
 
 

 
 

 
 

LFM30:s Metod Klimatbudget: 
Kriterier på projektnivå 

Arbetsgrupp (AG3) Design, Process, Klimatberäkning  
Andreas Holmgren, Gruppledare, Byggnadsfirman Otto Magnusson  

Jeanette Nilsson, Utskottssamordnare Anläggning, Cohive  

Martin Erlandsson, IVL 

Version 1.6, 2022-03-03 

 
 
Vers AH200521 



Kriterier på projektnivå. Version 1.6                    

 
 

1 (41) 
 

  

 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 
Bakgrund .............................................................................................................................................. 2 

LFM30:s kriterier på projektnivå ............................................................................................................. 3 

Kriterier: Byggnader (Nyproduktion) ............................................................................... 6 

Kriterier: Byggnader (ROT) ............................................................................................... 17 

Kriterier: Anläggning (Nyproduktion) ........................................................................... 21 

Kriterier: Anläggning (Renovering, Ombyggnad) ...................................................... 25 

Bilaga 1: Byggdelar och systemgränser i en byggnad ........................................................................... 27 

Bilaga 2: Värmeförlusttal (VFT) – Kriterier, mål och verifiering ............................................................ 28 

Bilaga 3: Kunskapsavsnitt – stort och litet ............................................................................................ 35 

Bilaga 4: Återbetalningsplan ................................................................................................................. 38 

Bilaga 5: Rekommenderade kriterier per delstrategi på projektnivå .................................................... 39 

Bilaga 6: Ändringslogg från föregående dokumentversion ................................................................... 41 

 
 



Kriterier på projektnivå. Version 1.6                    
 

   

  

2 (41) 

 
 

BAKGRUND  
 
LFM30 (Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) är ett lokalt 
initiativ för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av 
Agenda 2030.  
 
LFM30:s metod för att upprätta en klimatbudget i 5 steg beskrivs i följande dokument: 

• Översikt. Kortfattad beskrivning av LFM30 och vårt arbetssätt. 
• Metod för klimatbudget. Beskrivning av metod, kriterier och ordlista. 
• Kriterier på företagsnivå. Beskriver kriterier för att mäta och redovisa klimatlöfte på företagsnivå. 
• Kriterier på projektnivå. Beskriver kriterier för att mäta och redovisa klimatlöfte på projektnivå. 

Bilagor med anvisningar, instruktioner, förklaringar och framtida kriterier (2025-). 
• Fördjupning. Akademiska/expertrapporter om innovations/utvecklingsområden kopplade till 

LFM30 och denna metod. 
• Utvecklingsarbete. Sammanfattning av pågående utvecklingsarbete, finns endast på LFM30 

Teams. 

• Hjälpmedel och verktyg. Till exempel upphandlingsstyrning, återbetalningsplan och mall för 
klimatdeklarationer. 

 
Se LFM30:s webbplats för mer information och nedladdning av dokumenten ovan. 
 
Se bilaga 6 för ändringslogg som sammanfattande beskriver förändringar från föregående version av 
detta dokument. 
 
Ordlista finns som bilaga i dokumentet Metod för klimatbudget. 
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LFM30:S KRITERIER PÅ PROJEKTNIVÅ 
 
LFM30:s kriterier på projektnivå delas in: 
• Per skede över dess livslängd. 
• Per anläggning eller byggnad (och förenklat om det är nyproduktion, förvaltning eller renovering). 
• Per kriterier och anvisningar som gäller fram till 2024-12-31, strukturerade med fokus utifrån 

klimatbudgetens fem steg (kriterier utökas från 2025-01-01).  
• Bilaga 5 anger utvecklingsarbete med rekommenderade kriterier per arbetsgrupp och delstrategi. 
 
Per skede över dess livslängd. Kriterier för hur en livscykelanalys (LCA) beräknas är i grunden 
desamma för byggnader och anläggningar, och brukar delas in i skede A-D enligt allmänt accepterade 
standarder (ISO21930, EN 15804 och EN 15978). Se tabell 1.  
 

 
Tabell 1. En byggprodukts eller byggnadsverks livscykel enligt allmänt accepterade standarder (ISO21930, EN 15804 och 
EN 15978). Benämningen A Byggskedet används i Sverige och saknas generellt sett internationellt. Med B5 menar LFM30 

Renovering / Ombyggnad /Tillbyggnad. 

Per anläggning eller byggnad. Kriterierna delas in efter typ av byggnadsverk och LCA-skede, vilket 
sammanfattas i fyra olika tabeller längre fram i detta dokument. När skillnader förekommer finns 
kompletterande kriterier för olika byggnadsverkstyper (byggnad, anläggning) eller 
användningsområde (nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad). 
 

LCA- 
skede 

Byggnad Anläggning Finns i detta 
kriteriedokument  

A1-A5 Tabell Byggnader nyproduktion: 
 
Nyproduktion  (A1-A5), påverkan på 
driftenergin (VFT, SVL))  

Tabell Anläggning 
nyproduktion: 
 
Nyproduktion (A1-A5), 
påverkan på driftenergin 
(energisignatur) 

Ja 

B1-B4,  
B6-B7 

Befintligt – Förvaltning (B1-B4, B5-
B6)  

Befintligt – Förvaltning (B1-B4, 
B5-B6) 

Nej 

B5 Tabell Byggnader ROT: 
 
Befintligt – Renovering / Ombyggnad / 
Tillbyggnad (ROT) 1 (B5; påverkan på 
driftenergin (SVL, VFT))  

Tabell Anläggning 
Renovering/Ombyggnad: 
 
Befintligt – Renovering / 
Ombyggnad (Standardhöjande)1 
(B5, påverkan på driftenergin 
(energisignatur)  

Ja 

Tabell 2. I detta dokument finns fyra kriterietabeller framtagna (ej för förvaltning i denna version).  
 

 
1 Notera. Vi är medvetna om att ombyggnad och tillbyggnad bör räknas som A1-A5, men då organisationsform och arbetssätt 
praktiskt görs på ett annat sätt redovisar vi det i B5. I anläggning finns ej tillbyggnad på samma sätt som vid byggnader. För 
den som vill kan nybyggnadskrav tillämpas vid tillbyggnad, vilket bör definieras tidigt i arbetet. 
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Per kriterier som gäller från 2020 till 2025. Fokus 2020 till 2025 är att minska CO2e. Kriterier på 
projektnivå i detta dokument avser perioden 2022-01-01 till 2024-12-31, om inget annat nämns. Detta 
kriteriedokument berör samtliga fem steg i LFM30:s Metod för klimatbudget, det vill säga 1) Beräkna, 
2) Förbättra, 3) <Målgränsvärde, 4) Klimatkompensera via negativa utsläpp, 5) Löpande kontrollera. 
Fokus till och med 2024-12-31 är på steg 1-3, det vill säga att minska klimatutsläpp så mycket som 
möjligt till 2025. Byggaktörer som är ambitiösa och vill gå hela vägen genom att återbetala 
(klimatkompensera) och löpande kontrollera (årligen följa upp utsläpp vid förvaltning och 
klimatkompensera motsvarande), berörs även av steg 4 och 5.  
 
I de blå avsnitten i kriterietabellerna nedan, beskrivs anvisningar och framtida kriterier. Från 2025-01-
01 utvidgas kriterierna på projektnivå till att omfatta hela livscykeln, samt klimatkompensation 
(återbetalning genom negativa CO2e-utsläpp) fullt ut. Fokus på steg 4 och 5 är från 2025. 
Det femte steget, att löpande kontrollera, är en process för att följa upp hela klimatbudgeten och ska 
göras för byggnadsverkets totala livslängd. Se även dokument LFM30:s Klimatbudget 
Utvecklingsarbete för kommande kriterier. 
 
2022-2024: Stegvis sker test och LFM30 kriterierna införs 
I geografi Malmö, från 2022-01-01 och framåt, införs gradvis kriterier på att upprätta LFM30 
klimatdeklarationer för varje skede i en fastighets livscykel. Under 2022 till 2024 pågår test, 
kompetensutveckling och justering av kriterier. Alla anslutna byggherrar förväntas testa på varsitt 
projekt och år per projektskede (nyproduktion, ROT, förvaltning). Det är frivilligt om byggherre 
därtill vill inkludera hela sin projektportfölj i lokal testbädd (exempelvis projekt >5 MSEK). Det 
rekommenderas att alla tekniska konsulter, arkitekter och byggentreprenörer också genomför minst ett 
projekt/år för projektskede nyproduktion och ROT. Vi räknar med smidigare redovisning från 2025-
01-01, där förenklade LFM30 klimatdeklarationer med schabloner kan användas för projekt 
<5 MSEK. Alla anslutna aktörer bör från 2025 tillämpa dessa klimatberäkningskriterier för varje 
byggstartat projekt och för samtliga befintliga fastigheter i sin portfölj, utifrån sin rådighet och 
affärsförutsättningar (motivera vid avsteg).  Uppföljning görs årligen vid resultatkonferens. 
 
Tabellen nedan utgår från de redovisningskriterier som finns i klimatlöftet. Summorna avser varje 
enskilt byggprojekts värde. 
 

Typ av  
LFM30 klimat-
deklaration 

L
iv

sc
y
k

el
 

sk
ed

e  Byggnad 
Gäller 

perioden 

 Anläggning Gäller 
perioden 

Nyproduktion A1-
A5 

>100 m2 Från  
2022-01-
01 

 Minst ett projekt per år 
och byggherre,  
>5 MSEK. 

2022 – 
2024 

Förvaltning per fastighet B1-
B4, 
B6-
B7 

>100 m2 2022 – 
2024 

Minst ett projekt per år 
och byggherre,  
>5 MSEK. 

2022 – 
2024 

Renovering / Ombyggnad / 
Tillbyggnad 

B5 Minst ett 
projekt per 
år och 
byggherre, 
>5 MSEK. 

2022 – 
2024 

Minst ett projekt per år 
och byggherre,  
>5 MSEK. 

2022 – 
2024 

Nyproduktion och ROT 
 
Förutsatt att smidiga 
kostnadseffektiva verktyg 
finns tillgängliga 

A1-
A5; 
B5 

>100 m2 

 

För projekt 
<5 MSEK 
är 
förenklade 
verktyg ok. 

Från  
2025-01-
01 

>1 MSEK 
 
För projekt <5 MSEK är 
förenklade verktyg ok. 

Från 
2025-01-
01 

Tabell 3. Anslutna aktörer uppmanas att testa och gradvis implementera kriterierna under 2022-2024 – för varje enskild 
fastighet i testbädd Malmö för byggnader och anläggningar. 
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LFM30:s kriterier är i enlighet med lagkrav med vissa kompletteringar (cirka 5% i merarbete). Varje 
enskild LFM30 klimatdeklaration består av ett LCA-resultat och en kvalitetsrapport, och innehåller 
samtliga steg i vår Klimatbudget (1-5). Behörig person bör signera ett intyg att överlämnad LFM30 
klimatdeklarationen är genomförd i enlighet med LFM30:s metod och kriterier. Ambitionen är att 
även ta fram hjälpmedel för att skapa en lättläst publik version av LFM30 klimatdeklaration som kan 
tillämpas per fastighet. 
 
Alla byggherrar har i sitt klimatlöfte lovat att byggstarta ett klimatneutralt projekt innan 2025, där 
gäller att en klimatdeklaration i enlighet med LFM30 upprättas. Årligen, inför resultatkonferens i maj, 
redovisar byggherren status på sitt projekt. I LFM30:s klimatlöfte framgår att alla andra byggaktörer 
ska möta byggherrarnas ambitioner – utifrån sin rådighet och rimliga affärsvillkor. Ambitionen är 
exempelvis att byggmaterialleverantörer generellt ska kunna redovisa sina byggvaror i enlighet med 
godkänd EPD (Miljövarudeklaration; Environmental Product Declaration). 
 
2022-2024: Upphandlingskrav – implementering  
LFM30 har börjat ta fram förslag på rekommenderade hjälpmedel för upphandlingsstyrning av vår 
Metod för klimatbudget, inkluderat klimatdeklarationer. Se dokument LFM30 Hjälpmedel 
Upphandlingsstyrning.  
 
Dessa kriterier och anvisningar kan användas i sin helhet eller som utdrag, per tabell, i en bilaga till ett 
anbud (beställarkrav) för hur klimatdeklaration ska göras. Detaljnivån på olika kriterier är formulerad 
utifrån målgruppen sakkunniga inom LCA och bygg/anläggning.  
 
Vid upphandling rekommenderas det att beställare har full insyn i klimatberäkningar under hela 
byggprojektet. Beställaren kan komma att anlita oberoende granskare för kvalitetssäkring av 
klimatdeklarationen/klimatberäkningen (särskilt att resurssammanställningen är rimligen komplett). 
Vid projektöverlämning, inklusive LFM30 klimatdeklaration, genomför beställaren och entreprenören 
ett möte där klimatdeklaration gås igenom samtidigt som rimligheten i redovisade LCA-värden och 
möjliga förbättringar med mera diskuteras. 
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Kriterier: Byggnader (Nyproduktion) 

Klimatdeklaration består av Se nedan område (2) Kvalitetsrapport för kriteriestruktur. 
 

Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 

(0.0) 
LFM30 Klimat-

deklaration 
 

1. LFM30:s Klimatdeklaration används för att redovisa uppfyllelse av målgränsvärde 
och som underlag till en balanserad klimatbudget (steg 5). LFM30:s 
Klimatdeklaration redovisar alla steg i LFM30:s Klimatbudget enligt nedan:  

1.1. LFM30:s Klimatdeklaration överlämnas digitalt till beställaren, enligt LFM30 
Mall Klimatdeklaration eller motsvarande, senast 6 månader efter godkänd 
slutbesiktning.  

1.2. LFM30:s Klimatdeklaration vid ny byggnad omfattar byggskedet (A1-5, samt 
påverkan på driftenergin  (VFT och SVL) . 

1.3. LFM30 Klimatdeklaration består av LCA Resultat (1.1 Klimatpåverkan i 
förhållande till målgränsvärde och ev återbetalning via 1.2 Negativa utsläpp), 
samt Kvalitetsrapport (2; delsteg 1 med underområde 2.1-2.11 samt delsteg 2-5)  

1.4. Sammanfattning inkluderar:  
1.4.1. Slutsats – om projektet uppfyller krav på att vara 

klimatneutralt/klimatpositivt eller ej 
1.4.2. Info om projektet och vad som ingår i klimatberäkning. Vilka steg i 

LFM30 Klimatbudget som projektet uppfyller (1-5). 
1.4.3. Total klimatpåverkan. Under målgränsvärde / mini-målgränsvärde / bästa 

klimatval, ja/nej? Finns teoretisk återbetalningsplan, ja/nej (se kriterie 
1.2)? Klimatkompensation har gjorts för att göra projektet 
klimatneutralt/klimatpositivt, ja/nej (se kriterie 1.2)? 

1.5. LFM30 Klimatdeklaration inkluderar uppgifter om vem som är beställare, 
entreprenör och om klimatdeklarationen är oberoende granskad (frivilligt).  

1.6. En LFM30 Klimatdeklaration är ett komplement till den av lagkrav förordade 
klimatdeklaration för nyproduktion byggnad. 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Se detta dokument avsnitt LFM30 kriterier på projektnivå för när LFM30:s 

klimatdeklaration upprättas, dvs för olika skeden över en fastighets livscykel: 
nyproduktion, förvaltning, renovering, ombyggnad, tillbyggnad. Inkluderat i 
LFM30:s klimatdeklaration avses även en teoretisk återbetalningsplan ingå.  

• Med fördel kan valfritt klimatberäkningsverktyg ta fram den LFM30 
klimatdeklaration, inkluderat LCA data och kvalitetsrapporten, som krävs enligt 
LFM30:s Kriteriedokument projektnivå. Se dokument LFM30 Hjälpmedel LFM30 
Klimatdeklaration för exempel på tillämpning av dessa LFM30 kriterier. 

