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1. INTRODUKTION
1.1. Översikt
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, som återfinns på
LFM30:s hemsida:
•
•
•
•
•
•
•

Översikt. Kortfattad beskrivning av LFM30:s klimatlöfte, principer, kriterier och 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.
Bilaga med anvisningar, instruktioner 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.

1.2. Utveckling av LFM30:s metod för klimatbudget
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt bidragit till LFM30:s Metod för klimatbudget sedan
2019. Det är många som medverkat i utveckling, testning, beskrivning, kommunikation och så vidare. Utan er
hade vi inte kommit så långt som vi gjort idag, och tillsammans öppnas nya möjligheter.
Vinnova- och SBUF-medel har möjliggjort arbetet, bland annat genom finansiering av nyckelpersoners arbete:
gruppledare arbetsgrupp 3 (AG3), utskottssamordnare i AG3 samt olika arbetspaketledare, forskare och
experter kopplade till AG3. Formella medförfattare till LFM30:s Metod för klimatbudget är Andreas
Holmgren (Hållbarhetschef Byggnadsfirman Otto Magnusson; ordförande i LFM30:s ledningsgrupp och
gruppledare i AG3), doktor Martin Erlandsson IVL/KTH (expert inom LCA och AP-ledare i AG3 LFM30)
samt Jeanette Nilsson (Landskapsarkitekt/Hållbarhetskonsult på Cohive).
Detta metoddokument uppdateras löpande enligt följande arbetsprocess:
• Metodutvecklingen bygger på vetenskaplig forskning och vedertagna standarder.
• Arbetsgruppen för design, process och klimatberäkning (AG3) tar fram ett första förslag som
behandlas i berörda utskott. Flödet kan följas på LFM30:s Teams-sida.
• Vid behov genomförs seminarium, hearings, remissrundor och referensgrupp kvartalsvis. Flödet kan
följas på LFM30:s Teams-sida.
• Målgruppsanpassning översiktsdokument/kortversion tas fram via kansliet. Kriteriedokument tas fram
via arbetsgrupp/utskott.
• Beslutsprocess där gemensamma kriterier förankras via LFM30:s samordningsgrupp och ledning, där
samråd görs med styrelse utifrån behov. Utifrån behov bereds ärende i särskilda beredningsgrupper.
Vid behov utvecklas kriterier mer i arbetsgrupp/utskott/beredningsgrupp.
• När beslut tagits av ledningen publiceras ny version på hemsidan www.lfm30.se (gamla versioner
arkiveras, men finns fortsatt tillgängliga på hemsidan).
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2. LFM30:S METOD FÖR KLIMATBUDGET STEG 1-5
2.1. Klimatbudgetens metod och arbetssätt

Figur 1. LFM30:s Metod för klimatbudget steg 1-5

LFM30:s klimatbudget steg 1-5 beskrivs i tabellen nedan, dels avseende metod, principer och kriterier, dels
utifrån arbetssätt.
Klimatbudgetens
5 steg

Metod, principer och kriterier

Arbetssätt

1.

Beräkna

Beräkna och redovisa klimatpåverkan för det
aktuella byggprojektet/byggnadsverket samt
aktuella byggdelar, i enlighet med LFM30:s
kriteriedokument och EN 15978:
• Byggnad nyproduktion
• Byggnad ROT (renovering, ombyggnad,
tillbyggnad)
• Byggnad förvaltning/drift
• Anläggning nyproduktion
• Anläggning renovering och ombyggnad
• Anläggning förvaltning/drift

Klimatberäkning görs för livscykelskede
A (byggprocessen) och B (driftskedet),
vilket utgör grunden för klimatbudgetens
CO2e-utsläpp. Byggnadsverkets löpande
CO2e-utsläpp och återbetalning
(klimatkompensation) redovisas i
LFM30:s olika klimatdeklarationer för
nyproduktion, förvaltning samt
renovering / ombyggnad / tillbyggnad
(ROT).

2.

Förbättra

Klimatförbättrande åtgärder analyseras. För att
kunna göra en rättvis jämförelse av olika åtgärder
behöver alternativen ha samma eller likvärdiga
funktionskrav (”allt annat lika”). Förbättringar får
inte åsidosätta berörda lagkrav eller andra krav
(exempelvis kundkrav), inte heller suboptimera
energieffektiviseringar i det berörda
byggnadsverket.

Klimatförbättringar möjliggörs genom
klimatberäkningar i tidiga skeden, vilka
sedan uppdateras under anbudsskedet och
vid projektöverlämning i en
klimatdeklaration. I klimatdeklaration för
nyproduktion samt för renovering
beskrivs vilka förbättringar som gjorts, att
funktionskrav är uppfyllda och eventuell
påverkan på värmeförlusttal (VFT) och
solvärmelast (SVL).

3.

Målgränsvärde

Ett byggnadsverk ska uppfylla ett givet
målgränsvärde som uppfyller principen om ”bästa
möjliga teknik till rimlig kostnad” (BATNEEC).

Olika klimatförbättrande åtgärder
genomförs, analyseras och kontrolleras i
tidigt skede för att säkerställa att
LFM30:s målgränsvärden (och minimålgränsvärden) uppfylls.

•

•

•

Målgränsvärde används i första hand, minimålgränsvärde i andra hand och bästa
klimatval till rimlig kostnad i tredje hand (om
målgränsvärde ej kan appliceras).
Byggnad, nyproduktion / tillbyggnad /
ombyggnad (standardhöjande): byggskede
A1-A5 samt B6 (värmeförlusttal (VFT) och
solvärmelast (SVL)).
Byggnad, renovering: arbete pågår att
utveckla mini-målgränsvärde och bästa
kliamtval per byggnadsdel (A1-A5, B5) samt
B6 (VFT och SVL).
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Framtida studier kan föreslå nya eller
justerade målgränsvärden (och minimålgränsvärden). Beslutsprocess för
LFM30:s målgränsvärden (och minimålgränsvärden) går via arbetsgrupp 3 till
samordningsgrupp och ledning. I
framtiden ser vi gärna att Boverket och
Trafikverket övertar LFM30:s roll här.

Klimatbudgetens
5 steg

4.

