. Enligt riksdagens
beslut ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären till 2045, 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 även koldioxid 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.
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 används det representativa värdet (även
kallat typiskt värde), så att beräkningen kan användas som underlag för det målgränsvärde för
maximal 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. Detta
upplägg innebär därför ett minimalt extrajobb, dvs att ta fram klimatpåverkan för byggskedet i
förhållande till den lagstadgade klimatdeklarationen, samtidigt som den som vill kan räkna ut och
[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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använda ett exakt värde istället för schablonerna. Den som vill kan byta ut dessa schabloner mot ett
faktiskt beräknat värde.

LFM30 målgränsvärden, nyproduktion byggnader, A1-A5 och B6
Det är värt att notera att LFM30 är troligtvis först i världen med att ta fram målgränsvärden
för maximal klimatpåverkan för byggnader under byggskedet. Dessa målgränsvärden är
(CO2e/ ljus BTA m2) anpassat för olika byggnadstyper: lokaler (270), flerbostäder (216),
småhus (171). Ambitionen är att fler målgränsvärden kommer att tas fram för olika
byggnadstyper samt anläggningstyper, både nya och befintliga, framöver via LFM30.
För målgränsvärdet baseras uppföljningen av byggnadens/anläggningens klimatpåverkan på
en komplett resurssammanställning från anbudsskedet eller en produktionskalkyl, om sådan
finns. Om specifika produktdata används, istället för generiska LCA-data, sker uppföljning av
mängder och leverantörsval med specifika EPD:er istället.. För vissa väsentliga kritiska delar
baseras inbyggd mängd alltid på verkliga värden, exempelvis betong och armering.
Notera att i LFM30 används medelvärdesbaserade generiska data (även kallade ”typiska”)
och inte ”konservativa” generiska data, för att säkerställa en sund konkurrens och möjligheten
att följa upp mot nationellt samt globalt ställda miljömål.
För att säkerställa att åtgärder görs i rätt ordning och är långsiktigt hållbara så har
målgränsvärdet för klimatpåverkan kompletterats med ett målgränsvärde för byggnadens
behov av uppvärmning i form av ett värmeförlusttal (VFT). Genom att minska ingående
effekt för uppvärmning och kapa effekttoppar, bidrar LFM30 till såväl samhällsnytta som
affärsnytta. På samma sätt har målgränsvärde införts i form av krav på solvärmelast (SVL),
för att i framförallt lokalbyggnader minimera byggnadernas kylbehov och för att säkra
termiskt inneklimat sommartid i byggnader. Följande krav ställs tills vidare:
•
•
•

Till och med 2025 gäller att byggnaderna lägst ska uppfylla krav på värmeförlusttal
enligt FEBY18 nivå silver. Beräkning bör göras enligt FEBY:s anvisningar, länk från
LFM30:s hemsida kommer inom kort.
Från och med 2025 gäller att byggnaderna lägst ska uppfylla krav på solvärmelasttal
enligt MB3.1 nivå silver.
I god tid innan 2025 utvärderas behov av att öka dessa krav från 2025, för att följa
marknadsutvecklingen.