• (1.5) Egenkontroll granskning kan vara signerat intyg som anger vad som ingått i 
granskning. Se pågående SBUF 14091 projekt, för utveckling av rutin/kriterier till 
detta, med parallella LFM30 utvecklingsprocess under 2022. 

• (1.6) LFM30 verkar för att synka LFM30 kriterier med lagkrav och 
certifieringssystem typ NollCO2e. Där kriterier motiveras utifrån LFM30:s mer 
ambitiösa tidplan, total klimatpåverkan och trovärdig återbetalning 
(klimatkompensation) av byggnadsverk, där verkar LFM30 för att fortsätta bibehålla 
kriterierna. 

(1.1) 
LCA resultat: 

Klimatpåverkan 

1. Summering – klimatpåverkan A1-5: 
1.1. Allt. LCA resultat relaterat till hela byggnadens klimatpåverkan. Projektets 

totala klimatpåverkan i kg CO2e. Om möjligt ange såväl kalkyl, överlämnat, 
samt potential.  

1.2. Målgränsvärde. LCA resultat relaterat till målgränsvärdet, Ljus BTA eller 
Atemp. Alla byggdelar ovanför dränerande lager.  

1.3. Klimatpåverkan för del av byggnadsverk i ett typiskt byggprojekt. Baserat 
på klimatpåverkan (kg CO2e) från summan av LFM30 överenskommet 
gränssnitt av ingångna byggdelar (CoClass, SBEF, BSAB) för ett fördefinierat 
typiskt jämförbart byggprojekt, delat med antal BTA m2 (eller Atemp). 

2. Summering – påverkan  på driftenergin (indirekt påverkan på LCA skede B6): 
2.1. Indikator för VFT. Se kriterier i bilaga 2  
2.2. Indikator för SVL. Se kriterier i bilaga 2 
2.3. Värde för köpt energi (kWh/m2 Atemp) för respektive energislag (el/värme/gas 

el dyl) 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
3. Sammanställning klimatpåverkan per byggdel och specifikt byggprojekt: 

3.1. Frivillig för Byggnad (nyproduktion)  
3.2. Avser – sammanställning av aktuella byggdelar för avsedd typ av 

byggprojekt. Baserat på LFM30 överenskommet gränssnitt för ingångna 
byggdelar (CoClass, SBEF, BSAB). 

3.3. Minimum information som återfinns i sammanställning är: 
3.3.1. Ange om informationen baseras kalkyl eller överlämnat byggnadsverk 
3.3.2. Ange aktuell byggdelsindelning (CoClass, SBEF och/eller BSAB) 
3.3.3. Ange mängd av aktuell byggdel samt enhet (st, m, m2 eller m3). Se 

kriterier i tabell byggnad (ROT), 2.3/2.  
3.3.4. Ange övergripande aktuella kvalitetsfunktioner per byggdel. Se kriterier i 

tabell byggnad (ROT), 2.3/3.  
3.3.5. För byggnad (ej anläggning): Ange koppling mellan byggdel och påverkan 

på värmeförlusttal (VFT), om påverkan finns (ex ”Ja”), och om vald 
åtgärd medför att det blir rimligt bättre (ex Bättre). Se kriterier i tabell 
byggnad (ROT), 2.3/4. 

3.3.6. Jämförelser görs utifrån fyra alternativa ambitionsnivåer: Alt 1 
Traditionell, Alt 2 Basnivå, Alt 3 BATNEEC (Mini-målgränsvärde / 
Bästa klimatval (till rimlig kostnad)), Alt 4 BAT (bästa möjliga teknik). 
Per alternativ ange CO2e per mätindikator (kriterie 3.3.4), samt kort info 
som beskriver alternativet (ex om innervägg: alt 1 stål, mineralull, 2gips). 

3.3.7. Summering klimatpåverkan per byggdel i kg CO2e. 
3.4. Redovisning av LCA resultat 

4. Kommentar till LCA resultat: 
4.1. Översikt. Förtydliganden. 
4.2. LCA resultat jämfört målgränsvärde / mini-målgränsvärde / bästa klimatval. 
4.3. Potential. Vad projektet hade haft potential att komma ner till 
4.4. Negativa utsläpp. 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• (1.1) Obligatoriskt alla klimatdeklarationer, och nyckeltal erhålls i dag automatiskt 

från de flesta klimatberäkningsverktyg (se dock övriga kriterier i denna tabell för ev 
kompletteringar avseende byggdelar, schabloner, kompensationstal). Det är hela 
byggnadens klimatpåverkan A1-5 som är ingångsdata för klimatbudgeten. Mark och 
schakt ingår ej i detta nyckeltal perioden 2020-2025. Från 2025 inkluderas också 
CO2e påverkan från mark och schakt i LCA resultat för hela byggnaden. 

• (1.2) Obligatoriskt om nyproduktion byggnad och om applicerbara målgränsvärde 
kan användas, annars frivilligt (motivera). Både redovisning i BTA eller Atemp går 
bra. Mörk BTA, kg CO2e per m2 mörk BTA (källare/garage) ingår ej i denna – kan 
visas separat. 

• (1.1) Lagkrav har ej ljus BTA eller mörk BTA, endast BTA eller Atemp. Se 
dokument LFM30 Metod Klimatbudget Utvecklingsarbete för utkast korsreferens 
lagkrav och LFM30, samt dokument Metod Klimatbudget. 

• (1.3) Säkerställ rätt indelning av projektet med vilka byggdelar som ingår för 
specifika projektet. Ex om projekt med vindslägenheter, takomläggning, tvättstuga, 
innergård mm, då blir det separata LCA delresultat för dessa olika del byggprojekt. 

• (3) Se generellt LFM30 Metod Klimatbudget, samt ordlista. Se ex från 
Klimatberäkningsstugan och SBUF 14037 om vindslägenhet BTA m2 och ingångna 
byggnadsdelar i det projektet. Se även dokument LFM30 Klimatbudget 
Utvecklingsarbete för exempel på funktionsenheter.  

• Ev framtida kriterier inkluderar även: 
o Cirkuläritet: Andel återbrukade byggprodukter i % kg återbrukat / total 

inbyggd mängd kg. Andel återvunnet material i byggprodukter utifrån EPD 
alt. Generiskt. 

o Utifrån livslängd. Om möjligt inkluderas också särredovisning, där 
beräknad tekniskt livslängd byggmaterial (ex sannolikt utbyte av en 
träplanka under 50 år i klimatskal) samt förvaltnings livslängd byggmaterial 
(ex sannolikt utbyte pga hyresgästanpassningar/brukaranpassningar) 
inkluderas. 

(1.2) 
1. 2020-25 För varje byggprojekt, vars ambition är minst Klimatbudget steg 3, där 

upprättas det en teoretisk återbetalningsplan, som ingår i dess LFM30 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
LCA-resultat: 

Negativa utsläpp 
och återbetalning 
(klimatkompensa

tion) 
 

(klimatbudget 
steg 4) 

klimatdeklaration. Denna återbetalningsplan beskriver hur total klimatpåverkan i 
projektet skulle kunna klimatkompenseras. Det är dock inget kriterie denna period 
(endast frivilligt) att klimatkompensera utifrån den. Fokus 2020-2025 är på steg 1-3.  

2. Återbetalning, projektnivå (frivillig 2020-2025).  
2.1. Återbetalning följer de av LFM30 definitioner och kriterier 
2.2. Återbetalning genomförs om ambition är att benämna projektet klimatneutralt 

eller klimatpositivt 
2.3. En återbetalningsplan ska inkludera relevanta delar av byggnadsverkets 

livscykel: nyproduktion inkluderar  byggprocessen (A1-A5); 
renovering/ombyggnad/tillbyggnad (B5) och förvaltning (B1-B4, B6, B7). 

2.4. Återbetalning för B6 och B7 görs per kalenderår. 
    2.5 Minst 50% av klimatkompensationen av målgränsvärdets klimatpåverkan görs 

senast innan överlämnandet av den färdiga byggnaden.  
3. Negativa utsläpp (N; -CO2e) alternativ som är godkända beskrivs nedan (3.1-3.3) med 

tillhörande kriterier.  
3.1. (N1) Byggnadsverket. Se Fördjupningsdokument Metod Klimatbudget. 

Specifika kriterier är under framtagande i ny version. 
3.2. (N2) Bredvid byggnadsverket. Se Fördjupningsdokument Metod Klimatbudget. 

Specifika kriterier är under framtagande i ny version. 
3.3. (N3) Externa köp av negativa utsläpp på marknaden uppfyller generellt följande 

kriterier: 1) Fysiska växthusgaser avlägsnas från atmosfären. 2) De avlägsnade 
växthusgaserna lagras utanför atmosfären på ett sätt som är avsett att vara 
permanent. 3) Uppströms och nedströms växthusgasutsläpp som är associerade 
med borttagnings- och lagringsprocessen, såsom ursprung från biomassa, 
energianvändning, samt hantering av gasutsläpp och samproduktion, är 
uppskattade på ett heltäckande sätt och ingår i utsläppsbalansen. 4) Den totala 
mängden växthusgaser som tas bort från atmosfären och lagras permament är 
större än den totala mängden växthusgaser som släpps ut i atmosfären. 

3.3.1. Externt köp biologiska kolsänkor. Se Fördjupsningsdokument Metod 
Klimatbudget. Specifika kriterier är under framtagande i ny version. 
Notera att beskogning och återbeskogning inte är godkänt 
återbetalningsalternativ. 

3.3.2. Externt köp konstgjorda kolsänka (bio-ccs). Se Fördjupsningsdokument 
Metod Klimatbudget. Specifika kriterier är under framtagande i ny version. 

3.4. Förebyggande (F) av nya CO2e utsläpp. Trovärdiga utsläpp, vars kriterier är i 
enlighet med NollCO2e per alternativ är: F1.1 Förnybar energi (ex solceller), 
F1.2 Energieffektivisering, F1.3 Förebygga CO2e gaser (ex metan, lust, 
industriutsläpp), F1.4 CCS, F1.5 CCU. Notera att följande alternativ ej är 
LFM30 godkända: undvikande av avskogning, EU ETS handel.  

 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• (3) Arbete pågår. Vinnova 2 rapport förväntas bli klar i kv 2 2022, där 

rekommenderade kriterier parallell utvecklas inom AG3 utskott negativa utsläpp, till 
utkast och remiss version 1.7. 

• Återbetalningsplan / faktisk återbetalning / förebyggande åtgärder. Det finns 
tekniska förutsättningar och begränsningar i vilka produkter och tjänster som idag kan 
erbjudas, som LFM30 anslutna ej har rådighet över.  

• 2025-2030, Klimatbudget steg 1-4. Det är först från 2025-01-01 som obligatoriskt 
kriterie ställs på faktiska återbetalning, och en faktisk återbetalningsplan (kan vara 
förenklad) ska upprättas i början av ett projekt för att få kalla att ett 
byggnads/anläggnings projekt ska bli klimatneutralt eller klimatpositivt. En 
återbetalningsplan ska alltid upprättas om Klimatbudget steg 3 har uppfyllts, och man 
vill gå vidare till Klimatbudget steg 4 och 5. 

o 100% återbetalning av negativa utsläpp från uppförande (A1-A5) skall vara 
genomförd senast innan 2045 (oavsett projektstart; detta kriterieårtal kan 
komma att tidigareläggas om BATNEEC2 möjliggör det, enligt framtida 
LFM30 beslut i ledningsgruppen). 

 
2 BATNEEC = Se ordlista i huvuddokument, ”Bäst möjlig teknik till rimlig kostnad”. 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
• 2030-. Balansering och marginaler för klimatpositiv byggnad (eller anläggning). 

Kunskapsläget gör att det finns en rad osäkerheter och utvecklingsbehov som kan 
komma att medföra justeringar/kompletteringar i LFM30 kriterier. Principen är att det 
ska finnas trovärdiga marginaler. 

o Det finns idag ingen uttalad praxis för LFM30 att luta sig åt för när en 
byggnad eller anläggning går från klimatneutral till klimatpositiv, mer än att 
de negativa utsläppen ska vara större än utsläppen.  

o En rimlig princip är att ha 5% marginal vid klimatneutralitet och 10% vid 
klimatpositivt. Det ligger i byggherrens/fastighetsägarens intresse att ha 
goda och rimliga marginaler, utifrån trovärdigheten att visa på uppfyllelse av 
sitt klimatlöfte.  

• Arbete pågår: Då dessa marginaler kan handla om betydande ekonomiska belopp för 
en byggherre, har LFM30 inlett ett arbete att om möjligt minska dessa marginaler 
utifrån rimlighetsprincipen, om olika tillförlitliga valideringar görs, med 
dokumenterade underlag. 

(2) 
Kvalitetsrapport 

 

Klimatbudget steg 1: 
2. Kortfattad beskrivning av projektet där följande framgår: Kortfattad 

projektbeskrivning. Ort. Klimatberäkning. Kort beskrivning av ev olika 
verksamheter i byggnaden. Byggnadstyp. Antal våningar (ovan & under mark). 
Antal lägenheter. Solceller (integrerade / vanliga): Antal särskilda funktioner. 
Funktionskrav (ex akustik, energi). Funktionsindikatorer. BTA/Ljus BTA/Mörk 
BTA/Atemp (inkl BTA m2 balkong och loftgång). Årtal för slutbesked. 
Byggmetod (typ av stomkonstruktion, bjälklag, fasad). 

2.1      LCA-metodik  
2.2       Resurssammanställning 
2.3      Byggdelar och systemgräns 
2.4      Särredovisning från målgränsvärde  
2.5      Klimatberäkningsverktyg och källa till klimatdata 
2.6      Dataluckor och kompensation: Tidiga skeden  
2.7      Verifiering och hantering av dataluckor i överlämnat byggprojekt 
2.8      LCA-data 
2.9      Transporter A2 och A4 
2.10    B6 Driftenergi 
2.11     LCA del C och D (cirkuläritet) 
 
Klimatbudget steg 2: 
2.1 Vilka CO2e reducerande åtgärder som gjorts för att klara målgränsvärdet (med viss 

marginal). Med fördel beskrivs dessa i enlighet med LFM30:s olika delstrategier. 
Med fördel anges här också redovisning av kvalitetsfunktioner och ev avvikelser, 
samt värmeförlusttal och ev avvikelse.  

 
Klimatbudget steg 3: 
3.1 Uppföljning av det klimatrelaterade målgränsvärdet för aktuell byggnadstyp (småhus, 

flerbostadshus eller lokal), alternativt målvärde utifrån principen BATNEEC om 
målgränsvärde saknas. Denna deklaration med tillhörande kvalitetsrapport kan 
överlämnas tidigast i samband med överlämnandet av byggnaden, och ska ske senast 
6 månader efter överlämnandet. Om målgränsvärde ej nås, kan nästa LCA steg 4 eller 
5 och klimatneutral/klimatpositiv byggnad inte åberopas. 

 
Klimatbudget steg 4: 
4.1 Efter 2035 tillkommer kriterier på klimatpositiva byggnader dvs byggnadens 

klimatbudget måste kunna påvisa ett nettoöverskott. 
Beskriv den återbetalning (som planerats alternativt konkret genomförts utifrån 
LFM30:s kriterier klimatkompensation), som kan påvisa om byggnaden blivit 
klimatneutral eller klimatpositiv under byggprocessen. Innan 2025 upprättas en 
klimatbudget i lärande syfte av byggherren/fastighetsägaren, en sk återbetalningsplan. 
Efter 2025 ingår utöver målgränsvärdena även skarpa kriterier på återbetalning 

 
Klimatbudget steg 5: 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
5.1 I klimatbudgeten ingår återbetalning av växthusgaser som löpande behöver följas upp 

under en byggnads/anläggnings livslängd för att bibehålla den som klimatneutral eller 
klimatpositiv. Ett trovärdigt löpande kontrollsystem av klimatbudgeten skall finnas 
hos fastighetsägaren 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. 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Kvalitetsrapport är en del av LFM30:s Klimatdeklaration och inkluderar redovisning 

av följande aspekter – att Kriteriedokument Projektnivå uppfyllts (tabell 2). 
• (1) Med fördel anges även följande information efter tabell med info om kriterie 2 – 

2.11.  
o Diagram och tabell för klimatpåverkan byggresurser och byggprojektdel. 