Negativa
utsläpp

Metod, principer och kriterier
•

Byggnader och Anläggningar, förvaltning:
arbete pågår att utveckla för B1-B4, B6-B7.
• Anläggning, nyproduktion / tillbyggnad /
renovering: arbete pågår att utveckla minimålgränsvärde och bästa klimatval per
byggnadsdel (A1-A5, B5), samt B6 (för
anläggningar som berörs).
Steg 3 måste uppfyllas innan steg 4 kan tas. Alla
CO2e-utsläpp under en byggnads livslängd
behöver löpande balanseras med återbetalning
(klimatkompensation).
LFM30 premierar trovärdiga och långsiktiga
återbetalningsalternativ såsom negativa utsläpp.
Återbetalning ska realiseras i närtid för utsläpp av
växthusgaser, samtidigt som hänsyn tas till
rimlighetsprincipen, långsiktiga spelregler och
tillgänglig teknik.

5.

Löpande
kontrollera

Arbetssätt

Ett klimatpositivt byggnadsverk kan i sin
resultaträkning löpande påvisa en signifikant
högre återbetalning än motsvarande CO2e-utsläpp
(signifikant nettoöverskott).
I klimatbudgeten ingår en plan för återbetalning av
växthusgaser, Återbetalningsplanen behöver följas
upp löpande för att det aktuella byggnadsverket
ska förbli klimatneutralt eller klimatpositivt under
hela dess livslängd.

Före 2025. Fokus är att minska CO2eutsläpp så mycket som möjligt. På grund
av osäkerheter i kunskap och marknad
ställs inga krav på klimatkompensation
för projekt som byggstartats före 2025.
Från 2025. För projekt som byggstartas
efter 2025 (bygglov sökt från 2025-0101) gäller att det redan vid överlämnandet
finns negativa utsläpp motsvarande minst
50% av målgränsvärdet för den aktuella
byggnadstypen.

Ett trovärdigt kontrollsystem av
klimatbudgeten ska finnas hos
verksamheten/företaget för att mäta,
balansera och redovisa förändringar under
ett byggnadsverks livslängd.
Verksamheten/företaget ska löpande
informera sina intressenter om detta
arbete samt redovisa delresultat, både på
företagsnivå och projektnivå.

Tabell 1. Metod, principer, kriterier och arbetssätt för LFM30:s Klimatbudget.

2.2. Klimatbudget steg 1: Beräkna
2.2.1. LFM30:s klimatbudget jämfört med nationell lagstiftning
Lagstiftning om klimatdeklarationer för nya byggnader omfattar de byggnader som ansöker om bygglov från
1 januari 2022. Lagstiftningen gäller för nya byggnader och fokuserar endast på steg 1-2 enligt LFM30:s
klimatbudget, där steg 2 i lagkravet är frivilligt. LFM30:s utgångspunkt är att vara kompatibla med lagkrav
och ej komplettera med onödiga delar. Men för LFM30 är det centralt med principen om jämförbarhet och
trovärdighet i klimatberäkningar – vi vill systematiskt förebygga utsläpp i varje steg. Därför har vi
kompletterat med enkla och rimliga tillägg, som inte skapar onödiga hinder eller kostnader.
Den LCA-metodik som tillämpas i LFM30 baseras likt Boverkets på allmänt accepterade beräkningsregler
och standarder i form av EN 15804, EN 15978 samt byggproduktförordningen. Boverket och lagstiftarna har
en vision att marknaden frivilligt ska arbeta med förbättringar. Detta är dock inte särskilt troligt då
byggnadens prestanda ska rapporteras till en icke-publik databas. Mer troligt är att utvecklingen även
fortsättningsvis drivs av olika miljöcertifieringssystem och krav vid upphandling, såsom kriterier i LFM30.
Boverket har i sin utredning och i sin färdplan föreslagit att steg 2 och 3 ska bli obligatoriska först år 2027,
genom att införa gränsvärden. Dessa gränsvärden kommer att förhindra byggnadslösningar som är ”sämst i
klassen” till skillnad mot LFM30:s målgränsvärden som innebär ”bäst i klassen”. LFM30 har redan infört
målgränsvärden som gör att man måste bygga med mycket lägre klimatpåverkan än vad
genomsnittsbyggnaden har idag. Vår ambition är vara en pionjär som visar vägen framåt även för andra.
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LFM30:s klimatbudget steg 4 och 5 med negativa utsläpp och klimatbudget nämns inte i Boverkets utredning
eller färdplan, vilket tyder på att detta kommer att regleras mycket senare. Enligt riksdagens beslut ska Sverige
inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045, och därefter uppnå negativa utsläpp. För att
nå målet krävs bland annat ny teknik i form av avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung, så
kallad bio-CCS. En annan befintlig teknik är kolsänkor. Kolsänkor innebär att koldioxid binds i exempelvis
träd som sedan används i byggnader, eller i marken, och därmed minskas även koldioxid i atmosfären. Detta
lyfts fram både i IPCC:s specialrapport om hur vi ska kunna nå 1,5-gradersmålet och som en viktig väg för att
nå målen i Parisavtalet (COP21). I LFM30 är målet att uppnå klimatneutrala byggnader 2030 och
klimatpositiva byggnader 2035. Sådana negativa utsläpp hanteras i klimatbudgetens steg 4 och följs upp
årligen enligt steg 5.
LFM30:s livscykelberäkningar för byggskedet förhåller sig till Boverkets anvisningar och
klimatdeklarationslagen. De baseras på klimatdata från samma databas, men istället för det konservativa
värdet för ett material använder LFM30 det representativa värdet (även kallat typiskt värde), så att
beräkningen kan användas som underlag för det målgränsvärde för maximal klimatpåverkan per m2 som
tillämpas för byggnader i LFM30. Den lagstiftade klimatdeklarationen innehåller inte alla byggdelar, vilket är
ett kriterium i LFM30. För de byggdelar som inte ingår i den lagstadgade klimatdeklarationen får man i
LFM30 använda färdiga schabloner. Detta upplägg innebär därför ett minimalt extrajobb, samtidigt som den
som vill kan räkna ut och använda exakta värden istället för schabloner. I dokumentet Kriterier på
projektnivå finns en bilaga med korsreferenser mellan LFM30 och Boverket.
Mål för flerbostadshus och lokaler: att minska med ca 100-150 kg CO2e/ per
ljus BTA
Möjligt: Med bästa möjliga teknik, till
rimlig kostnad, kan vi idag
CO2e-förbättra med ca
40-50% för byggnader.