VFT. Värmeförlusttalet (VFT) är ett enklare och robust prestandamått på byggnadens
värmebehov och påverkas av byggnadens u-medelvärde (Um), läckflöde och ventilationens
värmeförluster, beaktat dess återvinning. Däremot behöver inte hänsyn tas till
värmeproduktionssystemens egenskaper och inte heller till sollaster och internvärmelaster.
Redovisning sker i två steg:
• verifiering vid slutbesiktning baserat på relationshandlingar, samt
• uppmätt effektsignatur inom 24 månader.
Kommentar. Önskar byggherren en tidig återkoppling är en certifiering baserat på
bygghandlingar via tredje part möjligt. Vi kommer överväga om det finns skäl att göra
anpassningar för specifika byggnadstyper eller om problematiken löses med de generella tillägg
som redan finns i FEBY18 för små byggnader och byggnader med högre ventilationsbehov.
Kostnad - nyttan med skärpt ambitionsnivå efter 2025 behöver utredas.
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SVL. Solvärmelasttalet (SVL) är ett direkt mått på den värmeeffekt solinstrålningen kan ge
per uppvärmd area och därmed indirekt på de kylbehov som kan uppstå för att ge ett bra
inneklimat. För byggnader är också vädringsmöjligheter och solskyddslösningar avgörande
för vilket termiskt klimat som kan uppstå. Dessa kan vara kostnadsdrivande att simulera och
därför beräkning av och kravställning på lågt SVL-tal strategiskt. För lokaler påverkar
solvärmelasten byggnadens behov av aktiv kylning och därmed indirekt byggnadens
primärenergital samt storlek på installerad kyleffekt.
VFT och SVL är redan etablerade och det finns därför redan etablerade kriterieanvisningar
och krav för dessa som kan återanvändas i LFM30. En utredning och utvärdering av de krav
som beskrivs ovan kommer genomföras under 2021 och beroende på utfallet kan det visa sig
att det för vissa ändamål eller andra platsspecifika förutsättningar måste accepteras byggnader
som inte helt uppfyller dessa målgränsvärde. Om så är fallet kommer sådan kompletterande
”tilläggsfaktorer” att tas fram, men innebär inte att byggnaden klarar LFM30 fullt ut utan med
”undantag” som måste kommuniceras.
Det åligger byggherren att verifiera att dessa målgränsvärden uppfylls. Energiberäkningarna
som ligger till grund för VFT ska verifieras enligt de anvisningar som ges av LFM30. Dessa
energiberäkningar följer redan accepterade normaliseringar av data som tillämpas kopplat till
byggnadsnormens energikrav.

Klimatbudgetens resultaträkning
Klimatbudgetens resultaträkning på projektnivå beskrivs i nedanstående diagram. Krav på uppföljning
av klimatbudgeten införs först 2025. Innan dessa görs en klimatbudget i lärande syfte och för att driva
utvecklingen framåt. Målgränsvärden finns idag etablerade för A1-A5 samt B6 (ambitionen är att ta
fram även för övriga inom snar framtid). De negativa klimatutsläppen i bilden nedan (staplarna (A1A3, A4, A5, B2-B4, B5, B6, B7)) ovanför X-axelns ska balanseras ut av negativa utsläpp under Xaxeln (negativa utsläpp) för att byggnaden under sin analysperiod på 50 år ska vara klimatneutral. När
dessa negativa utsläpp ger ett signifikant netto negativt summa så är byggnadsverken klimatpositivt.
Utsläpp från uppförande av byggnadsverk (A1-A5) ska vara klimatkompenserad innan 2045, eller
tidigare (beroende på BATNEEC och om skärpning av kriterier krävs utifrån kommande forskning).
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Process för utarbetande av LFM30 modell
Process för utarbetande av LFM30 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 branschspecifik3.
• Projektnivå. Delresultat från Vinnova projekt, inom LFM30, AG3, av LFM30 AP-ledare Martin
Erlandsson4.

Modell samt kriterier har förankrats via flera interna remisser inom LFM30. Kriterier har
löpande tagits fram i olika utskott, behandlats månadsvis i arbetsgrupp 3, tagits upp i
referensgrupp 3 kvartalsvis. Däremellan har undre året tre remisser genomförts inkluderat
events / hearings på temat, remissvar, feedbacksammanställning och svar, återkoppling i
referensgrupp, ärende till LFM30:s samordningsgrupp, avstämning med LFM30 styrelse och
beslut i LFM30 ledning.

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 MED KRITERIER PÅ FÖRETAGSNIVÅ
Det som mäts och redovisas – det görs.
Nedan beskrivs LFM30:s checklista med kriterier på företagsnivå. Se även övriga dokument som finns
tillgängliga på LFM30:s hemsida som beskriver bakgrund och olika översikter av LFM30
klimatberäkningsmetodik; Huvuddokument, Fördjupningsdokument, Kravdokument, Hjälpmedel.
Checklistan kan användas för att ett företag ska kunna mäta och redovisa sitt klimatlöfte på
företagsnivå, i enlighet med LFM30. I LFM30:s löftet framgår det att ”Vi är transparenta, mäter, följer
upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever denna lokala färdplan för geografi Malmö”.
För samtliga, som antagit löftet till LFM30, är det obligatoriskt att inför årlig resultatkonferens (maj)
mäta och redovisa vilken förflyttning de gjort på företagsnivå sedan föregående år. Dispens om ny
ansluten efter januari innevarande år till årets resultatkonferens (men krav redovisa inom 6 månader
från dag ansluten) eller särskilda skäl (undantag; tidsförläggning), som godkänns av LFM30:s ledning.
Deadline midsommar varje år. LFM30 följer upp alla. Efter X påminnelser inleds uteslutningsärende.
Fyra områden mäts och redovisas (se tabell nedan med I-IV). Processen är ny och unik för oss alla. Vi
behöver alla ha lyhördhet, flexibilitet och tålamod. Syftet är att göra det bättre och enklare att mäta
och redovisa från år till år – för att främja kontinuitet och trovärdighet.
Område