Med fördel anges byggresurser och byggprojektdelar inkluderat byggspill 
och A1-A5 kg CO2e/ljus BTA (eller Atemp, i andra hand i BTA; beror på 
vad klimatberäkningsverktyg enklast kan leverera). 

o Ritningar (ex entreprenadgränser).  
• (2.1) Inkluderar:  

o motivering vid behov av att jämförelser gjorts mellan kvalitetsfunktionskrav 
(se kriterie 2.3 ROT byggnad kriterier) 

o motivering vid behov – för att förtydliga avvägning mellan VFT/SVL och 
hur byggnad byggts avseende klimatpåverkan vid A1-A5. 

o Beskrivning av vilka förbättringar som genomförts, och potentiella 
beräknade förbättringar (ej genomfört), i enlighet med struktur LFM30:s 
delstrategier 1-6. Ange om möjligt delsummor och totalsummor i syfte 
förtydliga resultat.   

• (3.1) Analysera och påvisa LCA resultat via jämförelser: företagsnivå mål, riktnivå 
CO2e projektet, Referensvärde projektet.  

• (4.1) Se dokument LFM30 Hjälpmedel Återbetalningsplan, samt bilaga 4 i detta 
dokument.  

• (5.1) Se dokument LFM30 Metod Klimatbudget steg 5. 

(2.1) 
LCA-metodik 

1. Klimatdeklaration görs med LCA-metodik i enlighet med EN 15978 (se figur 1), om 
annat inte specificeras.  

2. Ange version av LFM30 Metodik Klimatbudget. 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Se bilaga jämförelse gränssnitt klimatdeklaration lagkrav och LFM30. 

(2.2) 
Resurssamman-

ställning 

1. LCA-beräkningar baserat på faktisk resurssammanställning för: A1-A5.1 och, 
uppmätta värden på A5.2-A5.5 (se tabell avsnitt ”byggdelar för A1-A5). Faktisk 
resurssammanställning för projektet överlämnas på anmodan 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Se även nedan under LCA del C och D 
• Arbete pågår: Beräkning av byggspill i tidiga skeden, och vid överlämning.  

(2.3) 
Byggdelar och 
systemgräns 

1. Byggdelar. Vi utgår ifrån CoClass, SBEF byggdelstabell (dvs BSAB 83 med Smart 
Build Environments och LFM30 kompletteringar för byggarbetsplatsen A5 (A 5.1 – 
A 5.5)).  

2. Systemgräns byggnad. För varje byggnad ska en separat klimatdeklaration göras 
(för definition av byggnad se regelverk för klimatdeklaration). Vid olika 
byggnadstyper i samma byggnad så viktas det utifrån area, dvs samma som vid en 
energiberäkning med kriterier på olika delar  

3. Målgränsvärdet: Aktuella byggdelar: 20, 24, 27-29, 3-9 (A5.1-5). Den delen av 
byggnaden som inkluderas och ska beaktas enligt målgränsvärdet är alla SBEF-
byggdelar ovanför det dränerande lagret och avgränsat av fasadlivet. Isolering under 
plattan ingår. Pålar, annan grundförstärkning, dräneringsgrus eller rördragning ingår 
ej. Eventuellt inbyggt garage och komplementbyggnader ingår inte i målgränsvärdet 
och hanteras enligt nedan ”särredovisning”. Denna systemgräns gör olika byggnader 
jämförbara.  

4. Byggnadens totala klimatpåverkan (som klimatbudgetens och 
klimatkompensationen balanserar mot perioden 2020-2025): Aktuella byggdelar: 20, 
23-29, 3-9 (A5.1-5). Pålning ingår ej (i byggdel 13). Byggnaden definieras av alla 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
byggdelar enligt SBEF inklusive mark och grundläggning. En byggnads 
klimatpåverkan inkluderat de eventuella komplementbyggnader som behövs för att 
husets alla funktioner ska finnas med (såsom gemensam tvättstuga). Denna 
systemgräns gäller för den delen av klimatdeklarationen som används som indata till 
klimatbudgeten och total klimatpåverkan.  

5. Schabloner. Kriterier på projektspecifik info (ex mängder) för byggdel 2 till 6, samt 
9, medan schabloner kan användas för byggdel 7 och 8 (notera att 7 och 8 ingår ej i 
lagkrav men i LFM30). Källa till använda schabloner ska anges, exempelvis följande 
som återfinns på LFM30 Hemsida: Erlandsson M, LFM30 Kriteriedokument 
Klimatpositiva byggnader, IVL, 2020.  
5.1. Byggdel 7, generisk schablon (CO2e per m2 Atemp): Bostäder 25 kg.  Lokaler 

35 kg.  
5.2. 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. 

5.3. Schabloner finns för ex LCA-del A1-A3 (byggdel 7 och 8), A4, A5.  
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• (1) På byggsidan har vi konstaterat att entreprenörerna använder SBEF/BSAB83 i 

kombination med BSAB96:PR (produktionsresultat). Vi har därför valt 
SBEF/BSAB83 som lägsta redovisningsnivån när vi tagit fram IVL:s 
upphandlingskrav som är synkade med Upphandlingsmyndigheten. Notera att denna 
indelning skiljer sig mot lagkravets. Notera att vi nu även i LFM30 jobbar med att 
försöka gå över till CoClass.  

• Se bilaga 1 för aktuella byggdelar och gränssnitt för byggnad: målgränsvärde; 
klimatpåverkan, lagkrav, schabloner. 

• Byggnadens totala klimatpåverkan (2025-): Aktuella byggdelar: 1-9 (A5.1-5). 
Notera pålning ingår ej. Kvarsittande spont (12) från produktionen ingår. Byggdel 1-
2 i SBEF tabellen inkluderas då också. Om ett projekt berör både byggnad och 
anläggning behöver ett tydligt gränssnitt definieras i tidigt skede, i syfte säkerställa 
att fastighetens totala klimatpåverkan och berörda mini-målgränsvärde efterlevs: 

o Grundläggning för byggnad ingår i klimatdeklaration för byggnad med 
systemgräns 2 m från fasadliv (för att inkludera dränerande 
lager/grundläggning för byggnad). 

o Samtliga övriga markarbeten utanför fasadliv ska ingå i klimatdeklaration 
för anläggning (ej byggnad) för aktuell fastighet, t.ex. dräneringsledning, 
överbyggnad, markbeläggning m.m. 

o I det fall ingen ny anläggning skapas i anslutning till byggnaden utan 
markarbeten intill fasadliv endast består av ringa återställningsarbeten ska 
samtliga arbeten ingå i klimatkalkylen för byggnaden. Schablon kan 
användas i dessa fall. 

(2.4) 
Särredovisning 

från 
målgränsvärde 

1. Två beräkningar görs, en baserad på gränssnitt målgränsvärde, och en för total 
klimatpåverkan. Det är frivilligt att även lägga på mini-målgränsvärde perspektiv. I 
målgränsvärdes beräkningen, har viss särredovisning gjorts av klimatpåverkan.  

2. Särredovisning görs av: mörk BTA (ex garage/källare och annan liknande funktion); 
solceller. Vid olika byggnadstyper i samma byggnad så viktas det utifrån area (ex 
restaurang/kontorsutrymmen i ett flerbostadshus). Finns funktioner i byggnad som inte 
motsvarar byggnadstypen, bör dessa delar särredovisas då de ej ingå i målgränsvärde, 
men däremot så ingår de i den totala klimatpåverkan (i klimatbudgeten; ex 
mobilitetshus och p-hus). 

3. All särredovisning ska klimatberäknas och ingå i total klimatpåverkan (men ej i 
målgränsvärde) och avses klimatkompenseras. Vi vill främja möjligheten att jämföra 
byggnader med/utan garage/källare (finns ej i kommande lagkrav). Markarbete vid 
mörk BTA ger en väsentlig skillnad jämfört med endast ljus BTA. Motsvarande 
kriterie används om särredovisning behövs avseende funktioner i byggnaden (ex 
mobilitetshus kontra parkeringshus) 
3.1. alla byggdelar ovan bottenplattans överkant och allt under första bjälklagets 

överkant 
3.2. och garagedelar inklusive påfartsramper som sticker ut utanför fasadliv (d.v.s. all 

husunderbyggnad för denna del av garaget) 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
3.3. Den orangemarkerade delen av byggnaden är de byggdelar som ska räknas bort 

(pilarna indikerar bara var systemlinjerna är inritade). 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 

•  Figur 1 

(2.5) 
Klimatberäkning

sverktyg och 
källa till 

klimatdata 

1. I första hand används specifik klimatdata, dvs EPD:er eller motsvarande.  
2. I andra hand används branschgemensam generiska LCA-data (representativa typiska 

värden), som utgör ett medelvärde för de leverantörer som finns på den svenska 
marknaden, enligt följande turordning vid beräkningar: 
2.1. IVL livscykelresurser (IVL LCR), som tex återfinns i BM (Byggsektorns 

Miljöberäkningsverktyg). Likvärdiga är de generiska svenska resurser som 
anges i One Click LCA. 

2.2. Trafikverkets klimatdata (enligt Klimatkalkyl)  
2.3. Övriga generiska data eller proxy-data 

3. Ange klimatberäkningsverktyg och version som användts. 
 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Vi använder ej de konservativa generiska LCA-data som finns i Boverkets databas, 

oavsett om de är klimatförbättrade eller ej (då de visar 25% högre värde). 

(2.6) 
Dataluckor och 
kompensation: 
Tidiga skeden  

1. Alla klimatberäkningsverktyg skall för sin resurssammanställning ha en beräknad 
täckningsgrad i SEK och/eller mängd. 

2. Täckningsgrad ska enbart beräknas för de byggdelar som beräknats från en 
resurssammanställning. Dvs de byggdelar vars klimatpåverkan kommer från 
schabloner ska inte räknas upp då schablonvärdena representerar 100 % av 
klimatpåverkan från byggdelen. 

3. A1-A4. A5.1. Max 15 %-vikt-% eller kostnads-% av resurssammanställningen A1-
5.1 får vara dataluckor A1-3. En täckningsgrad mellan 85% till 100% är alltså 
godkänd, men kompensationstal behöver beräknas för 85-99%. Om schabloner 
används för vissa delar ska dessa inte räknas upp, då de speglar 100 % av 
klimatpåverkan i den byggdelen. Alla dataluckor kompenseras med en 
”uppräkningsfaktor” enligt modell 1/täckningsgrad = kompensationstal (t ex 85% ger 
1/0,85=1,18 uppräkningsfaktor).  

4. I de fall en beräkning av täckningsgrad av vikt eller kostnad ej kan göras (ex när den 
kommer från en digital modell), tillämpas nedanstående. Alla verktyg hanteras 
likvärdigt men föresätter att resurssammanställningen har en sådan omfattning och 
kvalitet att den kan ligga till grund för ett ex anbud. I de fall inte en sådan 
resurssammanställning används för beräkningar i tidiga skeden till och med 
upphandlingsskedet så gäller följande kompensationsfaktorer A1-A5.1: 
4.1. 1= Digital modell som även används som underlag till offert eller 

byggkostandskalkyl, dvs inklusive byggmetoder och spill 
4.2. 1,05 = Digital modell som baseras på korrekta recept för byggdelar men ”inte 

inkluderar byggmetod och spill”, som får hanteras med schabloner istället  
4.3. 1,15 = Digital modell som baseras på: ”förenklade byggdelar eller inte exakta 

byggdelar”, och ”inte inkluderar byggmetoder och spill”. 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Dataluckor i detta avseende avser all klimatpåverkan som uppstår inom 

systemgränsen, men som inte kunnat beräknas i tidiga skeden. Det inkluderar både 



Kriterier på projektnivå. Version 1.6                    

 
 

13 (41) 
 

Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
material som identifierats, men inte kunnat beräknas och material som inte 
identifierats. 

(2.7) 
Verifiering och 

hantering av 
dataluckor i 
överlämnat 
byggprojekt 

1. 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. 

2. LFM30 följer lagkrav om klimatdeklaration. Lagkrav specificerar ej hur stor andel av 
klimatpåverkan som baseras på byggprodukter där mängderna verifieras. Vår tolkning 
är att LFM30 som praxis ska tillämpa att minst 60 % av byggnadens klimatpåverkan 
för A1-A3 ska innehålla mängder. Vi ser dock behov av att förtydliga kravet, då 
kravet kan tolkas som någonstans mellan ”allt och inget”, och handboken innehåller 
ännu ej inget förtydligande. 

3. LFM30 tolkar lagkrav genom att som minimum praxis ställa kriterier på att 
klimatberäkning på överlämnad byggnad inkluderar faktiska värden (ej kalkylerade) 
och att verifieringsunderlag finns tillgängligt (enkelt kvitto/intyg/följesedel eurocod, 
prestandadeklaration) på anmodan för:  
3.1. Byggdel 2-3: Betongrecept fabriksbetong och prefabbetong (ex följesedel 

Eurocode; prestandadeklaration), trästomme, konstruktionsstål och armering. 
3.2. Byggdel 4-6: Större metallpartier (tak, fasad), fönster, dörrar, isolering, 

byggskivor (typs gips), flytspackel. 
3.3. Kompensationsfaktor, för avsedda byggmaterial, om klimatberäkning ej 

inkluderar dessa faktiska värden och/eller underlag saknas vid kontroll i färdig 
byggnad = 1,15. Se 2.6 för en annan typ av aspekt och kompensationsfaktor. 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Överlämnad klimatdeklaration, i samband med godkänd slutbesiktning, ska vara i 

enlighet med den lagstadgade klimatdeklarationens kriterier på verifikat av faktiskt 
levererade mängder (bara kalkylerade mängder accepteras inte). Till denna görs 
kompletteringar enligt ovan kriterier. 

• (3) Ange vilka byggmaterial som är aktuella och att verifiering gjorts – vid anmodan 
överlämna underlag till berörd intressent. Ange om kompensationsfaktor på 115% har 
varit aktuellt. 

(2.8) 
LCA-data 

1. Alla LCA-data ska följa EN 15804. Klimatpåverkan redovisas utan hänsyn tagen till 
utsläpp och upptag av biogent kol, det vill säga GWP–GHG (kg CO2e). För nya 
EPD:er enligt EN 15804 version A2 så behöver denna indikator beräknas enligt 
följande: 
GWP-GHG (A1-3)=GWP-total (A1-3) + 44/12∙Cproduct+packaging     där 
1.1. Cproduct+packaging: Biogent kol bundet i produkten och förpackningsmaterial givet 

som elementärt kol (C), där Cproduct och Cpackaging är obligatoriska uppgifter som 
ska redovisas i en EPD enligt A2 (se tabell 9 i EN15804:2012+2019:A2). 

1.2. Faktorn 44/12 används för att räkna om elementärt kol till koldioxid3 
2. Med specifika data avser specifika data från en given fabrik och produkt. 

Vanligast är att dessa data erhålls av företagen som en tredjepartsgranskad EPD enligt 
EN 15804 och ISO 14025. I LFM30 godkänns även andra data med ”motsvarande” 
kvalitet där detta definieras som:  

3. Självdeklarerad miljödeklaration: 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. 

4. Dotter-EPD: En EPD som tas fram med hjälp av ett EPD-verktyg som har granskat 
samt publicerat en granskad ”moder-EPD”. Ett sådant verktyg kan användas för att ta 
fram en objektspecifik miljödeklaration, där skillnaden mot moder-EPD är begränsad 
till nytt produktrecept (dvs en dotter-EPD). 