Ca 20% av
samhällets
CO2e

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

50% Anläggning

50% Byggnader

A1-A3
Byggmaterial
och
byggmetoder

A4
Transporter

A5
Byggarbetsplats

Drift (B1-B4, B6-B7)
Renovering (B5)

80%
50% Byggprocessen

35% Drift

15% ROT

50%: Stomme och grund

Figur 2. CO2e-proportioner vid nyproduktion av byggnadsverk i Sverige.
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C+D
Cirkuläritet

2.3. Klimatbudget steg 2: Förbättra
2.3.1. Introduktion
Vad som är stort och litet är väsentligt att förstå för att kunna fokusera och göra rätt prioriteringar. Bygg- och
anläggning står för ca 20% av samhällets klimatpåverkan, fördelat ungefär jämt mellan byggnad och
anläggning. Kartläggning pågår avseende anläggning och fördelning av klimatpåverkan per skede, men de
huvudsakliga är under byggprocessen (A1-A5; nyproduktion) och renovering (B5). Det är inom dessa skeden
som förbättringar bör prioriteras. För byggnader är det tydligare att det finns tre olika skeden, byggprocess
(A1-A5), förvaltning (B1-B4, B6-B7) och renovering (B5), där olika typer av förbättringar behöver göras.
Inom byggprocessen är det framförallt byggmaterial samt byggdel stomme och grund som är väsentliga
områden att prioritera. För byggnader är det också väsentligt, vid byggprocessen och renovering, att beakta
energieffektiviseringsåtgärder inom områdena värmeförlusttal (VFT) och solvärmelast (SVL).
I dokumentet Kriterier på projektnivå finns en bilaga som sammanfattar studier kring vad som är stort och
litet för byggnader med jämförelser mellan nyproduktion, förvaltning och renovering/ombyggnad/tillbyggnad.
Motsvarande studie saknas för anläggning i dagsläget.
Hänsynsreglerna kan användas som stöd i förbättringsarbetet
• Kunskapskrav och bevisbörderegeln: Kompetens behövs för att identifiera och prioritera vad som är
väsentligt och vilka insatser som bör prioriteras. Vad som är väsentligt varierar.
• Försiktighetsprincipen, kretsloppsprincipen, hushållningsprincipen och bästa möjliga teknik. Att
involverade byggaktörer vidtar åtgärder eller begränsningar i sin byggverksamhet för att förebygga eller
motverka klimatpåverkan i proportion till: projektstorlek, byggdelars/byggmaterials enskilda CO2epåverkan; i förhållande till byggnadens totala klimatpåverkan över dess livscykel.
• Rimlighetsavvägning: Byggaktörer har olika rådighet och affärsförutsättningar att genomföra
rekommenderade klimatförbättrande åtgärder. På kontorsmarknaden och hyresgästmarknaden kan
omsättning av hyresgäster exempelvis motivera behov av hyresgästanpassningar/lokalanpassningar med
en högre frekvens av olika åtgärder än livslängd/funktion/finish normalt motiverar.
För att främja ett gemensamt ”språk” rekommenderar vi att förbättringar kommuniceras i enlighet med
LFM30:s delstrategier. LFM30 genomförde tre olika klimatberäkningsstugor under perioden 2020-2022
avseende byggnader (nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad) och anläggning (nyproduktion,
renovering, ombyggnad), med cirka 35 pilotprojekt. Tabellen nedan innehåller bra exempel på förbättringar
och ungefärlig klimatförbättringspotential.
Utmaningen kan förenklat beskrivas på följande sätt: Mellanskillnaden mellan nuläge mätt i kg CO2e/ljus
BTA m2 för nyproduktion byggnader och LFM30:s fastställda målgränsvärde, är cirka 100 kg CO2e/ljus BTA
m2. Det gäller alltså att likt ett smörgåsbord göra ett urval av olika kostnadseffektiva åtgärder, kanske 15-20
olika, för att sammanlagt uppnå en besparing på 100 kg CO2e/ljus BTA m2. För andra projekt, exempelvis
byggnader ROT och anläggning, ser proportionerna annorlunda ut, men även här gäller utmaningen att välja
ett antal kostnadseffektiva CO2e-förbättringsåtgärder. Varje förbättring behöver göras utifrån affärsmässighet,
både avseende kostnader och möjligheter.
Byggaktörer som kan erbjuda byggherrar/fastighetsägare kostnadseffektiva CO2e-förbättringsåtgärder ökar sin
konkurrenskraft jämfört med andra branschkollegor.
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Byggnader
Nyproduktion
(A1-A5)

Byggnader
ROT (B5)

Delstrategi
Affärsmodeller,
incitament &
samverkan
Cirkulär ekonomi
&
Resurseffektivitet
Design, process,
klimatkalkyl

Klimatneutrala
byggmaterial

Förvaltning, drift
&
Underhåll
Klimatneutrala
byggarbetsplatser
& transporter

Liten

Anläggning (Nyproduktion, Renovering, Ombyggnad)
Exempel på CO2-reducerande åtgärder
o Efterfrågan av EPD hos leverantörer
o Samverkan kvartersmark och allmän platsmark, med fokus på materialval,
återbruk och masshantering
o
o
o
o
o

Återbruk av spont
Återbruk av gatsten istället för ny gatsten
Återbrukat krossmaterial (Reduktion beror på transport)
Behåll befintliga överbyggnader
Massbalans

o
o
o
o

Använd ej kvarsittande spont
Bevara vegetation
Ny vegetation
Stenmjöl istället för asfalt

o
o
o
o
o
o
o
o

EPD
Materialval vattenledning
Klimatanpassad betong
Beställa ECO asfalt istället för konventionell asfalt
Byte till närproducerad kantsten i alternativ natursten
Biokol i växtbäddar och överbyggnader
Huggen gatsten och kantstöd istället för sågad
Byte av material i manteln på fjärrvärmerör till återvunnen plast

Mellan

Stor

0-15% CO2reduktion

15-40%
CO2reduktion

>40% CO2-reduktion

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

o Skötselextensiva grönytor, ex. äng istället för gräs, friväxande buskage istället
för klippt häck