I

II

III

IV

Affärsförflyttning
(SEK)

Affärsförflyttning
(CO2e)

LFM30:s
delstrategier

Sin egen färdplan /
verksamhetsplan

Det som mäts och redovisas

Arbetssätt

Redovisad förflyttning i den
genomsnittliga portfölj av byggprojekt att
ansluten kraftigt minskar sin
klimatpåverkan i enlighet med LFM30:s
Metod för klimatbudget steg 1-5
(klimatberäknar; förbättrar; jämför oss /
understiger målgränsvärde,
klimatkompenserar osv).
Redovisad förflyttning på företagsnivå:
- att ansluten kraftigt minskar sina egna
utsläpp av CO2e (scope 1-3; kartlagt;
mäter; har handlingsplan; når resultat
utifrån löfte),
- att kraftigt minska utsläpp relaterat till
stomme/grund i sitt gröna
affärserbjudande (kvantitativt), samt
generellt i sitt affärserbjudande per
LFM30 delstrategi (kvalitativt) med
konkreta exempel (för sin produkt/tjänst).
Redovisad förflyttning i den
genomsnittliga portföljen av byggprojekt
att ansluten löpande börjat integrera
LFM30s olika delstrategier och delmål
i sitt vardagliga arbete, och löpande
beaktar nya LFM30 rekommendationer
via dess olika arbetsgrupper (AG1-AG6).
Redovisad förflyttning på företagsnivå att
ansluten har tagit fram egen
verksamhetsplan i enlighet med LFM30
gemensamma färdplan inklusive tidplan.
(ex kommunikation; referensprojekt;
kunskapslyft; krav i leverantörskedjan;
rutiner och verktyg.)

•
•

Huvudenkät (alla)
Status sitt
klimatneutrala projekt
(byggherrar +
frivilligt)

•
•
•

Huvudenkät (alla)
Hjälpmedel. Sitt
affärserbjudande (alla)
Hjälpmedel. Scope 13 (alla; alt publik
hållbarhetsredovisning
el motsvarande)

•

Huvudenkät (alla)

•

Huvudenkät (alla)
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Det finns i fyra kompletterande arbetssätt att mäta och redovisa, där begäran att besvara dessa skickas
ut till alla huvudkontaktpersoner hos LFM30 anslutna under april:
• Huvudenkät (alla; heter också resultatenkät). Några (12 st år 2021) enkla web-enkätfrågor, som
sammanställs.
• Status sitt klimatneutrala projekt (byggherrar + frivilligt). Kort beskrivning inkl tillämpning
LFM30:S metod klimatbudget, byggprocessen, utmaningar, som sammanställs.
• LFM30 Hjälpmedel. Klimatbudget. Anslutnas klimatlöfte
o Introduktion hur fylla i.
o Resultaträkning – tidplan. Här anges den övergripande resultaträkningen på företagsnivå,
som en förenklad bild. Det är denna som på totalen påvisar om balansering finns av utsläpp
och negativa utsläpp över ett byggnadsverk totala livslängd. Den anger också när olika delar i
LFM30:s Metod Klimatbudget avses vara färdig, ex för anläggning, avseende renovering av
befintliga byggnadsverk och avseende klimatkompensation. Löpande innovation och
utveckling pågår, det finns ett behov av att löpande komma med nya versioner med
kompletterande kriterier - där avsikten är att spelreglerna ska vara långsiktiga och
förutsägbara.
o Scope 1-3 (alla; alt publik hållbarhetsredovisning el motsvarande). Antingen att hänvisning
görs i huvudenkät till att motsvarande redovisning görs publikt ex i sin hållbarhetsredovisning,
eller genom att fylla i LFM30:s hjälpmedel, som visar områden som berörs, mätresultat och
sammanfattande beskrivning av företagets handlingsplan.
o Hjälpmedel. Sitt affärserbjudande (alla). Om beställare eller entreprenör/byggare, då fylls
flik "1B. A1-A5 + Företagsnivå BH B" i, alternativt om annan byggaktör, då fylls flik "1B.
A1-A5 + Företagsnivå Andra" i. Syftet är att ansluten kvantitativt och kvalitativt fyller i sin
förflyttning i sina affärserbjudande (produkter/tjänster) att de blir mer klimatsmarta och är i
enlighet med LFM30:s tidplan. Den sammanfattande kvantitativa delen används för att
övergripande sammanfatta den anslutnas förflyttning (utan detaljer).
Sammanställning och övergripande redovisning görs på följande sätt:
• Kort sammanställning vid resultatkonferens (allmän ej specifik per aktör)
• Kort sammanställning på extern hemsida (allmän ej specifik per aktör)
• På teams övergripande sammanställt per ansluten (sammanfattande utan detaljer)
• På teams, komplett sammanställning, tillgänglig för kansli, ledning och styrelse (ej för spridning,
om ej ansluten gett sitt medgivande att utgöra bra exempel för andra).