5. Produktspecifika EPD:er och generisk LCA-data.  
5.1. EPD:er. EPD ska finnas för de byggmaterial (inkl spill) som används i projektet 

och som generiskt representerar > 50% av byggnadens CO2e (A1-A5.1), dvs 
EPD ska som minimum finnas för: fabriksbetong, prefabbetong, trästomme, och 
armering. Syftet är att ej underskatta klimatpåverkan för väsentliga 
byggmaterial. Med fördel kan klimatberäkningsprogram, som BM, beräkna och 

 
3 Molvikt på koldioxid (44g/mol). Molvikt på rent kol (12 g/mol). 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
ange vilka dessa är. Det är GWP-GHG info som ska redovisas (GWP-BIO) 
redovisas separat vid redovisning av återbetalningsplan/klimatkompensation. 

5.2. Generisk LCA-data. I övriga fall produktspecifika EPD:er inte finns tillgänglig 
skall generisk LCA-data användas. Generiska data skall vara representativa 
värden för den eller de produkter som konsumeras på den svenska marknaden 
samt att den skall vara öppet tillgänglig på marknaden (gratis att använda). 
Generiska LCA-data kan således inte var en delmängd såsom miljöförbättrande 
eller likande, varför dessa data i Boverkets databas inte används i LFM30. 

5.2.1. Beräkningens ingående resurser från resurssammanställningen, dess vikt, 
spill, transport och använt klimatdata (GWP-GHG) per respektive resurs 
ska anges. 

5.2.2. Den databas med generiska data som används och dess LCA-data skall 
kunna granskas.  

6. Kvalitetskriterier på produktspecifik LCA data (Q-metadata). För att få byta från 
generiska anvisade till specifika, får spridningen vara max 10% med avseende på 
spridning inom produktgruppen eller mer än den faktiska fabriken ingår i 
inventeringen. Andelen specifika data ska minst vara 80% (för mer info om Q-
metadata se bilagan i Erlandsson M, april 2020). 

7. 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 under dataluckor och 
kompensation (2.6). 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Ange med fördel i LFM30 klimatdeklaration vilka EPD:er och källor till EPD:er som 

använts.  

(2.9) 
Transporter A2 

och A4 
 
 

1. A2: I vissa fall finns det transporter till en site innan byggarbetsplatsen vars 
klimatpåverkan inte inkluderats i klimatdatan för A1-A3. Det kan till exempel gälla 
plan- och volymelement i trä eller konstruktionsstål och armering. Även om dessa 
transporter sker i A2 accepteras det att de redovisas i A4, av praktiska skäl, då många 
LCA-mjukvaror saknar möjlighet att lägga in extra transporter i A2.” 

2. A4: Generiska transportavstånd för A4 används enligt Boverkets databas för de 
material som finns där och när sådan saknas används de generiska transportavstånd 
som används i den andra generiska databas som använd (se turordningslista ovan för 
val av generiska data), samt i sista hand ansetts ett eget satt värde. 

3. A4: I enlighet med följande rangordning, vill vi förebygga situationen att en 
klimatdeklaration väsentligt skulle underskatta långväga transporter om 
projektspecifik info ej angetts. Notera att km från en tom returlastbil räknas in i 
klimatdeklarationen, alternativt att intyg finns som skäligen påvisar att det endast är en 
enkel transport. 
1. Faktiska transportavstånd. Minst 5 av de generiskt beräknade transporterna för de 

produktgrupper som bidrar mest till klimatpåverkan (A1-A3) ska vara specifika. 
Urval av betydande transporter görs med fördel automatiskt i valt 
klimatberäkningsverktyget (ex BM).  

2. Generiskt värde Boverket 
3. Generiskt transportavstånd annan databas 
4. Eget värde, baserat på egna antaganden 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• (1) Ange om aktuellt i LFM30 Klimatdeklaration 
• (3) Om specifikt underlag saknas för de 5 mest klimatpåverkande transporterna, men 

intyg kan anges att de ej är längre än de generiskt beräknade transporterna i 
databasen – ange det.   

(2.10) 
B6 Driftsenergi 

4. Driftsenergi i klimatbudgeten avser årlig faktisk inköpt energi till byggnaden (och 
kan därmed styrkas med fakturaunderlag). LFM30 har samma systemgräns som 
byggnadsnormen och exkluderar därför verksamhetsel eller hushållsel. Till 
skillnad från de energiprestandarelaterade målgränsvärdena så görs ingen 
normalsårskorrigering etc för uppföljning av driftenergin i klimatbudgeten. Däremot 
behöver detta göras när klimatbudgeten upprättas, det vill säga som en prognos av 
framtida utfall. Det är viktigt att byggnaden har undermätare etc så att bara den energi 



Kriterier på projektnivå. Version 1.6                    

 
 

15 (41) 
 

Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
som tillhör byggnaden kan särskiljas samt att det som klassas som hushålls- eller 
verksamhetsel kan särskiljas. 

5. Metodval för beräkning av energins klimatpåverkan för fjärrvärme beräknas enligt 
EN 15804 med följande förtydligande: 
5.1. Fjärrvärme: Enligt ramdirektivet för avfall 2008/98/EG och produktspecifika 

regler för byggprodukter (EN15804) definieras energiåtervinning av avfall som 
en termisk verkningsgrad över 60%, vilket innebär att värmen och eventuellt el 
ska tillskrivas all miljöpåverkan från förbränning med ett undantag som införts 
av EPD International i sina generella metodanvisningar (GPI) och gäller för 
avfall som fjärrvärmeanläggningen får betalt för att ta emot. För denna del av 
bränslet tillämpas en ekonomisk allokering mellan avfallet och den el och 
värme som produceras. För övriga bränslen tillämpas direktivet om 
energieffektivitet (EED) 2012/27 / EU) som definierar den så kallade alternativ-
produktionsmetoden som innebär att en större andel av miljöpåverkan bokförs 
på el jämfört med värme vid samförbränning. Detta tillvägagångssätt används 
här som grund för LCA-metoden i kombination med kravet i EN15804 som 
markerar att inneboende egenskaper inte kan allokeras bort, vilket innebär att 
den totala användningen av sekundär och primärenergi som används för 1 kWh 
fjärrvärme ut till nätet behöver minst 1 kWh in enligt naturvetenskap. Saknas 
uppgifter om frameldningsförluster så kan 10 % användas som en schablon. 

5.2. El: GWP-GHG för el finns framtagen för den el som används i Sverige som ett 
medelvärde från 2015 till 2017 och baseras på årliga statistiken som publiceras 
av Entso-E. Elmixens klimatpåverkan har beräknats med den metodik som 
använd i bränslekvalitetsdirektivet 98/70/EC och med hänsyn till förtydligande 
i ett kompletterande direktiv (EC) 2015/652 som hanterar om fastställande av 
beräkningsmetoder och rapporteringskriterier för bränslen, samt 
förnybargetsdirektivet 2009/28/EC. Beräkningarna följer därmed både EN 
15804 och på det sätt Energimyndigheten anser att man ska redovisa 
miljöpåverkan från elproduktion och användning av olika bränslen och andra 
energibärare. Se IVL rapport nr C433 för mer information. 

5.3. Installationer för lokal energiproduktion: Klimatpåverkan för tillverkning 
och installation (A1-3, A4, A5) av lokalt producerad energi såsom solceller, 
solpaneler, vindmöllor, egna biobränslepannor ingår i klimatpåverkan under 
byggskedet och ska inte redovisas under B6, men ingår inte i målgränsvärdet 
A1-5 men särredovisas. Detta görs för att skapa en konkurrensneutral 
redovisningsform redovisas sedan denna uppströms miljöpåverkan som en del 
av B6. Denna uppgift ska då innehålla drift, underhåll, reparation eller utbyte 
av denna utrustning samt för byggnaden i övrigt normalt bokförs under 
byggskedet B2, B3, B4) och tillhör byggdel 81. 

6. Framtidsscenario: För att kunna upprätta en klimatbudget så används två scenarion, 
dels ett referensscenario, det vill säga hur utvecklingen ser ut med de politiska och 
andra styrandebeslut som är fattade, dels ett hållbarhetsscenario baserat på en 
antagen och erforderlig utveckling för att vi ska klara våra nationella miljömål samt 
internationella överenskommelser. Elens referensscenario kommer baseras på 
Energimyndighetens långtidscenario och med hänsyn till hållbarhetsscenariot av 
Energimyndigheten nyligen publicerade exempelscenarion över elnätets framtida 
utveckling. Utöver dessa så antas generellt att kolbaserad importel inte finns efter 
2035. Referensscenariot för fjärrvärme kommer baseras på dagens data för det lokala 
nätet, med en utfasning av fossilt avfall till 5% till 2035 och därefter 2% (även om 
avfallet innehåller mer fossilt avfall idag så antas att lagstiftning kommer styra om så 
att detta minskar och kanske rent av i en framtid kräver pannor med CCS. Det lokala 
scenariot i LFM30 kommer omfatta Malmö-nätet och en investering av 
koldioxidinfångning av SYSAVs avfallspanna, samt att denna koldioxid lagras i 
Nordsjön. Denna CCS och bios-CCS antas vidare inte säljs utan utgör ett grönt 
attribut allokerat till den energi som genereras i Malmönätet tillfaller därför 
fjärrvärmekunderna (detta kan i praktiken innebära en kostnadsökning men är 
antagligen ett relativt ekonomisk attraktivt sätt att erhålla negativa utsläpp i 
klimatbudgeten). 

7. Specialbedömning av solceller: I LFM30 har en bedömning gjort att solceller med 
batterilager är en samhällsnyttig investering som ger en additionalitet om det 
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Område Kriterier: Byggnad (Nyproduktion) 
kombineras med ett batterilager som gör det möjligt att leverera el när nätägaren 
önskar. Enligt denna princip går det därför i LFM30 att tillgodoräkna sig all den 
solcellsel som batterilagret levererar som en additionell tillkommande el. Detta ger en 
klimatnytta så gäller så länge det finns kol på produktionsmarginalen, det vill säga i 
de scenarioantagande som görs till och med 2035 så antas denna solcellsel minska 
behovet av importerad el. För att inte dubbelbokföring ska uppstå så kommer elmixen 
att ta hänsyn till detta och allokera en ökad klimatpåverkan på den övriga elmixen 
vilket då kommer utgöra en slags residualel (notera att köp av specifik el inte 
accepteras i LFM30 eftersom inga avtal kan tecknas som omfattar hela 
analysperioden på 50 år). 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Ange i LFM30 Klimatdeklaration värde för VFT och SVL i förhållande til 

m,ålgränsvärde samt hur värde har erhållits. 

• Se även kriterie 1.1 

(2.11) 
LCA del C och D 

(cirkuläritet) 

1. LCA del C: De delar som rivs vid en ombyggnad hanteras enligt skede C med de 
moduler som finns där. I det fall hela byggnaden rivs och tomten återställas ska detta 
redovisas i skede C och utgör då ”bokslutsdelen” för en byggnad. Notera att det 
vanligaste dock är att det byggs en ny byggnad på tomten och då tillhör rivningen en 
miljökostnad för den nya byggnaden. 

2. En återbrukad byggvara räknas i enlighet EN 15804. Detta innebär att 
klimatpåverkan för en återbrukad produkt är 0 CO2e för all historisk miljöpåverkan 
och transport från rivning till ett lager (eller motsvarande). Därefter och vid eventuell 
bearbetning/uppgradering ska denna tillkommande klimatpåverkan läggas till. Sådan 
uppgradering 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.  

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• LCA del D. LFM30:s Metod avser i framtiden även inkludera modul D eller 

indikatorer som är analoga med taxonomin som fokuserar på användning av 
återvunna material och produkter, se även ovan angående cirkuläritetsindikatorer. I 
kommande version av kriterier så föreslås fler indikatorer för att hantera cirkuläritet 
(ex demonterbarhet och spårbarhet). Vid behov kan även aspekter som hanteras i 
modul D utvecklas om de indikatorer som föreslås nedan under cirkuläritet inte 
bedöms räcka. 

Tabell 4. Byggnad, Nyproduktion, ((A1-A5) + påverkan på driftenergin (VFT, SVL)  
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Kriterier: Byggnader (ROT) 

ROT (Renovering, ombyggnad, Tillbyggnad) samt påverkan på driftenergin (VFT och SVL). 
Kriterier och anvisningar enligt nybyggnad för byggnader gäller med följande tillägg: 
 
 

Avvikande 
område  

Kriterier Byggnad (ROT) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 

(0.0) 
Klimat-

deklaration, 
ROT 

1. Från 2022-01-01 till 2024-12-31, avseende ROT och Förvaltning. Vi uppmanar alla 
anslutna byggherrar att testa och upprätta minst ett projekt per år i enlighet med 
LFM30 Klimatdeklaration för ROT Byggnad och förvaltning byggnad.  
1.1. ROT Byggnad. En klimatdeklaration befintlig byggnad ROT (se LFM30 mall) 

upprättas, där projektet är på >15 MSEK (och om möjligt > 5 MSEK), som 
väsentligen berör B5 (eller C eller D) – i enlighet med nedan kriterier samt i 
övrigt enligt motsvarande kriterier i nyproduktion.   

1.2. En förenklad klimatdeklaration av befintlig byggnad ROT (se LFM30 mall) 
kan upprättas, där projektet är på >0,5 MSEK (<5 MSEK), som väsentligen 
berör B5 – i enlighet med nedan kriterier samt i övrigt enligt motsvarande 
kriterier i nyproduktion. 

1.3. Förvaltning. En LFM30 klimatdeklaration upprättas per befintlig byggnad 
förvaltning, oavsett om ändringar i B1-B4, B6-B7 eller ej aktuellt år och ska 
revideras minst vart tredje år. 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• (1) Se inledande avsnitt i detta dokument under LFM30 kriterier på projektnivå för 

LGFM30 uppmaning till anslutna perioden 2022-2025. 
• (1.2) Förutsätter att det finns tillgängligt klimatberäkningsverktyg och rimlig 

implementering av den. 
• (1.3) Arbete pågår att utveckla och fastställa kriterier för förvaltning. Från 2025-01-

01, per fastighet, är ambitionen att det finns det en LFM30 klimatdeklaration för 
skede förvaltning (B1-B4, B6-B7) och ROT (B5). 

(1.1) 
LCA resultat: 
Klimatpåver

kan 

Sammanställning klimatpåverkan per byggdel och specifikt byggprojekt: 
3.1    Obligatorisk för Byggnad ROT 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
Se anvisningar i nyproduktion 

(1.2) 
LCA-

resultat: 
Negativa 

utsläpp och 
återbetalning 

1. 2022-01-01-. En teoretisk återbetalningsplanen uppdateras och kompletteras årligen, 
avseende utsläpp från B5. Dock ej kriterier på implementering för projekt som 
byggstartas innan 2025. 

2. 2022-01-01-. För att kalla byggnadens för klimatpositiv behöver återbetalning av A1-
A5 ske enligt plan (och vara betydligt högre än motsvarande CO2e utsläpp för A1-
A5), och B1-B7 ske per kalenderår där även denna kompensation är betydligt högre. 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• 2025-01-01-. Återbetalning för B5 görs per kalenderår i enlighet med 

Klimatbudgetens steg 4 och 5. 

(2) 
Kvalitetsrapp

ort 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår  
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
Klimatbudget steg 1: 

• Skillnad utifrån vad som anges i denna tabell (anvisningar befintlig byggnad) 
 
Klimatbudget steg 2: 

• Ange ev tidigare studier (ex om preliminära mini-målgränsvärde), eller fastställda 
mini-målgränsvärden. 
o motivering – av att jämförelser gjorts mellan kvalitetsfunktionskrav (se kriterie 

2.3 ROT byggnad kriterier). En kort beskrivning / motivering / referens till val 
av tekniska alternativ som valts att jämföras avseende byggdels-system (och 
byggnadsmaterial / byggnadskomponenter). 

o motivering – för att förtydliga avvägning mellan VFT/SVL och hur byggnad 
byggts avseende klimatpåverkan vid A1-A5. 

o Beskrivning av vilka förbättringar som genomförts, och potentiella beräknad 
förbättringar (ej genomfört), i enlighet med struktur LFM30:S delstrategier 1-6. 
Ange om möjligt delsummor och totalsummor i syfte förtydliga resultat.   
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Avvikande 
område  

Kriterier Byggnad (ROT) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 
 
Klimatbudget steg 3: 

• Om målgränsvärde ej är applicerbart, används mini-målgränsvärde eller mini-
målgränsvärde, med tillhörande motivering. Först om målgränsvärde, eller mini-
målgränsvärde har uppfyllts – först då kan steg 4 tas. 