✓

o Ersätta diesel med HVO100
o Minska transporter med lokala material istället för långväga transport
o Byte till elektrifierade arbetsmaskiner och transporter

✓
✓
✓

Anläggning
Nyproduktion
(A1-A5) och
Renovering
(B5)

Tabell 2. Möjliga CO2e-förbättringar per LFM30 delstrategi för byggnader och anläggningar, samt proportioner.
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LFM30:s metod för livscykelanalys och
klimatbudget går längre än föreslagen
lagstiftning.
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2.4. Klimatbudget steg 3: Målgränsvärden
2.4.1. Introduktion
Det är värt att notera att LFM30 troligtvis är först i världen med att ta fram målgränsvärden och minimålgränsvärden. Vi tillämpar BATNEEC-principen (bästa möjliga teknik till rimlig kostnad) vid framtagande
av målgränsvärden och mini-målgränsvärden.
Syftet med våra målgränsvärden är att hjälpa aktörer i LFM30 att senast 2025 komma halva vägen med att
minska byggprocessens klimatpåverkan jämfört nuläge (2020). LFM30 vill affärsmässigt främja cirkularitet.
Kriterier för tillbyggnad och standardhöjande ombyggnad (vilket beräknas ske tidigast efter 50 år) jämställs
därför med nybyggnad, då alternativet vid en standardhöjande ombyggnad alltid är att riva och bygga nytt.
Underhåll (B2), reparation (B3) och utbyte (B4) sker normalt vid löpande drift och förvaltning, medan större
insatser benämns som renovering (B5).
I första hand används antagna målgränsvärden, i andra hand tillämpas mini-målgränsvärden, och i tredje hand
bästa klimatval. Idag finns det fastställda målgränsvärden för följande nya byggnader (som också kan
tillämpas för tillbyggnad samt standardhöjande ombyggnad), och som gäller till och med 2025:
• Byggprocessen (A1-A5), anges här som CO2e/ljus BTA m2 (kan också anges i Atemp): Lokaler (270),
flerbostäder (216), småhus (171), p-hus (170).
• Påverkan på driftenergi (VFT, SVL). Värmeförlust och solvärmelast från färdig ny byggnad (B6), anges
som påverkan på driftenergin. Värmeförlusttal i enlighet med FEBY silvernivå (ej certifieringskrav).
Solvärmelast i enlighet med Miljöbyggnad silvernivå (ej certifieringskrav).
För nya anläggningar saknas i nuläget fastställda målgränsvärden – men ambitionen är att ta fram
målgränsvärden för vissa anläggningstyper. Antagna målgränsvärden, minimålgränsvärden och bästa
klimatval anges i dokumentet Kriterier på projektnivå.
2.4.2. Procedur för utveckling av målgränsvärde, mini-målgränsvärde och
bästa klimatval
I de fall det saknas ett fastställt målgränsvärde behöver ett nytt målgränsvärde eller mini-målgränsvärde tas
fram. Och där mini-målgränsvärde ej är applicerbart används bästa klimatval. Framtagande av målgränsvärde,
mini-målgränsvärde och bästa klimatval utgår från BATNEEC-principen och är minst 20% bättre än tänkt
medelvärde för nuläget (eventuella undantag behöver motiveras). Underlag vid framtagande av ett
målgränsvärde, mini-målgränsvärde eller bästa klimatval inkluderar en beskrivning av traditionell byggteknik
idag samt den ambitionsnivå som ska uppfyllas för så stor klimatförbättring som möjligt med rimliga
kostnader. Om en aktör tar fram ett förslag på (reviderat) målgränsvärde, mini-målgränsvärde eller bästa
klimatval som bedöms vara av allmänt intresse anmäls detta till LFM30. Efter granskning kan det antas och
bli en del av de gemensamma målgränsvärdena/mini-målgränsvärdena i LFM30. Mini-målgränsvärde klassas
enligt nedan:
• Byggnadsverk/typ, exempelvis: Idrottsanläggning, industribyggnad, lagerbyggnad, lokalgata,
skolgård, flerbostadshus, småhus, lokal, p-hus
• Byggdel, exempelvis: köryta, gångbana, innervägg, innertak, stambyte
Ett mini-målgränsvärde för en byggnadstyp ska i första hand baseras på CoClass, och kompletteras med SBEF
och BSAB per utrymme och byggnadsdel. Ett mini-målgränsvärde för en anläggning bör i första hand baseras
på CoClass byggnadsverk (eller byggdelar). I andra hand definieras projektets byggdelar alternativt
komponenter med tydlig gränsdragning avseende vad som ingår.
Mini-målgränsvärdet redovisas per m2, m eller annat lämpligt mått så att gränsvärdet kan utgöra ett nyckeltal,
en indikator. Utöver grundläggande funktionella krav som sätts av myndigheter ska det aktuella minimålgränsvärdet kompletteras med en beskrivning av dessa funktioner så att relevanta jämförelser kan göras, så
kallad ”allt annat lika-jämförelse”. För byggnader ska påverkan på värmeförlusttal samt affärsmässighet också
motiveras.
Vid utarbetande av ett mini-målgränsvärde rekommenderas att arbetsprocessen inkluderar nedanstående
ambitionsnivåer (alternativ 1-4). Kriteriet är dock att det minst krävs att man tar fram en teknisk lösning som
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beskriver nivåerna ”Traditionell” och ”Mini-målgränsvärde / BATNEEC”, enligt listan nedan. Med fördel tas
en Basnivå också fram för att underlätta en förflyttning som kan göras direkt utan dröjsmål.
•
•
•
•

Alternativ 1. Traditionell. Alternativet beskriver vad man traditionellt väljer (mest frekventa valet). Kan
exempelvis baseras på intervjuer eller statistiskt underlag.
Alternativ 2. LFM30 Basnivå. Alternativet beskriver en kostnadsneutral klimatförbättring som därför är
rimlig för alla att genomföra, oavsett ambitionsnivå. Motsvarar upphandlingsmyndighetens nivå
”Basnivå”.
Alternativ 3. Mini-målgränsvärde / BATNEEC. Alternativet beskriver en klimatförbättring till en
rimlig kostnad. Denna nivå motsvarar principen BATNEEC och ger generellt minst 20% lägre CO2e.
Alternativ 4. Bästa teknik. Alternativet beskriver bästa möjlig teknik för lägst identifierad
klimatpåverkan och är ofta ett dyrare alternativ än ovan. Denna nivå motsvarar principen BAT och
upphandlingsmyndighetens ”Spetsnivå”.