Framtid, områden som behandlas hos ledningen:
• Redovisning av klimatdeklaration per projekt, databas. Frågan kom upp om att skicka in
klimatdeklaration per projekt till LFM30, i enlighet med sin redovisning av klimatlöfte.
Ledning/styrelse har ej tagit ställning till frågan än. En möjlighet är at utveckla någon form av web
portal.
• Efterfråga på validering finns, vad är LFM30:s roll?
o Validering kan delas in i tre delar:1sta part av utföraren själv ex byggherren vill via egen
konsult få kontrollerat att entreprenör mätt/redovisat rätt (eget intyg; detta är det vanliga
sättet som görs i vardagen redan på byggarbetsplatser - ett enkelt intyg med tillhörande
genomgång och vid behov detaljerad genomgång/granskning). Med 2ra part menas att en
oberoende granskar som också sätter kriterier (ex som SGBC). Med 3dje part menas att
oberoende granskar som ej är involverad i kriteriesättning och där parten i sig granskas
externt (ex LRQA, DNV).
o LFM30:s metod idag bygger på steg 1 validering, dvs att byggherren/entreprenören själv
intygar, i enlighet med klimatdeklarationslagen. Idag har LFM30 ingen roll som 2ra part.
o Parallellt i omvärlden finns EU Taxonomi och EU Levels, samt efterfråga från ex
finansiella aktörer på validerad och paketerad information, ex med ekonomiska incitament
för detta. Vilka aktörer finns på marknaden so skulle kunna anta dessa utmaningar, i
enlighet med LFM30:s Metod för klimatbudget, och vad är LFM30:s roll i detta?
• Efterfråga på redovisning finns, vad är LFM30:s roll?
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o

•

Det finns efterfråga, från vissa aktörer på om de skulle kunna uppvisa ett publikt
dokument, ex i trappuppgång, att projektet uppfyller en viss CO2e ambitionsnivå i
enlighet med LFM30:s klimatlöfte och metod i övrigt. Idag finns ej detta. Vad är LFM30:s
roll här, och där de aktörer som önskar detta för just sina projekt – kan det erbjudas?
o Detta område kopplas till frågan / efterfråga på att klimatdeklarationer per
projekt/anläggning rapporteras in till LFM30.
Om LFM30:s roll – hur hantera det?
o Om intresse finns, vad är LFM30:s organisatoriska roll – ex som ett franchiseupplägg med
externa parter som ett alternativ.

Nuläge, målvärde och handlingsplan (klimatbudget steg 1-3 på företagsnivå).
Nedan följer en beskrivning av LFM30:s hjälpmedel (excel verktyg), som kan användas av en
ansluten för att göra en förenklad klimatberäkning och redovisning av klimatprestanda – även
om man ej gjort exen klimatberäkning i enlighet med LFM30:S Metod på eget projekt.
Det finns två alternativ, antingen fyller man i den utifrån perspektivet byggherre eller
byggentreprenör, eller som annan byggaktör. Det finns två olika flikar utifrån det val som görs.
- Om byggherre / byggentreprenör/ frivilligt att använda: Flik "1B. A1-A5 + Företagsnivå BH
B"
- Om annan byggaktör: "1B. A1-A5 + Företagsnivå Andra"
Syftet är att ansluten kvantitativt och kvalitativt fyller i sin förflyttning i sina affärserbjudande
(produkter/tjänster) att de blir mer klimatsmarta och är i enlighet med LFM30:s tidplan.
Den sammanfattande kvantitativa delen används för att övergripande sammanfatta den anslutnas
förflyttning (utan detaljer). För att LFM30 och andra intressenter ”enkelt” ska kunna följa anslutnas
resa behövs denna sammanfattande indikator. Det är ej helt lätt att ta fram denna indikator för ”andra
byggaktörer”. Vi behöver vara lyhörda i varandras behov, ha tålamod och flexibla i denna process,
samtidigt som det kan var nyckeln för prestanda och framgång i klimatlöftet.