• Analysera och påvisa LCA resultat via jämförelser: företagsnivå mål, riktnivå CO2e 
projektet, Referensvärde projektet. 

 
Klimatbudget steg 4: 

• Se anvisningar Ny byggnad ovan. 
Klimatbudget steg 5: 

• Se anvisningar Ny byggnad ovan. 

(2.1) LCA-
metod 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
 

(2.2) 
Resurssamm
anställning 

1. Klimatpåverkan för ROT redovisas som B5.  
1.1. Då samma steg som i A1-A5 ingår, så kan beräkningsverktyg för A1-A5 

användas. Man kan även dela upp B5 i B5 produktskede, B5 transporter, och B5 
byggarbetsplats (inkl B5.1-B5.5). 

1.2. A5.1 är alltid aktuell att inkludera.  
1.3. För A5.2-A5.5 kan byggherre, om skälig motivering, under 2022-2025 motivera 

avsteg från att inkludera dessa. Ambitionen är att ta fram förenklade 
beräkningsverktyg under 2022-2025, så att inget undantag behövs från 2025. 

2. Byggs en ny byggnad på tomten, med tillhörande rivning, då tillhör rivningens 
miljökostnad den nya byggnaden.  

3. Historisk klimatbelastning ingår ej (dvs ej ”igen” beräkna A1-A5 för den befintliga 
byggnaden, fokus på det nya som tillförs). Se även kriterier för nyproduktion byggnad 
2.11 för rivning. 

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• (1) Utgångspunkten vid klimatberäkning befintlig byggnad avseende 

Renovering/Ombyggnad/Ombyggnad (ROT) är B5. Vi är medvetna om att 
ombyggnad och tillbyggnad bör räknas som A1-A5, men då organisationsform och 
arbetssätt praktiskt görs på ett annat sätt, så redovisar vi det i B5, om ej lagkrav skulle 
motivera redovisning i A1-A5.    

• (1.1) Då samma steg som i A1-A5 ingår, så kan beräkningsverktyg för A1-A5 
användas, då hjälpmedel verktyg ej är optimala än. Man kan även dela upp B5 i B5 
produktskede, B5 transporter, och B5 byggarbetsplats (inkl B5.1-B5.5) samt modul C. 

• (1.3) 2020-2025 kan motivering göras om A5.2-5 ej kunnat klimatberäknas. Perioden 
2022-2025 avses schabloner tas fram, som motiveras. 

• (2) Se separat anvisning för befintliga byggnader (ROT) avseende B5, samt 
branschgemensamma uppgifter sammanställda i rapporten ” Livslängdsdata samt 
återvinningsscenarion för mer transparenta och jämförbara livscykelberäkningar för 
byggnader (IVL Svenska Miljöinstitutet, rapportnummer B2229, April 2015)”. 
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Avvikande 
område  

Kriterier Byggnad (ROT) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 

(2.3) 
Byggdelar 

och 
systemgräns 

1. Identifiera lämpliga byggdels indikatorer för aktuellt ROT-projekt: Utifrån 
behov, strukturera in byggdelar i lämpliga under-byggdelar / byggnadskomponenter / 
byggmaterial. I första hand görs jämförelse på byggdels och systemnivå, i andra hand 
byggnadskomponenter. Syftet är att identifiera lämpliga byggdels indikatorer, med 
respektive vald enhet, som aktuellt ROT projekt består av. 

2. Ange mängd av aktuell byggdel samt enhet (st, m, m2 eller m3) utifrån vad som är 
mest applicerbart (och med fördel i enlighet med hur valt klimatberäkningsverktyg 
anger enhet). I första hand per byggdelssystem, i andra hand per byggmaterialtyp (ex 
m2 innervägg i första hand i syfte inkludera dess olika funktioner istället för endast 
per ingående byggmaterial). 

3. Jämförelser av byggdelar, baserat på lika kvalitetsfunktioner: Ange övergripande 
aktuella kvalitetsfunktioner per byggdel (i enlighet med lagkrav/kundkrav ex 
akustik, energi, fukt, brand) som möjliggör rimlig jämförelse mellan alternativa val. 
Vid avvikelse (ex lättillgänglig info saknas för ”likvärdighet” utan ”snarlik” 
jämförelse har gjorts), då motiveras det på lämpligt ställe i kvalitetsrapport (ex i bilaga 
kvalitetsrapport, steg 2). 

4. Koppling mellan aktuella byggdelar/indikatorer och påverkan på VFT: Ange 
koppling mellan byggdel och påverkan på värmeförlusttal (VFT), om påverkan finns 
(ex ”Ja”), och om vald åtgärd medför att det blir rimligt bättre (ex Bättre). Se bilaga 2 
för kriterier avseende VFT. Vid avvikelse (ex motivera val för att förklara 
avvägning/bedömning mellan energieffektivisering och effektpåverkan samt 
klimatpåverkan från A1-A5), då motiveras det på lämpligt ställe i kvalitetsrapport (ex 
i bilaga kvalitetsrapport, steg 2) 

 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• (1) Ange i LFM30 Klimatdeklaration aktuella byggdelar och övergripande 

funktionskrav.  
• (2) Ange i bilaga 2 i Klimatdeklarationen motivering avseende kvalitetsfunktionskrav 

– om jämförelser gjorts utifrån samma kvalitetsfunktioner (motivera ev avvikelser). 
• (3) Ange i bilaga 2 i Klimatdeklarationen motivering avseende VFT – om renovering 

som berör denna indikator bidragit till att förbvättra VFT, och ev avsteg i ambition att 
bygga enligt alternativ 3 BATNEEC/mini-målgränsvärde nivå (bästa klimatval). 

• Utvecklingsarbete pågår avseende struktur: För att beskriva en renovering / 
ombyggnad / tillbyggnad (ROT) är det viktigt att det finns en överenskommen 
systematisk struktur över gränssnitt för ingående delar, byggdelar och under-
byggdelar. Här pågår det ett utvecklingsarbete. Risk är annars att den del i 
klimatberäkning som berör Klimatbudget steg 2 och 3 kvalitativt och 
jämförelsemässigt påverkas negativt. Innan etablerat arbetssätt finns redovisas 
spårbarhet, motivering och lämpliga referenser utifrån behov. 

• Se även LFM30 Metod Utvecklingsarbete. 

(2.4) 
Särredovisni

ng från 
målgränsvär

de 

1. Mini-målgränsvärde. Den aktuella ROT renoveringen delas in i olika avgränsade 
definierade byggdelar/indikatorer.  Unika åtgärder, som ej tillhör en avgränsad 
byggdel, räknas således ej in här (se nedan under ROT projektets totala 
klimatpåverkan). 

2. Byggnadens totala klimatpåverkan (som klimatbudgetens och 
klimatkompensationen balanserar mot):  All klimatpåverkan från ROT-projektet 
behöver också klimatberäknas. Vid systemgräns ”mini-målgränsvärde och 
byggdelar/indikatorer, kan olika åtgärder komma att avgränsas – och därför behövs 
klimatberäkning som inkluderar hela ROT projektet också.  

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Två beräkningar görs, en baserad på gränssnitt mini-målgränsvärde, och en för total 

klimatpåverkan. I målgränsvärdes beräkningen, har viss särredovisning gjorts av 
klimatpåverkan.   

• Kriterier från 2025-: Gränssnitt mellan anläggning och byggnad: Om ett projekt 
berör både byggnad och anläggning behövs ett tydligt gränssnitt definieras i tidigt 
skede, i syfte säkerställa att ROT projektets totala klimatpåverkan och berörda mini-
målgränsvärde efterlevs. Se kriterier vid nyproduktion i övrigt. 
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Avvikande 
område  

Kriterier Byggnad (ROT) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 
• Se även bilaga: 1 ”Byggdelar och systemgränser i en byggnad”, samt 2 ”Pågående 

utvecklingsarbete”. 
• Se anvisningar Ny byggnad ovan. 

(2.5) 
Klimat-

beräknings-
verktyg och 

källa till 
klimatdata 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion).  
 
Inget tillkommer / avgår. 

(2.6) 
Dataluckor & 
kompensatio

n: Tidiga 
skeden 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). 
 
Inget tillkommer / avgår. 

(2.7) 
Verifiering 

och hantering 
av dataluckor 
i överlämnat 

projekt 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). 
 
Inget tillkommer / avgår. 

(2.8) 
LCA-data 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion).  
Inget tillkommer / avgår. 

(2.9) 
Transporter 
A2 och A4 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion).  
Inget tillkommer / avgår. 

(2.10) 
Driftsenergi 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion).  
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Se även kriterie 1.1 och 2.3 

(2.11) 
LCA del C 

och D 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion).  
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• I befintliga byggnader kan den klimatförbättrande andelen bli betydligt större än vid 

nyproduktion. Därför är det rimligt att begära in en kort motivering vilka 
återbruksalternativ som utretts i projektet. 

• Med fördel särredovisa och förtydliga alternativ med återbruk, ex som potential 
förbättring för framtida projekt om det ej gjorts i det egna projektet. 

Tabell 5. Byggnad, Renovering / Ombyggnad / Renovering (ROT) (B5, + påverkan på driftenergin (VFT, SVL) 
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Kriterier: Anläggning (Nyproduktion) 

Kriterier och anvisningar enligt nybyggnad för byggnader gäller med följande tillägg: 
 
 

Område Kriterier Anläggning (Nyproduktion) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 

(0.0) 
LFM30 Klimat-

deklaration 

1. LFM30:s Klimatdeklaration används för att redovisa uppfyllelse av målgränsvärde 
och som underlag till en balanserad klimatbudget (steg 5). LFM30:s 
Klimatdeklaration redovisar alla steg i LFM30:s Klimatbudget enligt nedan:  
1.1. LFM30:s Klimatdeklaration överlämnas digitalt till beställaren, enligt LFM30 

Mall Klimatdeklaration eller motsvarande, senast 6 månader efter godkänd 
slutbesiktning.  

1.2. Kriteriet avgår (ej tillämpbart för anläggning). 
1.3. LFM30 Klimatdeklaration består av LCA Resultat (1.1 Klimatpåverkan i 

förhållande till målgränsvärde och ev återbetalning via 1.2 Negativa utsläpp), 
samt Kvalitetsrapport (2; delsteg 1 med underområde 2.1-2.11 samt delsteg 2-5)  

1.4. Sammanfattning inkluderar:  
1.4.1. Slutsats – om projektet uppfyller krav på att vara 

klimatneutralt/klimatpositivt eller ej 
1.4.2. Info om projektet och vad som ingår i klimatberäkning. Vilka steg i 

LFM30 Klimatbudget som projektet uppfyller (1-5). 
1.4.3. Total klimatpåverkan. Under mini-målgränsvärde / bästa klimatval, ja/nej? 

Finns teoretisk återbetalningsplan, ja/nej? Klimatkompensation har gjorts 
för att göra projektet klimatneutralt/klimatpositivt, ja/nej? 

1.5. LFM30 Klimatdeklaration inkluderar uppgifter om vem som är beställare, 
entreprenör och om klimatdeklarationen är oberoende granskad (frivilligt). 

1.6. Kriteriet avgår (ej tillämpbart för anläggning). 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Se detta dokument avsnitt LFM30 kriterier på projektnivå för när LFM30:s 

klimatdeklaration upprättas, dvs för olika skeden över en fastighets livscykel: 
nyproduktion, förvaltning, renovering, ombyggnad, tillbyggnad. Inkluderat i 
LFM30:s klimatdeklaration avses även en teoretisk återbetalningsplan ingå.  

• Med fördel kan valfritt klimatberäkningsverktyg ta fram den LFM30 
klimatdeklaration, inkluderat LCA data och kvalitetsrapporten, som krävs enligt 
LFM30:s Kriteriedokument projektnivå. Se dokument LFM30 Hjälpmedel LFM30 
Klimatdeklaration för exempel på tillämpning av dessa LFM30 kriterier. 

• (1.5) Egenkontroll granskning kan vara signerat intyg som anger vad som ingått i 
granskning. Se pågående SBUF 14091 projekt, för utveckling av rutin/kriterier till 
detta, med parallella LFM30 utvecklingsprocess under 2022. 

 

(1.1) 
LCA-resultat: 

Klimatpåverkan 

1. Summering – klimatpåverkan A1-5: 
1.1. Allt. LCA resultat relaterat till hela anläggningens klimatpåverkan. 

Projektets totala klimatpåverkan i kg CO2e 
1.2. Kriteriet avgår (ej tillämpbart för anläggning). 
1.3. Klimatpåverkan för del av byggnadsverk i ett anläggningsprojekt.  Baserat 

på klimatpåverkan (kg CO2e) från summan av LFM30 överenskommet 
gränssnitt av ingångna byggdelar (CoClass, SBEF, BSAB) för ett fördefinierat 
typiskt jämförbart anläggningsprojekt, delat med m2 entreprenadarea. Se 
kriterietabell anläggning 2.3/5. 

2. Kriteriet avgår (ej tillämpbart för anläggning) 
3. Sammanställning klimatpåverkan per byggdel och specifikt anläggningsprojekt: 

3.1. Kriteriet avgår (ej tillämpbart för anläggning  
3.2. Avser – sammanställning av aktuella byggdelar för avsedd typ av 

anläggningsprojekt. Baserat på LFM30 överenskommet gränssnitt för 
ingångna byggdelar (CoClass). 

3.3. Minimum information som återfinns i sammanställning är: 
3.3.1. Ange om informationen baseras kalkyl eller överlämnat byggnadsverk 
3.3.2. Ange aktuell byggdelsindelning (CoClass) 
3.3.3. Ange mängd av aktuell byggdel samt enhet (st, m, m2 eller m3). Se 

kriterier i tabell anläggning, 2.3/6.  
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Område Kriterier Anläggning (Nyproduktion) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 

3.3.4. Ange övergripande aktuella kvalitetsfunktioner per byggdel. Se kriterier i 
tabell anläggning, 2.3/3.  

3.3.5. Kriteriet avgår (ej tillämpbart för anläggning). 
3.3.6. Jämförelser görs utifrån fyra alternativa ambitionsnivåer: Alt 1 

Traditionell, Alt 2 Basnivå, Alt 3 BATNEEC (Mini-målgränsvärde / 
Bästa klimatval (till rimlig kostnad)), Alt 4 BAT (bästa möjliga teknik). 
Per alternativ ange CO2e per mätindikator (kriterie 3.3.4), samt kort info 
som beskriver alternativet. 

3.3.7. Summering klimatpåverkan per byggdel i kg CO2e. 
3.4. Redovisning av LCA resultat 

4. Kommentar till LCA resultat: 
4.1. Översikt. Förtydliganden. 
4.2. LCA resultat jämfört mini-målgränsvärde / bästa klimatval. 
4.3. Potential. Vad projektet hade haft potential att komma ner till  
4.4. Negativa utsläpp. 

 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Se anvisingar Byggnad (nyproduktion) 
• Inom LFM30 tillämpar vi projektperspektiv på klimatdeklarationen för ett 

anläggningsprojekt. Det innebär att de delar som ingår i projektet kostnadsmässigt 
också ska ingå i klimatkalkylen av projektet. T.ex. ska alla delar som ingår i 
FFU/bygghandling för ett anläggningsprojekt ingå i projektets klimatdeklaration. 
T.ex. förberedande rivning och sanering ingår då i A5. 