Vid framtagning och redovisning av nya mini-målgränsvärden kan mallen LFM30 Klimatdeklaration eller
motsvarande användas. Samma underlag kan också användas för att ansöka om att få ett mini-målgränsvärde
fastställt som ett gemensamt mini-målgränsvärde inom LFM30.

2.5. Klimatbudget steg 4: Negativa utsläpp
2.5.1. Återbetalning
Det finns två typer av återbetalning (klimatkompensation); negativa utsläpp och förebyggande av utsläpp.
Med negativa utsläpp (-CO2e) tas CO2e permanent bort ur atmosfären. Därmed minskar CO2e-skulden, det vill
säga att man gör en återbetalning. Förebyggande av utsläpp innebär att CO2e-skulden varken ökar eller
minskar. En återbetalningsplan för en fastighet, visar hur CO2e-utsläpp och återbetalning balanseras.
Återbetalning (klimatkompensering) kan göras först när samtliga kriterier uppfyllts för klimatbudget steg 1-3.
Innan dess får steg 4 inte åberopas. Fokus 2020-2025 är på att minska CO2e så mycket som möjligt. LFM30
har inga krav eller förväntan på att återbetalning realiseras för projekt som byggstartas innan 2025, utan först
från 2025. Det förväntas dock att en teoretisk beräkning görs, genom att en så kallad teoretisk
återbetalningsplan upprättas för alla byggstartade pilotprojekt som avser komma under målgränsvärde, i syfte
medvetandegöra och bidra till utvecklingsarbetet. Det är alltså frivilligt att göra faktisk återbetalning innan
2025, men det krävs för att få kalla ett projekt klimatneutralt/klimatpositivt.
LFM30:s kriterier utvecklas i enlighet med nationella och internationella överenskommelser, men är mer
robusta och strikta i syfte främja ökad trovärdighet:
• Principen om att förorenaren betalar gäller.
• LFM30 eftersträvar en så hög andel återbetalning med negativa utsläpp som det är tekniskt och
affärsmässigt möjligt. Därför är det primära valet vid återbetalning att välja negativa utsläpp, det
sekundära valet (villkorsstyrt) är förebyggande av nya utsläpp.
• Återbetalning görs löpande per kalenderår.
• En riktlinje är att minst 50% av återbetalningen består av negativa utsläpp som är långsiktigt trovärdiga.
En annan riktlinje är att minst 50% av återbetalningen realiseras innevarande år.
• Återbetalning behöver göras så att det finns en trovärdig marginal för klimatneutralitet och
klimatpositivitet.
• Det är byggherre/fastighetsägare som utifrån sin rådighet har huvudansvar för beräkningar och
redovisning av återbetalning. För att undvika dubbelbokföring är det byggherren som redovisar
återbetalning.
• Själva återbetalningen kan byggherre välja att inkludera i sin upphandling, vilket innebär att den realiseras
av entreprenören.
• En transparent återbetalningsplan finns, som visar hur CO2e-utsläpp och återbetalning balanseras.
För mer specifika kriterier kring återbetalning se dokumentet Kriterier på projektnivå samt hjälpmedlet
LFM30 Återbetalningsplan.
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2.5.2. Negativa utsläpp
Varje återbetalningsalternativ har villkor som ska uppfyllas:
• Byggnadsverk. Exempel på negativa utsläpp som byggherren har direkt rådighet och långsiktig kontroll
över är: Kolinlagring i byggmaterial och biokol under fastigheten/anläggningen. Notera att man endast
kan åberopa på 50% av inbyggt kol i byggmaterial.
• Bredvid byggnadsverket. Exempel på negativa utsläpp som byggherren har direkt rådighet men ej
nödvändigtvis långsiktigt full kontroll över är: Bio-kol under mark i egen eller närliggande fastighet, träd,
buskar, biokol vid yta samt karbonatisering.
• Externa köp. Exempelvis biokol som plöjs ned i åkermark innevarande år, eller bio-CCS avtal som
realiseras inom fem år.

Tabell 3. Återbetalning sker primärt via negativa utsläpp.

2.5.3. Förebyggande av nya CO 2 e-utsläpp till atmosfären
LFM30 särskiljer sig från andra system på marknaden genom att vi primärt endast godkänner negativa
utsläpp. Förebyggande av utsläpp som återbetalning godkänns endast sekundärt, beroende på vissa villkor.
Till exempel godkänns varken EU ETS-handel med utsläppsrätter eller klimatkompensaton via skog
(beskogning/återbeskogning/undvika avskogning). För övergångsperioden 2020-2025 kan en viss mängd
återbetalning genom förebyggande av nya utsläpp godkännas, om de negativa utsläppsalternativen ej är
affärsmässigt möjliga. Godkända alternativ är: Förnybar energi, energieffektivisering, förebyggande av CO2egaser (exempelvis metan/lustgas/industrigaser), CCS och CCU. Andra återbetalningsmetoder som kan
motiveras och följer våra metodanvisningar, är möjliga att föreslå för LFM30.

2.6. Klimatbudget steg 5: Löpande kontrollsystem
Det behövs ett löpande kontrollsystem för att balansera och redovisa förändringar över en
byggnads/anläggnings livslängd, för CO2e utsläpp och negativa CO2e-utsläpp. All klimatpåverkan ingår. När
utsläpp och negativa utsläpp balanseras för en fastighet över tid, då är fastigheten klimatneutral.
Vi kan dela in klimatbudgetens kontroll i tre olika skeden:
• Byggprocess (A1-A5)
• Förvaltning (B1-B4, B6-B7)
• Renovering / ombyggnad / tillbyggnad (B5)
Redovisning per skede, det vill säga kontroll att balansering har gjorts, sker via LFM30 Klimatdeklaration i
enlighet med LFM30:s kriterier. För mer specifika kriterier se dokumentet Kriterier på projektnivå samt
hjälpmedlet LFM30 Klimatdeklaration.
Därtill behöver kontrollsystemet visa hur ansluten aktör minskar sitt klimatavtryck i övrig verksamhet (scope
1-3). För mer specifika kriterier se dokumentet Kriterier på företagsnivå.
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Figur 3A till vänster:
Ett byggnadsverks
balansering av CO2eutsläpp beskrivs i
klimatbudgetens
resultaträkning.
Det orange är CO2eutsläpp och det blåa är
negativa utsläpp. När
kontroll påvisar att CO2e
balanseras och redovisats i
LFM30
Klimatdeklaration, då är
byggnadsverket
klimatneutralt.