Flik "1B. A1-A5 + Företagsnivå BH B":
Verktyget som kan användas för en ansluten att förenklat påvisa sitt nuläge.
o Nedan bild beskriver utdrag från excelfil, A1-A5, företagsnivå, fastighetsportfölj,
nyproduktion.
o Verktyget kan användas per byggnadstyp (småhus, flerbostadshus, lokaler), och huvudsaklig
typ av materialslag i grund och stomme (byggdel 2-3; betong, stål, trä).
o Genomsnittliga referensvärden (källa IVL) för hela byggnaden (A1-A5; x kg CO2e/ljus BTA
m2) anges. Tre alternativ anges, om snabbtorkande traditionell betong, medelsnabb torktid
traditionell, eller betong enligt förfrågningsunderlag (FFU) används. För materialslag trä,
anges endast ett alternativ.
o Gult. Byggdel 2-3. Ange nuvärde, samt målvärde och handlingsplan i gult (kvantitativ
redovisning). I gult anger byggherre/fastighetsägare (och andra byggaktörer utifrån möjlig
tillämpning) genomsnitt portfölj andel nuläge (första kolumnen), och aktuellt referensvärde
utifrån angiven tabell. I exempel har man genomsnittligt byggt 80% i sandwich och 20% i
platsgjutet med lätta utfackningsväggar, med tillhörande referensvärden.
o Orange. Byggdel 2-9. Ange målvärde och handlingsplan i orange (kvalitativ
redovisning). I orange anger byggherre/fastighetsägare (och andra byggaktörer utifrån
möjlig tillämpning) en sammanfattning, utifrån ert företags handlingsplan, vad ni planerar
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o
o

arbeta med inom respektive delstrategi / delmål i LFM30 utöver gult. I exemplet anges några
möjliga tips.
Se även huvuddokument, scope 1-3, för en anslutens utsläpp av växthusgaser på
företagsnivå
Signerat intyg, redovisning. Innan midsommar varje år överlämnas redovisningen med
signerat intyg, att nuvärdesredovisning, målvärde, och sammanfattningen av företagets
handlingsplan är rätt - av behörig hos LFM30-ansluten.

Översikt – Anslutens redovisning av sitt Klimatlöfte (gult, orange och signatur):

Vänster del i redovisningen:
• Välj schabloner för de byggnader och byggmetoder ni bygger idag (om typ av betong / trä / stål)