 
(1.2) 

LCA-resultat: 
Negativa utsläpp 
och återbetalning 
(klimatkompensa

tion) 
 

(klimatbudget 
steg 4) 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Se anvisningar i kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). 

(2) 
Kvalitetsrapport 

Samma som för anvisning nyproduktion ovan, men med skillnaden att denna kriterie 
tabell (tabell 6) uppfyllts. 
 
3. Kortfattad beskrivning av projektet där följande framgår: Kortfattad 

projektbeskrivning. Ort. Klimatberäkning. Kort beskrivning av ev olika 
verksamheter i anläggningen. Anläggningstyp. Antal särskilda funktioner. 
Funktionskrav (ex akustik, energi). Funktionsindikatorer. BTA/Ljus BTA/Mörk 
BTA/Atemp (inkl BTA m2 balkong och loftgång). Årtal för slutbesked. 
Byggmetod (typ av stomkonstruktion, bjälklag, fasad). 

 
 

(2.1) 
LCA-metodik 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår 

(2.2) 
Resurssammanst

ällning 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår  

(2.3) 
Byggdelar och 
systemgräns: 

1. Byggdelar: Redovisningen av byggdelar anläggning kan ske enl. något av 
nedanstående alternativ med följande rangordning: 
1.1. CoClass byggnadsverk (se bilaga 2, Pågående utvecklingsarbete) 
1.2. CoClass byggdelar 
1.3. Egen definition; Projektets byggdelar alternativt komponenter definieras med 

tydlig gränsdragning avseende vad som ingår. Obs: När referensvärden/ mini-
målgränsvärden (förbättringsalternativ 1-4) fastställs i LFM30 behöver dessa 
dock definieras utifrån CoClass definitioner alternativt enl. överenskomna 
gemensamma definitioner i LFM30. 
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Område Kriterier Anläggning (Nyproduktion) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 
2. För mer info om CoClass byggnadsverk/byggdelar – logga in på 

https://coclass.byggtjanst.se/login (gratis användare). Gå därefter till 
https://coclass.byggtjanst.se/categories/42/245/ 

3. För varje aktuell byggdel behöver också aktuella kvalitetsfunktioner anges, i enlighet 
med lagkrav och kundkrav (ex ambitionsnivå/kravnivå avseende trafikklass, 
tillgänglighet, hållfasthet m.m.).  

4. Om information ej är lättillgänglig vid ”lika” jämförelse mellan 
byggmaterial/byggmetod, då motiveras detta. 

5. Anläggningens utbredning definieras av dess entreprenadarea. Entreprenadarean 
utgörs av entreprenadområdet exkl. följande delar: 
5.1. Arean för ev. byggnader inom entreprenadområdet. Beräkning av byggnadernas 

area baseras på fasadliv. 
5.2. Arean för ev. delar av entreprenadområdet som ej ingår i mark- och 

anläggningsarbetena utan endast t.ex. fungerar som plats för byggbodar eller 
material under byggtiden 

6. Ange mängd av aktuell byggdel samt enhet (st, m, m2 eller m3) utifrån vad som är 
mest applicerbart (och med fördel i enlighet med hur valt klimatberäkningsverktyg 
anger enhet). I första hand per byggdelssystem, i andra hand per byggmaterialtyp. 

7. Gränssnitt mellan anläggning och byggnad: Om ett projekt berör både byggnad 
och anläggning behöver ett tydligt gränssnitt definieras i tidigt skede, i syfte 
säkerställa att fastighetens totala klimatpåverkan och berörda mini-målgränsvärde 
efterlevs: 
7.1. Grundläggning för byggnad ingår i klimatdeklaration för byggnad med 

systemgräns 2 m från fasadliv. 
7.2. Samtliga övriga markarbeten utanför fasadliv ska ingå i klimatdeklaration för 

anläggning (ej byggnad) för aktuell fastighet, t.ex. dräneringsledning, 
överbyggnad, markbeläggning m.m. 

7.3. I det fall ingen ny anläggning skapas i anslutning till byggnaden utan 
markarbeten intill fasadliv endast består av ringa återställningsarbeten ska 
samtliga arbeten ingå i klimatkalkylen för byggnaden. Schablon kan användas i 
dessa fall 

(2.4) 
Särredovisning 

från 
målgränsvärde 

1. Två beräkningar görs, en baserad på gränssnitt mini-målgränsvärde (alternativt bästa 
klimatval till rimlig kostnad), och en för total klimatpåverkan. I målgränsvärdes 
beräkningen, har viss särredovisning gjorts av klimatpåverkan.   

2. Mini-målgränsvärde (alternativt bästa klimatval till rimlig kostnda).  
a. Det aktuella anläggningsprojektet delas in i olika avgränsade definierade 

byggdelar/indikatorer.  Unika åtgärder, som ej tillhör en avgränsad byggdel, 
räknas således ej in här  

3. Byggnadens totala klimatpåverkan (som klimatbudgetens och 
klimatkompensationen balanserar mot):  All klimatpåverkan från 
anläggningsprojektet behöver också klimatberäknas. Vid systemgräns ”mini-
målgränsvärde och byggdelar/indikatorer, kan olika åtgärder komma att avgränsas – 
och därför behövs klimatberäkning som inkluderar hela anläggningsprojektet också.  

Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Kriterier från 2025-: Gränssnitt mellan anläggning och byggnad: Om ett projekt 

berör både byggnad och anläggning behövs ett tydligt gränssnitt definieras i tidigt 
skede, i syfte säkerställa att projektets totala klimatpåverkan och berörda mini-
målgränsvärde efterlevs. Se kriterier vid nyproduktion i övrigt. 

• Se även LFM30 Metod Klimatbudget Utvecklinmgsarbete 
(2.5) 

Klimat-
beräknings-

verktyg 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 

(2.6) 
Dataluckor & 
kompensation 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår  

(2.7) 
Verifiering och 

hantering av 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår  
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Område Kriterier Anläggning (Nyproduktion) – vad som tillkommer/avgår 
(Se även kriterietabell Byggnad (Nyproduktion)) 

dataluckor i 
överlämnat 
byggprojekt 

(2.8) 
LCA-data 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår  

(2.9) 
Transporter A2 

och A4 
 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår  

(2.10) 
Driftsenergi 

Inget fastställt kriterie för anläggning än. 

(2.11) 
LCA del C och D 

(cirkuläritet) 

Se kriterietabell Byggnad (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår  

Tabell 6. Anläggning, Nyproduktion (A1-A5, + påverkan på driftenergin (energisignatur) 
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Kriterier: Anläggning (Renovering, Ombyggnad) 

Kriterier och anvisningar enligt nybyggnad för byggnader gäller med följande tillägg: 
 
 

Område Kriterier Anläggning (Renovering, Ombyggnad) – vad som 
tillkommer/avgår. (Se även kriterietabell Anläggning (Nyproduktion)) 

(0.0) 
Klimat-

deklaration 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(1.1) 
LCA-resultat: 

Klimatpåverkan 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 

(2) 
Kvalitetsrapport 

Samma som för anvisning nyproduktion ovan, men med skillnaden att denna kriterie 
tabell (tabell 7) uppfyllts. 
 

(2.1) 
LCA metodik 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.2) 
Resurssammanst

ällning 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 
Anvisningar och framtida LFM30 kriterier: 
• Renovering av en anläggning definieras som åtgärder för att upprätthålla en funktion. 

En ombyggnad av en anläggning definieras av mer omfattande åtgärder än en 
renovering, samt att åtgärderna även är standardhöjande. 

• Fastighetsägaren upprättar en klimatkalkyl för LCA skede B5, enligt steg 1. 
• Klimatdeklaration av renoveringsåtgärder och ombyggnadsåtgärder redovisas i B5. 

Dock kan metoden för dessa klimatberäkningar vara enl. A1-A5 (se anvisningar Ny 
anläggning). 

• Historisk klimatbelastning ingår ej vid klimatdeklaration av renovering eller 
ombyggnad (dvs ej ”igen” beräkna A1-A5 för den befintliga anläggningen, fokus på 
det nya som tillförs). 

(2.3) 
Byggdelar och 
systemgräns 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.4) 
Särredovisning 

från 
målgränsvärde 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.5) 
Klimat-

beräknings-
verktyg och källa 

till klimatdata 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.6) 
Dataluckor & 
kompensation: 
Tidiga skeden 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.7) 
Verifiering och 

hantering av 
dataluckor i 
överlämnat 

projekt 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.8) 
LCA-data 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.9) 
Transporter A2 

och A4 

Se kriterietabell Anläggning (Nyproduktion). Inget tillkommer / avgår. 
 

(2.10) Inget fastställt kriterie för anläggning än. 
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Område Kriterier Anläggning (Renovering, Ombyggnad) – vad som 
tillkommer/avgår. (Se även kriterietabell Anläggning (Nyproduktion)) 

Driftsenergi 

(2.11) 
LCA del C och D 

Se anvisningar Ny byggnad ovan. 
 

 Tabell 7. Anläggning, Renovering / Ombyggnad (B5 , + påverkan på driftenergin (energisignatur)) 



 
 

 

 

BILAGA 1: BYGGDELAR OCH SYSTEMGRÄNSER I EN BYGGNAD  
 
LFM30:s centrala avgränsningar avseende ingående byggdelar beskrivs i nedan tabell 8 (BSAB 83 med Smart Build Environments och LFM30 kompletteringar): 
• Lagkrav 2022-01-01 -: A1-A3 (20, 23-29, 3-5, 60-64), A4, A5 

• Målgränsvärde, kriterier från 2020-: Orange = Målgränsvärde för klimatpåverkan från byggdelar (avgränsning i syfte möjliggöra jämförelser mellan olika byggnader); A1-

A5 

• Klimatberäkning, krav tom -2025: Blått + Orange = All klimatpåverkan från projektet (A1-A5) behöver beräknas – avgränsat till ovanför det dränerande lagret, avgränsat av 

fasadlivet och inkluderande isolering under plattan.  

• Klimatberäkning och klimatkompensation, krav from 2025-: Ljusblått + blått + Orange = A1-A5 inkluderat SBEF Byggdel 1-9 

0 SANERING 
OCH RIVNING 

00 Sammansatta 01 Demontering 02 Sanering och 

lätt rivning 

03 Tung rivning 04 Efterlagning 05 06 Håltagning 07 Arbeten för 

installationer 

08 09 

1 MARK 10 Sammansatta 11 Röjning, 

rivning och 

flyttning 

12 Schakter, 

fyllning 

13 

Markförstärkning

, dränering 

14 15 Ledningar, 

kulvertar, tunnlar 

16 Vägar, planer 17 Trädgård 18 Markutr. 

Stödmurar, 

komplementbygg

nader 

19 Mark övrigt 

2. HUSUNDER-
BYGGNAD 

20 Sammansatta 21 22 Schakt, 

fyllning 

23 

Markförstärkning

, dränering 

24 

Grundkonstrukti

oner 

25 Kulvertar, 

tunnlar 

26 Garage 27 Platta på mark 28Huskompl. 

Husunderbyggna

d 

29 

Husunderbyggna

d övrigt 

3. STOMME 30 Sammansatta 31 Stomme - 

väggar 

32 Stomme - 

pelare 

33 Prefab 34 Stomme 

bjälklag, balkar 

35 Smide 36 Stomme, 

trappor, 

hisschakt 

37 Samverkande 

takstomme 

38 Huskompl. 

Stomme 

39 Stomme 

övrigt 

4. YTTERTAK 40 Sammansatta 41 Tak-stomme 42 Taklags-

komplettering 

43 Taktäckning 44 Takfot och 

gavlar 

45 

Öppningskomple

-tteringar, 

yttertak 

46 Plåt 47 Terasstak, 

altaner 

48 

Huskompletterin

g, yttertak 

49 Yttertak 

övrigt 

5. FASADER 50 Sammansatta 51 Stomkompl. 

utfackning 

52 53 

Fasadbeklädnad 

54 55 Fönster, 

dörrar, partier, 

portar 

56 57 58 

Huskompletterin

g ytterväggar 

59 Ytterväggar 

övrigt 

6. 
STOMKOMPL. 
RUMBILDN. 

60 Sammansatta 61 Insida 

yttervägg 

62 Undergolv 63 Innerväggar 64 Innertak 65 Invändiga 

dörrar, 

glaspartier 

66 Invändiga 

trappor 

67 68 Huskompl. 

Rumsbildning 

69 Rumsbildning 

- övrigt 

7. INVÄNDIGA 
YTSKIKT 
RUMSKOMPL. 

70 Sammansatta 71 72 Ytskikt golv, 

trappor 

73 Ytskikt vägg 74 Ytskikt tak, 

undertak 

75 Målning 76 Vitvaror 77 

Skåpssnickerier 

78 

Rumskompletteri

ng 

79 

Rumskompletteri

ng övrigt 

8 INSTALLA-
TIONER 

80 Sammansatta 81  82 Process 83 Storkök 84 Sanitet, värme 85 Kyla, luft 86 El 87 Transport 88 Styr och 

regler 

89 Installationer 

övrigt 

9. 
GEMENSAMM
A ARBETEN 

90 Gem. Arbeten 

sammansatta 

91 Gemensamma 

arbeten 

92 93 94 95 96 97 98 99 

 
101. A 5.1: Spill, 

emballage och 

avfallshantering 

102. A 5.2 Byggarbetsplatsens 

fordon, maskiner och apparater 

(energi till drivmedel mm) 

103. A 5.3 Tillfälliga bodar, 

kontor, förråd och andra 

byggnader (energi till 

uppvärmning mm) 

104. A 5.4 Byggprocessens övriga 

energivaror (som gasol och diesel för 

värmare och dylikt, köpt el, fjärrvärme 

osv) 

105. A 5.5 Övrig miljöpåverkan från byggprocessen inklusive 

övergödning vid sprängning, markexploatering, kemikalieanvändning mm 



 
 

 
 

BILAGA 2: VÄRMEFÖRLUSTTAL (VFT) – 
KRITERIER, MÅL OCH VERIFIERING  
Innehåll  
1. Varför VFT och SVL 
2. Värmeförlusttal för nyproduktion - kriteriespecifikation 
3. VFT som verktyg vid uppföljning och målsättningsarbete för byggnadsbestånd 
4. Mätverifiering av byggnadens värmeförlusttal (VFT) 
 
1. Varför VFT och SVL 
Värmeförlusttal (VFT) från färdig byggnad. För att säkerställa att olika klimatförbättrande 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 kriterier på 
solvärmelast (SVL), för att i framför allt lokalbyggnader minimera byggnadernas kylbehov och för att 
säkra det termiska inneklimatet sommartid i byggnader. VFT och SVL är redan etablerade och det 
finns därför redan etablerade kriterieanvisningar och kriterier för dessa som kan återanvändas i 
LFM304.  
 

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.  
 
Kommentar. Önskar byggherren en tidig återkoppling är en certifiering baserat på bygghandlingar via 
tredje part möjligt. LFM30 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 och nyttan med skärpt ambitionsnivå 
efter 2025 behöver utredas. 
 
Byggnadens värmeförluster är direkt proportionella mot utetemperaturen och bidrar därför till den 
rådande effektproblematiken. Förlusterna beror dels på klimatskärmens genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient, Um, men också på dess läckflöden och ventilationens värmeförluster. 
Samtliga dessa delar kan påverkas vilket är tanken med ett värmeförlusttal vid dimensionerande 
utetemperatur. En minskad värmeeffekt innebär inte bara minskat uttag av energi och därmed minskad 
klimatbelastning, utan även minskade kostnader för byggherren då effekttariffen minskar. Redovisning 
av VFT sker i två steg: 

• verifiering vid slutbesiktning baserat på relationshandlingar, samt  
• uppmätt effektsignatur inom 24 månader.  