Figur 3B till vänster:
Varje skede behöver sin
kontroll och redovisning.
Redovisning per skede
(byggprocess, förvaltning,
ROT) görs via LFM30
Klimatdeklaration, som
påvisar CO2e-utsläpp och
återbetalning.

Figur 3C till vänster:

Klimatdeklarationer över tid

Projektnivå till
företagsnivå.

LFM30:s klimatlöfte:
Portföljnivå, företag – alla fastigheter

FÖRVALTNING

Projektnivå
Fastighet 1

När en byggherre/
fastighetsägare transparent
kan påvisa att alla dess
fastigheter, i aktuell
fastighetsportfölj i angiven
lokal geografi, har
kontrollsystem som
påvisar CO2e-balansering,
då uppfyller ansluten aktör
sitt klimatlöfte.
FÖRVALTNING

FÖRVALTNING

Projektnivå
Fastighet 3

Projektnivå
Fastighet 2

Figur 3 A-C. Ett trovärdigt klimatlöfte främjas när en ansluten aktör kan påvisa att det finns ett löpande kontrollsystem som täcker
dess fastighetsportfölj och som via klimatdeklarationer per enskild fastighet visar att CO2e balanseras.
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3. LÖPANDE REDOVISNING AV LFM30:S KLIMATLÖFTE
3.1. Det vi mäter, redovisar och kommunicerar
För samtliga LFM30-anslutna aktörer är det obligatoriskt att mäta, redovisa och kommunicera sitt klimatlöfte i
enlighet med LFM30:s Metod för klimatbudget steg 1-5. Klimatlöftet gäller både projektnivå och företagsnivå.
Redovisning på projektnivå görs löpande, på företagsnivå görs det varje år inför årets resultatkonferens (oftast
i maj). Hur redovisning görs beskrivs i dokumenten Kriterier på projektnivå samt Kriterier på
företagsnivå.

Företagsnivå

Projektnivå

Vad ska redovisas?
• Fokus är på byggherrars och andra byggaktörers affärsportfölj bestående av:
Fastigheter/nyproduktionsprojekt, ROT-projekt, produkter, tjänster och övrig verksamhet i
testbädd Malmö.
• Redovisning görs årligen inom fyra områden: Affärsförflyttning (SEK), affärsförflyttning
(CO2e), LFM30 delstrategier samt egen färdplan/verksamhetsplan.
o Resultatkonferens 2021: Fokus är på nyproduktion byggnader samt CO2e-påverkan
från egen verksamhet.
o Resultatkonferens 2022, utöver vad som redovisats 2021: Anläggning (nyproduktion
och renovering/ombyggnation) samt byggnader (ROT) tillkommer.
o Resultatkonferens 2023, utöver vad som redovisats 2021-2022: Förvaltning av
befintliga byggnadsverk (B1-B4, B6-B7) tillkommer.
• Alla byggherrar redovisar löpande i enlighet med LFM30:s kriterier, exempelvis med hjälp av
mallen LFM30 Klimatdeklaration.
• I samband med LFM30:s årliga resultatkonferens redovisar alla byggherrar status på sitt
klimatneutrala projekt som ska byggstartas innan 2025.
• LFM30 uppmanar byggmaterialleverantörer att redovisa sina byggvaror i enlighet med godkänd
EPD (miljövarudeklaration).
Tabell 4. Vad som ska mätas på projektnivå och företagsnivå i enlighet med LFM30:s klimatlöfte.
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År 2035 ska samtliga projekt byggas
och förvaltas klimatpositivt.
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BILAGA: ORDLISTA
Se generell ordlista på LFM30:s hemsida. Nedan framgår specifika begrepp i LFM30:S Metod för
klimatbudget steg 1-5 detta dokument.
Anläggning

Begreppet anläggning definieras inom LFM30 som mark som på något vis är
anlagd. I en tät stad utgörs i princip all mark mellan byggnaderna av anläggningar.
En anläggning kan vara ovan mark (t.ex. broar), under mark (t.ex. VA- eller
fjärrvärmeanläggning) eller i marknivå (t.ex. väg, gata, park, torg, bostadsgård
m.m.) Anläggningar förekommer såväl på kvartersmark som på allmän platsmark.
Utanför en stad finns anläggningar bl.a. i form av infrastruktur. Källa: AG3
(LFM30)

Atemp

Summan av invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan
som värms till mer än 10 °C. Area som upptas av innerväggar, öppningar för
trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden, i bostadshus
eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.
Omräkningsfaktor för att räkna om Atemp till BTA är: Atemp = 0,9*BTA. Källa:
Boverket

BATNEEC

Principen att sträva efter bästa möjliga teknik som ej kostar onödigt extra (Best
Available Technology Not Entailing Excessive Costs). I detta dokument avser
principen de gränsvärden i Klimatbudget steg 3 som hittills tagits fram för
byggnader, men som också kan ändras i framtiden utifrån samma princip. Principen
avser också användas i dokumentet utifrån hur målvärde för anläggningar (nya samt
befintliga) och befintliga byggnader (ex B2-B5) sätts i Klimatbudget steg 3. Källa:
EU directive 84/36/EEC samt AG3 (LFM30)

Bio-CCS

Syftar på en uppsättning tekniker som skiljer av koldioxid av biogent ursprung för
att sedan lagra denna permanent i djupa geologiska formationer (kallas även för
BECCS, Bio-Energy with Carbon Capture and Storage) Källa: International Energy
Agency, 2020. Energy technology perspectives 2020 - Special report on carbon
capture, utilisation and storage,: International Energy Agency

BSAB

BSAB-systemet är till för att alla inom byggsektorn ska kunna tala samma språk.
BSAB används bl.a. för:
• Produktmodeller (gemensamma klassifikationstabeller ger ett effektivt
informationsutbyte mellan byggande och förvaltning
• AMA och tekniska beskrivningar med stöd av AMA
• Ritningsnumrering (med stöd av BSAB-systemets byggdelstabell)
• Mängdförteckningar (struktureras på samma sätt som beskrivningar och
kalkyler)
• Kalkyler (Byggkatalogen)
• Produktplanering och materialadministration
• Varuinformation
• CAD-system (samma behov av klassifikation som för produktmodeller och
ritningar)
BSAB-systemet består bl.a. av samverkande tabeller för byggdelar, byggdelstyper,
produktionsresultat och resurser. Källa: Svensk Byggtjänst.