Byggherrar: Fyll i gult (nuläge och målvärde 2025 med rätt schabloner), och orange (per
delstrategi; konkreta åtgärdsområden ni ämnar prioritera att arbeta med närmsta tiden).
Andra byggaktörer: Fyll i gult (ange tal om applicerbart, eller beskriv i kommentar ert nuläge och
er ambition), och orange (per delstrategi; konkreta åtgärdsområden ni ämnar prioritera att arbeta
med närmsta tiden). Allt utifrån de förutsättningar som affärsmässighet och rådighet ger er.
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Flik "1B. A1-A5 + Företagsnivå Andra" byggaktörer:
Exempel på andra byggaktörer är: bank, energiproducent, annan entreprenör än totalentreprenören (ex
underentreprenör), materialleverantör, konsult, verksamhet/organisation/akademi.
Verktyget som kan användas för en ansluten att förenklat påvisa sitt nuläge.
o Nedan bild beskriver utdrag från excelfil, A1-A5, företagsnivå, fastighetsportfölj,
nyproduktion.
o Verktyget kan användas per byggnadstyp (småhus, flerbostadshus, lokaler), och huvudsaklig
typ av materialslag i grund och stomme (byggdel 2-3; betong, stål, trä).
o Tre alternativ erbjuds i mallen. Att redovisa: enligt LFM30:S Klimatbudget; med ett fokus
på stomme/grund; egen indikator.
o Alternativ 1 (LFM30:S Metod för Klimatbudget). Hjälpfrågor har tagits fram, med en
uppskattning i % för nuläge och för 2025 – avseende dess implementering i anslutens
affärserbjudanden (produkter/tjänster). I ”gult” anges en kvantitativ beskrivning avseende
nuvärde och målvärde 2025, men möjlighet till förtydligande kommentarer. I ”orange” anges
kvalitativ beskrivning per delstrategi – utifrån rådighet/affärsförutsättningar för
genomsnittlig portfölj affärserbjudande (produkter/tjänster).
o Alternativ 2 (fokus på stomme/grund då det berör 50% av byggprocessens
klimatpåverkan). Att ansluten kvantitativt beskriver hur deras affärserbjudande hjälper
byggherre/kund att minska klimatpåverkan från nuläge till målvärde 2025.
o Alternativ 3 (egen indikator). Att ansluten anger egen indikator (eller gemensam inom
delar av branschen) för att kvantitativt beskriva förflyttning av affärserbjudande
(produkt/tjänst) att minska CO2e.
o Se även huvuddokument, scope 1-3, för en anslutens utsläpp av växthusgaser på
företagsnivå
o Signerat intyg, redovisning. Innan midsommar varje år överlämnas redovisningen med
signerat intyg, att nuvärdesredovisning, målvärde, och sammanfattningen av företagets
handlingsplan är rätt - av behörig hos LFM30-ansluten.
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Översikt – Anslutens redovisning av sitt Klimatlöfte (gult, orange och signatur):

Vänster del i redovisningen:
• Ansluten ”annan byggaktör” välj alternativ 1, 2 och/eller 3 för att beskriva sin förflyttning av
sina affärserbjudnade (produkt/tjänst) från nuläge 2020 till målvärde 2025. Syftet är att i årlig
redovisnig om trend kunna följa om ansluten arbetar i enlighet ed sitt klimatlöfte – och utifrån
rådighet och affärsförutsättningar.

Instruktion: Fyll kvantitativt med siffor (utifrån vad som är möjligt; uppskattningar) i gult (nuläge
och målvärde 2025), och kvalitativt beskrivande orange (per delstrategi; konkreta åtgärdsområden
ni ämnar prioritera att arbeta med närmsta tiden). Allt utifrån de förutsättningar som affärsmässighet
och rådighet ger er.
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Redovisning av förbättringar (klimatbudget steg 2).
Beskrivning: Redovisningskriterier för vilka CO2e reduktionsförbättringar som görs kan appliceras
både på företagsnivå och projektnivå.
Redovisning av CO2e reduktionsförbättringar återges på projektnivå, som del av kvalitetsrapport i
klimatdeklaration. På företagsnivå, som en del av sin årliga LFM30 redovisning.
Syftet är att visa vilken förflyttning som gjorts jämfört med nuläge 2020, samt vilka av LFM30:s
delstrategier/delmål som adresserats.

Exempel på redovisning av CO2e reduktion per projekt i enlighet med LFM30 struktur