 
Följande kriterier ställs tills vidare, åtminstone till och med 2025, kopplat till VFT; 

 
4 En utredning och utvärdering av de krav som beskrivs ovan kommer genomföras under 2021-2022 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. 
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• byggnaderna ska lägst uppfylla kriterier på värmeförlusttal enligt FEBY18 nivå silver (dock 
utan certifieringskrav enligt FEBY). 

 
Beräkning göras enligt FEBY:s anvisningar. För beräkningsanvisningar5 vid nybyggnad, se bilaga 
”FEBY kriteriespecifikation”6. Se hemsidan www.feby.se 7 för en allmän orientering av FEBY och 
värmeförlusttal. 
 

 
Solvärmelast (SVL) från färdig byggnad. 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 kriterier på lågt SVL-tal strategiskt. För lokaler påverkar solvärmelasten byggnadens behov av 
aktiv kylning och därmed indirekt byggnadens primärenergital samt storlek på installerad kyleffekt.  
 
Följande kriterier ställs tills vidare, åtminstone till och med 2025, kopplat till SVL; 

• byggnaderna ska lägst uppfylla kriterier på solvärmelasttal enligt MB3.1 nivå silver (dock 
utan certifieringskrav enligt SGBC). 

 
Beräkningar görs enligt Miljöbyggnads anvisningar och manual för indikator ”2 Solvärmelasttal, se 
hemsidan www.sgbc.se8. 
 
 
2. Värmeförlusttal för nyproduktion- kriteriespecifikation 
För nyproduktion beräknas byggnadens värmeförlusttal (VFT) enligt FEBY:s anvisningar, se 
www.feby.se/kriterier för en allmän orientering. Beräkningsanvisningar ges i ”FEBY 
kriteriespecifikation” 9. 
 
Data till klimatdeklarationen  
För B6 förvaltning, är begreppet värmeförlusttal tillämpligt för byggnadsverk, men inte för 
anläggningsbyggande.   
 
Användning av målgränsvärdet diskuteras i avsnittet ”Målgränsvärde nya byggnader, värmeförlusttal 
för färdig byggnad”, sid 6 detta PM. Byggherren ansvarar för att projektkraven tar höjd även för 
brister i projektering och genomförande så att målnivån klaras. För byggnader med goda 
förutsättningar kan även lägre värmeförlusttal vara ekonomiskt motiverad nivå och innebära även 
lägre framtida kostnader för kompensationsåtgärder. Även BBR-kraven kan innebära att kravnivån 
måste skärpas. I steg 2 kan alternativt utförande för olika byggdelar som ger bättre totalresultat testas. 
Tabell för byggdelar som påverkar VFT ges under punkt 2. 
 
 
3. VFT som verktyg vid uppföljning och målsättningsarbete för 
byggnadsbestånd 
Mätning av värmeförlusttalet (VFT) i befintliga byggnader kan användas för driftanalys. Speciellt i 
lokalbyggnader där styrning av ventilation, värme och kyla har stor betydelse under vår och höst kan 

 
5 Beräkningsstöd för VFT anpassade till LFM30 projektets behov tas fram under år 2022 och görs tillgänglig via 
LFM30 hemsida. Arbetet baseras på 12 års erfarenhet från utformning och tillämpning av värmeförlusttal inom 
ramen för Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY). Ett lätt tillgängligt beräkningsstöd är avgörande för 
implementeringen av detta målgränsvärde. 
6 https://www.feby.se/files/rapporter/2019-12-12-kravspecifikation-feby18.pdf 
7 https://www.feby.se/Kriterier 
8 https://www.sgbc.se/app/uploads/2020/05/Milj%C3%B6byggnad-3.1-Nybyggnad.pdf 
9 https://www.feby.se/files/rapporter/2019-12-12-kravspecifikation-feby18.pdf 
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ge avvikelser från den linjära värmeförlustkoefficienten i en effekt – utetemperaturdiagram. Detta ger 
viktiga indikationer på avvikelser i driften som ökade energikostnaderna. Då krävs timvärdesanalyser 
och analysmetodik, men ingår inte primärt i LFM30 -metodiken, så de hanteras inte här.  
 
Att få ner byggnadens effektbehov under den kalla årstiden och uttryckt som VFT är däremot av 
strategisk betydelse för att byggnadsbeståndet ska bli bättre anpassat för framtida 
energitillförselsystem. Effektaspekten kommer att få en allt större betydelse och därmed hur 
byggnadens driftkostnader kommer utvecklas i tiden och detta av flera skäl. Kostnaden för att 
producera och distribuera värmeeffekt är en stor del av tariffkostnaden. Den energi som produceras 
vid låga utetemperaturer kostar mer och har lägre energiutbyte (lägre systemeffektivitet). 
Effektprofilen påverkar temperaturnivåerna i systemen. Om effektbehovet kan sänkas i det befintliga 
byggnadsbeståndet så kommer värmedistributionen kunna ske med lägre systemtemperaturer.  Det ger 
lägre distributionsförluster inom byggnaden, lägre förluster i kulverten och att mer spillvärme kan tas 
till vara (industri, kraftvärme och framtida anläggningar för produktion av biodrivmedel, biobaserade 
kemikalier, vätgas). 
 
VFT har en direkt koppling till värmeproduktionssystemets energieffektivitet (primärenergibehov) och 
dess klimatpåverkan eftersom dessa varierar under året och oftast kopplat till utetemperaturen. Hur 
detta samband kan beskrivas kommer vi förhoppningsvis återkomma till (forskningsansökan insänd). 
 
Systematiskt energiarbete för att sänka VFT i byggnadsbeståndet 
Alla byggnader har olika förutsättningar och som inte alltid är påverkbara, t.ex. olika byggnadsformer 
(formfaktor, dvs Aomslutande/Atemp). Höga värmebehov och VFT-nivåer beror dock  ofta på ett dåligt 
klimatskal (fönster, isolering och täthet), avsaknad av FTX-system för värmeåtervinning eller höga 
luftflöden (konstantluftflöde och dygnetrunt-drift för lokaler). Lönsamheten i att åtgärda detta är 
beroende av många faktorer; kvarvarande livstid, energiprisets utveckling, entreprenadkostnadsläget, 
bidragssystem. Men andra faktorer kan hålla tillbaka även lönsamma åtgärder; okunskap, 
projektledningskapacitet, företagets ledningsförmåga och finansieringsrutiner.  
 
Motiven för ett systematiskt energiarbete där byggnaderna potential för att sänka dess driftkostnader 
via VFT och andra åtgärder identifieras och dokumenteras, är att man då har en beredskap för att 
kunna genomföra åtgärder när gynnsammare läge uppstått, ha en långsiktig finansieringsplan och 
skapa interna resurser och kompetens för att leda eller upphandla genomförandet i ett längre 
tidsperspektiv. Ofta är också energieffektiviserande åtgärder lönsamma först i samband med att andra 
nödvändiga åtgärder ska genomföras (fuktskador förbättra inneklimat, verksamhetsanpassa) och att 
energieffektiviseringsdelarna då snabbt kan integreras eller paketeras in.  
 
För byggnader där mätdata på tillförd energi löpande samlas in kan dessa data användas för att 
beräkna byggnadens VFT (utetemperatur hämtas från klimatdata för orten, eller från utegivare 
placerad på byggnaden).  
 
Arbetet kan delas upp i dessa delar: 

1. Dokumentera nuläget för byggnaden 
2. Sammanställ nulägesdata i fastighetsportföljen 
3. Inventera åtgärdsförslag och sammanställ resultat på fastighetsnivå 
4. Utarbeta finansierings- och genomförandeplan (resurser och tidplan).  

Företagsanpassas och beskrivs därför inte här. 
 
1. Dokumentera nuläget för byggnaden. 
(Införs i ”Mall Klimatdeklaration”)  

• Uppmätt VFT 
• Årsenergi värme, varmvatten, fastighetsel, uppmätt år 
• Kommentar; förklaring till höga energital, åtgärder att överväga, insatsbehov av annan art, etc 

 
2. Sammanställ nulägesdata för din fastighetsportfölj 
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Ange genomsnittsvärdet för hela beståndet, samt uppdelat på kategorier, årtal eller andra lämpliga 
indelningar. Saknas mätvärden eller mätare för befintliga byggnader kan VFT grovt uppskattas utifrån 
uppmätt netto värmebehov (kWh/m2) enligt nedanstående diagram. För aktuell byggnad kan dock 
verkligt värmeförlusttal skilja sig med +/- 3W/m2, beroende på annan spillvärme, solinstrålning etc.  
 

 
Figur 2. 

 
3. Inventera åtgärdsförslag och sammanställ VFT resultat på fastighetsnivå 
Syftet med detta är att för åtgärdsalternativ som ger en ekonomisk avkastning på ungefär samma nivå 
så väljs den åtgärd som sänker byggnadens VFT mest. Det blir ett strategiskt val som gynnar framtida 
försörjning bäst och minskar framtida kompenserings kostnader. Alternativ med sämre ekonomi 
kanske kan ligga i träda i avvaktan på bättre förutsättningar (samordning med andra åtgärder, 
energibidrag till långsiktiga åtgärder, teknikutveckling om man vet att den är på gång, etc). Detta 
förutsatt att åtgärden inte är brådskande av andra skäl. 
 
Om en renovering uppfyllt samtliga mini-målgränsvärden, skall uppmätt VFT påvisa en förbättring i 
enlighet med klimatneutralt förvaltningsmål uppsatt för denna. Beräknad förbättring anges per 
indikator i LCA resultat-tabell I LFM30 Klimatdeklaration ROT Byggnad. Åtgärdens påverkan på 
anslutande köldbryggor inkluderas i beräkningen för systemdelen. 

Om aktuellt projekt påverkar värmeförlusttalet skall detta även kommenteras per byggnadsdel i bilaga 
2 i LFM30 Klimatdeklaration ROT Byggnad. Det bör tydligt framgå om redovisningen avser en åtgärd 
som ökar eller minskar värmeförlusttalet (+/- x.xx W/m2) eller anger byggdelens slutgiltiga del av 
hela byggnadens värmeförlusttal. 
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Åtgärds typ  

En
lig

t 
  

Påverkar  

byggnadens 

värmeförlust 

Motivering ska göras i denna 

klimatdeklaration, under LCA resultat och 

i kvalitetsrapport 

Fasadisolering Belok* Ja Ja 

Takisolering Belok* Ja Ja 

Grundisolering Belok* Ja Ja 

FTX Belok* Ja Ja 

Energieffektiva fönster Belok* Ja Ja 

Behovsstyrd ventilation Belok* Ja Ja 

Individuell tappvarmvattenmätning Belok* Nej Frivilligt att kommentera  

Solvärme Belok* Nej Nej 

Solceller Belok* Nej Nej 

Tätare klimatskal Belok* Ja Ja 

Frånluftsvärmepump Belok* Nej Frivilligt att kommentera  

Bättre styrning värme Belok* Ja Ja 

Byte av tappvarmvattenarmatur Belok* Nej Frivilligt att kommentera  

Energieffektiv belysning  Belok* Nej Frivilligt att kommentera  

Fastighetselåtgärder (belysning och SFP) Belok* Nej Frivilligt att kommentera  

Annat, ex minska köldbryggor, andra 

ventilationstekniska åtgärder 

 Ja Frivilligt att kommentera  

Tabell 9. Exempel på energieffektiviserande åtgärder och vilka som påverkar VFT. 

Ovan anges renoveringskategorier enligt Beloks Totalmetodik. I BELOK Handbok för genomförande 
och kvalitetssäkring ges också en checklista på väsentligt fler tänkbara åtgärder, 
http://belok.se/totalmetodiken/totalverktyget/,  Belok. 

4. Mätverifiering av byggnadens värmeförlusttal (VFT) 
För mätverifiering finns alternativa metoder. En statisk, som baseras på en mätning av alla 
energiflöden till byggnaden och skattning av solenergi och personvärmelast, samt en dynamisk metod 
som baseras på en bestämning av byggnadens energisignatur utifrån ett antal mätdata på tillförd energi 
och utetemperatur.  Enklast och mest vedertaget är att basera mätningen på byggnadens energisignatur 
och den kan tillämpas på såväl byggnader som nyligen tagits i drift som på befintligt 
byggnadsbestånd. 
 
Mätverifiering via byggnadens effektsignatur 
Här finns två underalternativ.  

A. Enklast är att utgå från effektsignaturens värmeförlustkoefficient och multiplicera med 
temperaturskillnaden mellan DVUT och en inomhustemperatur på 21 grader. 
 

B. Alternativt läses effektvärdet vid DUT av, men då skall värmeeffekt för varmvatten dras av i 
de fall både värme, varmvatten och VVC-förluster ingår i det avlästa värdet och sen ska 
spillvärmeeffekten från personvärme, spillvärme och solvärme vid DVUT läggas till och 
eventuella avvikelser från innetemperaturen ska resultatet justeras för.  

 
För alternativ B kan ett schablonvärde på 5 W/m2 användas för att uppskatta spillvärmeeffekten i 
bostadsbyggnader, men för lokalbyggnader kommer detta värde vara beroende av drifttider och typ av 
verksamhet som bedrivs. Att använda schabloner innebär att osäkerheten i resultatet ökar. Många av 
de uppgifter som då ska in i alternativ B är osäkra eller svåra att få fram. Som metod 
rekommenderas därför alternativ A.  
 
Byggnadens effektsignatur baseras på byggnadens utetemperaturberoende förlustposter (klimatskal, 
ventilation och läckflöde). Om det finns större inslag av elvärme (golvvärme, komfortvärme, 
eftervärmda tilluftsfläktar) kan det ses på sambandet mellan mätvärden för el (hushållsel eller 
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fastighetsel) och utetemperaturen. Finns ett sådant samband ska även elenergi ingå vid bestämning av 
byggnadens effektsignatur.  
 
För bestämning av effektsignaturen rekommenderas minst åtta mätpunkter under den mörka perioden 
av uppvärmningssäsongen (november till mitten av mars) omfattande en vecka per mätpunkt, t.ex. 
vecka 2 – 9. Julhelgsveckan och första veckan på året bör undvikas eftersom avvikande ”verksamhet” 
kan förmodas.  
 
I figur 1 redovisas ett exempel med 8 mätpunkter med uppmätt medeleffekt per vecka (egentligen 
uppmätt energi för köpt värme och varmvatten delat med veckans timmar). En regressionskalkyl i 
Excel ger energisignaturens ekvation, där riktningskoefficienten 0,4791 utgör byggnadens 
värmeförlustkoefficient.  
 
Uppgiften R2 i figuren är ett godhetsmått på hur samlade punkterna är jämfört med regressionslinjen. 
Punkten Tb utgör bryttemperaturen där byggnaden har behov av värmetillförsel. Vid högre 
utetemperaturer kommer spillvärmen klara värmebehovet.   
 

 
Figur 3. Regressionsanalys med hjälp av Excel. Veckomedelvärden från v 1 – 9. 

 
Enligt metod A multipliceras den specifika värmeförlustkoefficienten HT /Atemp med 
temperaturskillnaden DT mellan Tinne (21 grader) och DVUT (i detta fall – 8,7 grader).  
Sambandet VFT =  HT /Atemp  x DT ger VFT = 0,4791 x 29,7 = 14,2 W/m2. 
 
DVUT finns i en nedladdningsbar tabell från Boverket för olika orter och byggnaders tidskonstant. 
DVUT väljs för 3 dygns tidskonstant eller lägre. Tidskonstanten baseras på byggnadens värmetröghet 
S (mi · ci) och dess värmeförlustkoefficient HT, enligt 
Tidskonstanten tb  =  S (mi · ci)/ HT [s] 
 
Men vi kan förenkla detta. För alla byggnader i Malmö som har en specifik värmeförlustkoefficient 
lägre än 0,67 W/m2 kan ett schablonvärde på tre dygns tidskonstant väljas vilket ger ett värde på 
DVUT på – 8,7 grader och DT blir då 29,7. Denna schablon kan  tillämpas om byggnaden har ett 
värmeförlusttal lägre än 20 W/m2 i Malmö även för lätta byggnader.  
 