BTA

Bruttoarea är summan av alla våningsplans area och begrän-sas av de omslutande
byggdelarnas utsida. Källa: SS 21054:2009 tom 2020-03-17, SS 21054:2020 (SIS,
2009).

BTA, ljus

Bruttoarea ovan mark. I detta dokument avser ljus BTA den BTA som är ovan och
delvis ovan mark, exkluderat komplementbyggnad (carport/garage/förråd el dyl.)
samt teknikutrymmen på vind (utrymmen för fläkt, hissmaskin, el, tele, värme, kyla).
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Inkluderar 24 grundkonstruktioner (pålning). Källa: bilaga A till SS 21054:2009
samt AG3 (LFM30. Se även bilaga 1 i Kriteriedokument projektnivå för aktuella
SBEF delar.

BTA, mörk

Bruttoarea under mark. I detta dokument avser mörk BTA den BTA som är under
första bjälklagets överkant och alla byggdelar ovan bottenplattans överkant
(exkluderat bottenplattan), inkluderat SBEF: 23 Markförstärkning, dränering, 25
kulvertar, 26 garage (bärande källarväggar inkluderat påfartsramp som sticker ut
utanför fasadliv. Den orangemarkerade delen av byggnaden är de byggdelar som ska
räknas bort (pilarna indikerar bara var systemlinjerna är inritade). Källa: bilaga A till
SS 21054:2009 samt AG3 (LFM30. Se även bilaga 1 i Kriteriedokument projektnivå
för aktuella SBEF delar.

Byggnad

I PBL definieras vad som menas med byggnad. I definitionen finns ett antal
kriterier som ska uppfyllas för att en konstruktion ska vara en byggnad. Samtliga
kriterier måste vara uppfyllda för att en konstruktion ska anses vara en byggnad.
De kriterier som ska vara uppfyllda är följande:
• Det ska vara en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och
väggar.
• Den ska vara varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark
eller vara varaktigt placerad på en viss plats i vatten.
• Den ska vara avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla
sig i den.
Källa: PBL (2010:900) 1 kap. 4 §
Byggnader identifieras med ett särskilt byggnads-ID som är unikt för varje enskild
byggnad. En huskropp som byggts till kan få ytterligare ett byggnads-ID för själva
tillbyggnaden. Källa: Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 7 §
Varje byggnad som ska energideklaration ska som huvudregel ha en egen
energideklaration. Men i vissa undantagsfall är det möjligt att byggnader kan
energideklareras tillsammans. Det innebär att två eller flera byggnader med olika
byggnads-ID kan registreras i samma energideklaration. Samtliga följande
förutsättningar måste vara uppfyllda för att byggnader ska kunna samdeklareras:
• att de är sammanbyggda
• att de har enhetliga byggnadstekniska förutsättningar
• att de har ett gemensamt inomhusklimat och gemensamt tekniskt
försörjningssystem.
Källa: Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för
byggnader – 5§.
Källa: För lagkrav klimatdeklarationer finns ingen definition på byggnad. Vi
utgår ifrån definition från PBL och Boverkets om energideklaration. AG3
(LFM30)

Byggnadsverk

Ett byggnadsverk är en byggnad eller annan anläggning.
Källa: Plan- och bygglag (2010:900) 1 kap. 4 §.
Inom LFM30 avser vi att samtliga byggnader och anläggningar definieras som
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byggnadsverk.
Källa: AG3 (LFM30)

Bästa klimatval

Val av teknik eller material som har lägt CO2e utifrån BATNEEC principen och
rådande förutsättningar. Detta val används när målgränsvärde eller minimålgränsvärde ej kan appliceras på ett byggnadsverk. Källa: AG3 (LFM30)

CCS

Carbon Capture and Storage syftar på en uppsättning tekniker som skiljer av
koldioxid för att sedan lagra denna permanent i djupa geologiska formationer. Källa:
International Energy Agency, 2020. Energy technology perspectives 2020 - Special
report on carbon capture, utilisation and storage,: International Energy Agency

CCU

Carbon Capture and Utilization syftar på en uppsättning tekniker som fångar in
koldioxid för att sedan använda denna som en råvara till att tillverka andra produkter
eller tjänster. Källa: International Energy Agency, 2020. Energy technology
perspectives 2020 - Special report on carbon capture, utilisation and storage,:
International Energy Agency

CoClass

CoClass är ett digitalt klassifikationssystem för all byggd miljö. Källa: Svensk
Byggtjänst

Entreprenadarea
(anläggning)

Med entreprenadarea avser vi i detta dokument arean på de delar av
entreprenadområdet som ligger till grund för klimatdeklarationen för ett
anläggningsprojekt. Entreprenadarean beräknas genom att följande ev. ingående
områden dras ifrån entreprenadområdets area:
• Arean för ev. byggnader inom entreprenadområdet. Beräkning av
byggnadens area baseras på fasadliv.
• 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.
Källa: AG3 (LFM30)

Entreprenadområde

Med entreprenadområde avser vi inom LFM30 det område som definierats inom
en upphandling eller ett avrop av ett anläggningsprojekt. Entreprenadområdet
definieras vanligen med entreprenadgräns på ritning.
Källa: AG3 (LFM30)

Fastighet

Med fastighet i detta dokument menar vi mark under huset och 2 meter utanför
fasadlivet, byggnaden, fast inredning för stadigvarande bruk, samt
maskiner/utrustning för byggnadens huvudsakliga ändamål. En eventuell
komplementbyggnad ska inkluderas till huvudbyggnaden, eller delas upp mellan
flera fristående huskroppar om de delar på komplementbyggnadens gemensamma
funktioner. Källa: AG3 (LFM30)