Exempel nedan, P-Malmös mobilitetshus i Segepark, Malmö:
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Negativa utsläpp (klimatbudget steg 4).
Klimatkompensering, eller återbetalning kan göras först när samtliga kriterier uppfyllts för Klimatbudget steg 13, annars får ej Klimatbudget steg 4 ej åberopas.
Utformning av LFM30 kriterier är en process i att balansera en rad olika överväganden, exempelvis etablerade
kriterier, trovärdighet, roller och rådighet, samverkan och förankring, tekniska förutsättningar, kunskapsläge och
affärsmässighet. Genom att LFM30 anslutna samverkar tillsammans i utformning och förankring av kriterier,
möjliggör det ökad tydlighet i kommunikation med marknadsaktörer och offentliga aktörer, som möjliggör
erbjudandet av produkter och tjänster i enlighet med LFM30 kriterier. Under 2020 och 2021 pågår en process att
ta fram kriterier och utvärdera affärserbjudanden, affärsmodeller och återbetalningsalternativ, som en del av
Vinnova projekt 2020-2021.
Klimatkompensation. Det finns två typer av klimatkompensation, negativa utsläpp och förebyggande av
utsläpp. Med negativa utsläpp (-CO2e) tas CO2e permanent tas bort ur atmosfären, och CO2e skulden i
atmosfären därmed minskas, dvs man gör en återbetalning. Med förebyggande av utsläpp, förebyggs det att nya
CO2e görs till atmosfären, dvs man ökar ej skulden av CO2e till atmosfären, men man tar ej permanent bort
”gammal” CO2e från atmosfären.
Trovärdighet. LFM30 kriterier utvecklas i enlighet med nationella och internationella överenskommelser, och
etablerade kriterier, men är mer robust och strikt, i syfte främja ökad trovärdighet.
• Principen om att förorenaren betalar gäller
• LFM30 vill främja trovärdighet, och vill därför eftersträva en så hög andel klimatkompensation med
negativa utsläpp som det är tekniskt och affärsmässigt möjligt. Därför är det primära valet vid
klimatkompensation att välja negativa utsläpp, och det sekundära valet (villkorsstyrt) är förebyggande av
nya utsläpp.
• Klimatkompensation görs löpande per kalenderår.
• En riktlinje är att minst 50% av klimatkompensationen består av negativa utsläpp som är långsiktigt
trovärdiga. En annan riktlinje är att minst 50% av klimatkompensationen realiseras innevarande år.
• Klimatkompensation behöver göras så att det finns en trovärdig marginal för klimatneutralitet och
klimatpositivitet.
Byggherren ansvarar för klimatkompensationen. Det är byggherre/fastighetsägare som utifrån sin rådighet
har huvudansvar att redovisa och påvisa korrekta beräkningar och redovisning. Själva återbetalningen kan
byggherre välja att inkludera i sin upphandling, att entreprenören realiserar (ex vid offentlig upphandling).
Negativa utsläpp. Varje klimatkompensations alternativ har sina kriterievillkor, som behöver uppfyllas.
• Direkt återbetalning. Exempel på negativa utsläpp, som byggherren har direkt rådighet över och långsiktig
kontroll, är: kolinlagring i byggmaterial; och bio-kol under fastigheten/anläggningen. Notera att man endast
kan åberopa på 50% av inbyggt kol i byggmaterial.
• Indirekt återbetalning. Exempel på negativa utsläpp, som byggherren har direkt rådighet över men ej
nödvändigtvis ej långsiktigt full kontroll över, är: bio-kol under mark i egen fastighet eller annans
geografiskt nära; Träd, buskar, biokol vid yta; Karbonatisering.
• Återbetalning via agent. Exempel på negativa utsläpp, som görs via agent, är: bio-kol som plöjs ned i
åkermark innevarande år; bio-ccs avtal som realiseras inom fem år, negativa utsläpp fond som realiseras
inom fem år.
Förebyggande av nya CO2e utsläpp till atmosfären. LFM30 särskiljer sig från andra system på marknaden
genom att den primärt endast godkänner negativa utsläpp, endast sekundärt godkänner förebyggande av utsläpp
klimatkompensaton (beroende på vissa villkor), och varken godkänner EU ETS handel med växthusgaser eller
klimatkompensaton via skog (beskogning / återbeskogning / undvika avskogning). För övergångsperioden 20202025 kan en viss mängd klimatkompensation från den andra typen accepteras, som undviker/förebygger nya
utsläpp, om de negativa utsläpp alternativen ej fullt ut är affärsmässigt möjliga. Godkända alternativ är: förnybar
energi; energieffektivisering; Förebyggande av CO2e gaser, ex metan/lustgas/industrigaser; CCS; CCU. Andra
återbetalningsmetoder som följer de metodanvisningar som tillämpas här och som kan motiveras och styrkas, är
möjliga att föreslå för LFM30.
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Återbetalningsplan / faktisk återbetalning / förebyggande åtgärder.
För specifika kriterier om återbetalning och återbetalningsplan, se LFM30 dokument: ”LFM30 Checklista
avisningar: LFM30 Metod för Klimatbudget steg 1-5 , projektnivå, nya byggnader.”

Löpande kontrollsystem (klimatbudget steg 5).
Det behövs ett löpande kontrollsystem för att balansera och redovisa förändringar under en
byggnads/anläggnings livslängd. Därtill hur ansluten minskar sitt eget klimatavtryck i övrig
verksamhet (se bilaga 1).
Utformning av LFM30 kriterier för Klimatbudget steg 5 är en process i att balansera en rad olika
överväganden, exempelvis etablerade kriterier, trovärdighet, roller och rådighet, samverkan och
förankring, tekniska förutsättningar, kunskapsläge och affärsmässighet.
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