För byggnader med större värmeförluster kan schablonvärden för DT hämtas ur tabellen nedan, där 
byggnadens konstruktion och effektbehovets riktningskoefficient utgör ingångsvärden. Därefter 

y = -0,4791x + 8,7752
R² = 0,9476

0,0

2,0

4,0
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8,0
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beräknas VFT enligt VFT =  HT /Atemp  x DT. Byggnadens värmetröghet har då uppskattats utifrån 
dess konstruktion och de osäkerheter som ligger i schablonvärden ger små konsekvenser för resultatet. 
  

 
Tabell 10. Tung, halvtung konstruktion har en betongkonstruktion med yttervägg av betongelement alternativt lätta 

utfackningsväggar. Halvlätt byggnad har tungt golv (2 plans byggnad med platta på mark). Lätt byggnad saknar tunga 
konstruktionsdelar. 

 
Energisignaturen bygger på regression med antagande om ett kontinuerligt och likvärdigt användande. 
Om man gör förändringar i systemen eller det görs ändringar i nyttjandet av byggnaden som påtagligt 
ändrar värmebehovet så kommer detta göra att regressionen ger missvisande värde. För att minimera 
denna osäkerhet så bör endast värden före och efter förändringen användas, inte blanda dessa. 
 
Byggnader med värmepumpar 
Oavsett om byggnaden helt värms med en värmepump eller till viss del och avsett om det är 
spillvärme från kylpump, värme från frånluftvärmepump eller värmepump med andra värmekällor, så 
baseras mätvärden för att bestämma byggnadens värmeförlustkoefficienten på mätvärden av värme 
som avges från värmepumpen. I annat fall kan vi inte skilja på byggnadens egenskaper och 
värmeproduktionssystemets egenskaper. De senare har dessutom en annan tidshorisont och kan snabbt 
förändras på grund av driftförändringar, komponentbyten, avställning vid höga elpriser, mm.   

 
Osäkerheter  
Vädringspåslaget enligt Boverkets anvisningar i BEN2 betraktas som ett icke utetemperaturberoende 
påslag i avsaknad av en teoretisk beskrivning av vädringsförlusternas egenskaper och beaktas därför 
inte, men ger en osäkerhet om dess inverkan på ca 1 W/m2.  
 
För byggnader med större inslag av betong som ska torkas med hjälp av värmetillförseln ökar det 
byggnadens värmebehov men vi vet inte vilket samband med utetemperatur denna uttorkning har och 
om merparten av uttorkningen ske sommarperioden eller vinterperioden. Detta ger en osäkerhet i 
mätningen under främst den första driftperioden. I lokalbyggnader ökas ofta ventilationsflödet 
inledningsvis för att ta hand om emissioner och byggfukt. Detta har en direkt påverkan på VFT och 
antingen korrigeras VFT för detta eller så bör inte VFT skattas under denna tid. 
En viss osäkerhet är solinstrålningens påverkan och är beroende av vilken period mätningarna görs. 
Detta gäller även för markförlusternas beroende av marktemperaturen, vilket ger ett mindre mätfel.   
  

Konstruktion HT /Atemp  DT (Malmö)
Tung, halvtung < 2,7 29,7
Halvlätt < 1,3 29,7
Halvlätt 1,31-2,2 30,2
Halvlätt > 2,2 31,2
Lätt <0,67 29,7
Lätt 0,68-1,1 30,2
Lätt > 1,1 31,2
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BILAGA 3: KUNSKAPSAVSNITT – STORT OCH 
LITET  
 

KUNSKAP OCH MEDVETENHET OM VAD SOM ÄR CO2E STORT OCH LITET 
Vad som är stort och litet är väsentligt för att kunna prioritera och fokusera rätt. Nedan beskrivs ett par 
illustrationer som stöd i denna process, fördelat på: 
- Nyproduktion (A1-A5, + påverkan på driftenergin (VFT, SVL)) 
- ROT10 (B5, + påverkan på driftenergin (VFT, SVL)) 
- Förvaltning (B1-B4, B6-B7) 
 
 
Nedan beskrivs CO2e proportioner för dessa. Över en byggnads livscykel är dessa tre aggregerade 
bygg och förvaltningsskeden väsentliga att utifrån CO2e mäta, redovisa och kommunicera. Alla 
skeden är väsentliga avseende LFM30-anslutnas klimatlöfte. Dessa behöver paketeras på lämpligt sätt 
och redovisas, både på projektnivå och företagsnivå. Anläggnings klimatutsläpp är ej lika kartlagda 
som byggnaders (arbete pågår), därav nedan proportioner med fokus på byggnader. 
 
NYPRODUKTION OCH CO2E (livscykel skede A1-A5, + påverkan på driftenergin (VFT, SVL)  
Vid nyproduktion kan nedan illustration användas. Vissa proportioner är tyvärr fortfarande ej helt 
säkra än – vissa uppskattningar finns än (arbete pågår). Illustrationen beskriver klimatutsläpp från en 
byggnads livscykel, och delas in i livscykel skede A, B, C och D. Ca 20% av svenska samhällets 
klimatpåverkan kan relateras till bygg- och anläggningsbranschen, där de möjligen är fördelade 50% 
vardera byggnader och anläggningar. Ca 50% av en byggnads klimatutsläpp är relaterat till 
byggprocessen. Ca 80% av byggprocessens CO2e utsläpp kan relateras till byggmaterial och 
byggmetoder. Ca 50% av byggprocessens utsläpp kan relateras till byggnadens stomme och grund. 
Med känd teknik är det rimligt att anta att det finns förbättringsutrymme att minska CO2e utsläpp med 
ca 40 - 60%, därefter behövs nya innovationer (på sikt behövs minst 75 % minskning jämfört idag, 
enligt den nationella färdplanen). Skillnaden mellan nuläge CO2e utsläpp 2020 (utifrån LFM30 
framtagna hjälpmedel) – och fastställda målgränsvärde CO2e utsläpp för olika typer av byggnader, är 
mellan ca 30 – 150 kg CO2e  / ljus BTA (se definition ljus BTA i bilaga ordlista). Processen att 
förbättra (att maximera / minimera rätt), kan liknas med att göra olika kostnadseffektiva CO2e 
förbättringsval från ett smörgåsbord. Valen kan delas in åtgärder utifrån LFM30:s olika delstrategier, 
där alla behövs för att få ihop nödvändiga CO2e  minskningar. Fokus 2020 till 2025 för LFM30 är att 
stödja anslutna i denna process, dels på livscykel skede A1-A5, och dels påverkan på driftenergin 
(värmeförlusttal och solvärmelast). 

 
10 Notera. Vi är medvetna om att ombyggnad och tillbyggnad bör räknas som A1-A5, men då organisationsform och 
arbetssätt praktiskt görs på ett annat sätt, så redovisar vi det i B5. I anläggning finns ej tillbyggnad på samma sätt som vid 
byggnader. 
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Figur 4. CO2e proportioner vid nyproduktion byggnader i Sverige 

 
FÖRVALTNING OCH CO2e 
Om man jämför en byggnads livscykel, som endast inkluderar uppförande av byggnad (A1-A5), och 
förvaltning (B1-B4 och B6-B7) – men ej någon renovering / ombyggnad / tillbyggnad, då kan 
proportionerna se ut enligt nedan diagram.  
 
Den gröna cirkeln illustrerar byggprocessen klimatpåverkan (A1-A5) och den orange illustrerar 
förvaltningen (B1-B4, B6). Om allt som berör byggnation summeras (ej renovering / ombyggnad / 
tillbyggnad för A1-A5 samt B2-B4 och C1-C4, då är proportion byggprocess (A1-A5) 92% (=290 / 
318) av dess klimatpåverkan över en byggnads livscykel. Om vi för byggprocessen (A1-A5) ser på 
byggmaterial (A1-A3) proportion, då står det för 81% (= 234 / 290). Om vi för förvaltningen (B2-B4, 
B5) ser på driftenergins (B6; inkluderat värme och fastighetens energi) proportion, då står den för 92% 
(=188 / 205). För förvaltningen är det med andra ord prio att fokusera på driftseneregin (B6) även om 
B2-B4 också behöver uppmärksamhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. CO2e proportioner vid förvaltning byggnader i Sverige (ej inkluderat renovering, B5) 
 
 
Renovering, OMBYGGNAD, TILLBYYGGNAD (rot) och CO2e.  

80%

50% Anläggning

50% Byggnader

Ca 20% av 
samhällets 

CO2e

50%: Stomme och grund

50% Byggprocessen

Klimatutsläpp från ett byggnadsverks livscykel, delas in i: A, B, C, D.

A1-A3
Byggmaterial 

och 
byggmetoder

A4 
Transporter

A5
Byggarbetsplats

Drift (B1-B4, B6-B7)
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C + D
Cirkuläritet

35% Drift 15% ROT

Mål för flerbostadshus och lokaler: att minska med ca 100-150 kg CO2e/ per 
ljus BTA

Med bästa möjliga teknik, till 
rimlig kostnad, kan vi idag 

CO2e-förbättra med ca 
40-50% för byggnader.

Möjligt:
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Nedan diagram visar proportion mellan byggprocessen (A1-A5) för olika typer av byggnader, och 
ROT (B5; i diagram står det ombyggnad men ROT avses). Per år är proportioner olika avseende 
jämförelse mellan nyproduktion (A1-A5) och renovering (B5) av befintliga byggnader. Ca 1/3 av 

klimatpåverkan kommer generellt från ROT (B5) – då flera renoveringar görs över tiden, i jämförelse 
med byggprocessen (A1-A5). Det är därför väsentligt att styra CO2e utsläpp vid renoveringsprojekt. 
Under en livscykel på 50 år kan ROT (B5) aktualiseras i omgångar, exempelvis med en rad olika 
hyresgäst/lokal-anpassningar.  
 

 
Figur 10. ROT med standardhöjande åtgärder jämställs i LFM30 med nybyggnad som alltid kan ses som ett 

affärsmässigt alternativ vid ROT. På så sätt gynnas cirkuläritet i LFM30. I figur står B6 men avser B5. 

Figur 6. CO2e proportioner vid renovering av byggnader i Sverige, i förhållande till nyproduktion 
 
Renovering, ombyggnad och renovering (ROT) är alltid det bästa alternativet än att riva och bygga 
nytt. Därför behöver man vid nybyggnation välja tekniska lösningar som underlättar för 
ombyggnad/renovering och en gestaltning med planlösning som gör det attraktivt att spara och bevara. 
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BILAGA 4: ÅTERBETALNINGSPLAN 
Se dokument LFM30  Hjälpmedel Återbetalningsplan. Nedan sammanfattas den 
 

 
Figur 7. LFM30:s Återbetalningsplan. Se LFM30 Hjälpmedel Återbetalningsplan 
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BILAGA 5: REKOMMENDERADE KRITERIER PER 
DELSTRATEGI PÅ PROJEKTNIVÅ 
 
Anslutna har huvudansvar för klimatlöftet – LFM30 är ett stöd.  
 
LFM30 har perioden 2019-2021 börjat ta fram rekommenderade kriterier för byggherrera och andra byggaktörer 
att utgå ifrån vid ex markexploatering, projektutveckling, förvaltning och upphandling. Remissarbete pågår i 
flera arbetsgrupper, där det under 2022 kommer ut mer info (ex på www), bl a utifrån gröna PM. Parallellt pågår 
IT utveckling av verktyg inom flera arbetsgrupper. Avsikten är att stötta anslutna med rekommenderade 
specifika kriterienivåer, per delsteg enligt nedan klimattrappa. Det är upp till varje ansluten att förhålla sig till 
dessa kriterier i förhållande till sin ambition att till sina intressenter påvisa en trovärdig efterlevelse av sitt 
klimatlöfte. 
 

 
 

 
Figur 8. LFM30:s Klimattrappa med rekommenderade delsteg 2022 - 2030 
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Nedan beskrivs en sammanställning över pågående utvecklingsarbete och rekommenderade kriterier per 
delstrategi på projektnivå. 
 

Delstrategi Rekommenderade kriterier 
(www) 

G
äl

le
r 

fr
ån

 

G
rö

na
 P

M
 

(te
am

s)
 

IT
 v

er
kt

yg
 

un
de

r 
ut

ve
ck

lin
g Kommentar 

1. 
Affärsmodeller, 

incitament & 
samverkan 

• LFM30 Guide 
”Klimatpositiva markaffärer” 
vid markexploatering. 

2022, 
kv1 Ja Ja 

 

2. 
Cirkulär 

ekonomi & 
resurseffektivitet 

• LFM30 Kriteriedokument 
Mätmetod 
avfallshierarkitrappan 

• LFM30 Kriteriedokument 
(avsnitt cirkuläritet) 
Klimattrappa, 
byggtransporter och 
byggarbetsplats 

2022, 
kv 2 

 
 

2022, 
kv 4 

Ja Ja 

 

3. 
Design, process & 
klimatberäkning 

• LFM30 Metod Klimatbudget 
(flera olika dokument)  

• LFM30 
Upphandlingsstyrning  

2021, 
kv 1 
2021, 
kv 3 

Ja Ja 

 

4. 
Klimatneutrala 
byggmaterial 

 

 Ja  

Kunskapslyft i 
utskott, ”Gröna PM” 
(tips, kunskaps-
sammanställning) och 
events. 

5. 
Förvaltning, drift 

& underhåll 

• Arbetsnamn ”Klimat KPI:er” 2022-
, kv 3 Ja  

Mjukstart från 2022, 
gradvis till 2024. 

 

6. 
Klimatneutrala 

byggarbetsplatser 
& transporter 

• LFM30 Kriteriedokument 
(avsnitt cirkuläritet) 
Klimattrappa, 
byggtransporter och 
byggarbetsplats.  

2022, 
kv 4 Ja Ja 

Rekommenderade 
kriterier, i tänkt linje 
med löfte per år 

Tabell 11. Översikt över rekommenderade kriterier per LFM30 delstrategi. 
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BILAGA 6: ÄNDRINGSLOGG FRÅN FÖREGÅENDE 
DOKUMENTVERSION 
 
Nedan beskrivs de förändringar som gjorts från föregående dokument till denna version. 
Ändringsloggen börjar med version 1.4 då detta den första versionen som formellt set var godkänt. 
 
Förändringar i version 1.6 (från version 1.5): 
 
• Reviderat bakgrunds avsnittet. Förtydligat om LFM30. 
• Förtydligat och strukturerat om avsnitt LFM30:s kriterie på projektnivå. Generell översyn av 

struktur och text mellan olika dokument (Översikt, Metoddokument, Kriteriedokument, 
Utvecklingsarbete). Vissa avsnitt hamnat som bilaga 

• Avsnitt om målgränsvärde, mini-målgränsvärde och bra klimatval, flyttat till Metoddokument.  
• Anvisningar strukturerats tydligare, och kriterier lagts till i kriterietabell för befintlig byggnad 

ROT, nyproduktion anläggning, befintlig anläggning renovering/ombyggnad. Dessa är nu rimligen 
kompletta. 

• Bilaga: Varför värmeförlusttal och solvärmelast – text flyttad hit från huvuddokument och intro 
avsnitt. FEBY kriteriespecifikation och när motivera VFT. Kriterier vid ROT projekt, att motivera 
att lämpligt beaktande gjorts vid påverkan på VFT.  

• Bilaga. Kunskapslyft – vad är stort och litet avseende CO2e 
• Bilaga. Översikt över rekommenderade kriterier per LFM30 delstrategi 
• Bilaga. Återbetalningsplan 
• Bilaga: Jämförelse lagkrav och LFM30. Flyttats från mall Klimatdeklaration nyproduktion, till 

dokument LFM30 Metod Klimatbudget Utvecklingsarbete 
• Bilaga: Egenkontroll har blivit ett separat dokument, hjälpmedel. 
• Bilaga. Ändringslogg – var i introduktionen tidigare. 
 