Fastighetsportfölj

En sammansättning av enskilda fastigheter som tillsammans bildar en
fastighetsportfölj. I detta dokument delar vi upp portföljen i befintliga och
nyproducerade fastigheter. Avgränsning enligt LFM30:s klimatlöfte (om ej ansluten
aktör gjort ett geografiskt utökat klimatlöfte) är den del av fastighetsportföljen som
lokaliseras till geografin Malmö kommun. Källa: AG3 (LFM30)

Fastighetsportfölj,
befintliga fastigheter

Ett bolags portfölj av befintliga fastigheter (ej nyproduktion) som är representativ för
bolaget som vanligen ägda fastigheter, och som berörs av arbetet med att minska
fastigheternas klimatpåverkan i enlighet med LFM30. Detta avser tillbyggnad,
ombyggnad, renovering, fastighetsförvaltning. Källa: AG3 (LFM30)

Fastighetsportfölj,
nyproduktion

Ett bolags portfölj av nyligen färdigställda nyproducerade fastigheter, som är
representativ för bolaget och som berörs av arbetet med att minska klimatpåverkan i
enlighet med LFM30. Källa: AG3 (LFM30)
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Förebyggande av
växthusgasutsläpp

Åtgärder som begränsar nytt utsläpp av växthusgaser, till exempel genom att
modifiera utsläppskällan, ändra på hanteringen av utsläppskällan eller genom
införande av styrmedel. Exempel på icke godkänt förebyggande av utsläpp:
Förebyggande av avskogning och handel med växthusgaser. Exempel på godkända
alternativ är: införande av ny förnybar energi eller additionellt förnybar emergi,
energieffektivisering, destruering av deponigas, CCS (om bio-CCS, då är det ett
negativt utsläpp istället), CCU. Källa: AG3 (LFM30)

Klimatdeklaration
av byggnader,
Boverket

Vid uppförande av en ny byggnad ska byggnadens klimatpåverkan redovisas i en
klimatdeklaration. Klimatdeklarationen syftar till att minska klimatpåverkan vid
uppförande av byggnader genom att synliggöra denna. Byggherren ansvarar för att
upprätta klimatdeklarationen för byggnaden och lämna in den till Boverket.
Kommunens byggnadsnämnd kan som huvudregel meddela slutbesked först efter att
en klimatdeklaration har lämnats in till Boverket. Källa: Boverket

Klimatdeklaration,
LFM30

Klimatdeklaration av en fastighet eller anläggning består av en redovisning av
Klimatbudget steg 1-5, i enlighet med LFM30:s kriterier i detta dokument
(kommande lagkrav har idag endast Klimatbudget steg 1):
• Redovisning av LCA-data och kvalitetsrapport.
• Vilka CO2e-reducerande förbättringar som gjorts.
• LCA-resultat i förhållande till gränsvärde eller målvärde.
• Återbetalning, som kan påvisa om byggnaden blivit klimatneutral eller
klimatpositiv.
• Löpande kontrollsystem för att balansera och redovisa förändringar under
en byggnads livslängd.
Källa: AG3 (LFM30)

Klimatkalkyl, BM
(LCA-verktyg)

Ett exempel på ett verktyg för en livscykelanalys (LCA) för en byggnad är IVL:s
Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM. Det är ett branschgemensamt ett
branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader som gör det möjligt för en
icke-expert att ta fram en klimat- deklaration för en byggnad, exempelvis hur stor
klimatpåverkan olika byggnader har och hur utsläppen kan minska genom
förändrade materialval och produktionssätt. Källa: IVL

Klimatkompensation

Klimatkompensation definieras som en mekanism för att kompensera en produkts
klimatavtryck genom förebyggande av utsläpp, minskning eller avlägsnande av
motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför produktsystemets
gränser.
Källa: IS0 14021
Kommentar, LFM30: Denna definition används ex i LFM30/IVL-rapporten
”Kompensation av klimatskuld inom LFM30 (se sammanfattningen).
LFM30 använder generellt begreppet återbetalning istället för klimatkompensation,
för att den är mer anpassningsbar till LFM30 ändamål. (Källa: AG3)

Klimatneutral

Netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Det innebär att utsläpp som sker
ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska lösningar och
därmed inte bidra till växthuseffekten. Strategin är att i första hand minska faktiska
utsläpp men att kompensationsåtgärder kan användas för att uppnå klimatneutralitet.
Källa: Fossilfritt Sverige, Riks Färdplan Bygg
Klimatneutral/nottonollutsläpp av växthusgaser uppnås när summan av
växthusgasutsläpp och upptag i sänkor inom ett produktsystem, uttryckt som
koldioxidekvivalenter och baserat på livscykelanalys, är noll eller, när den är större än
noll, kompenseras med minst en motsvarande mängd växthusgasminskningar.
Källa, AG3 (LFM30): Omformulerad LFM30 definition, baserad på begreppen ”carbon
neutrality” och ”net-zero CO2 emissions” i rapporten ”Voluntary compensation of
greenhouse gas emissions, 2021, Nordiska Minsterrådet”, samt ISO 14021:2016
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definition av ”carbon neutral”, samt ISO 14067 definition av ”carbon footprint”.

Klimatpositivt

Mer upptag och avskiljning än utsläpp av växthusgaser. Källa: Fossilfritt Sverige,
Riks Färdplan Bygg
Kommentar – inom LFM30 avser vi använda: Mer upptag, avskiljning och
permanent lagring än utsläpp av växthusgaser. Källa: AG3 (LFM30)

Mini-Målgränsvärde

Mini-målgränsvärde beskrivs per byggnadsdel / anläggningsdel / byggmaterial,
och används om/när det ej är möjligt att applicera ett målgränsvärde på
byggnads-verksnivå. Källa: AG3 (LFM30)

Målgränsvärde

Målgränsvärde, som är steg 3 i LFM30 Klimatbudget (steg 1-5), avses för ett
byggnadsverk, som max CO2e utsläpp utifrån BATNEEC principen, och appliceras i
första hand, i andra hand används mini-målgränsvärde, och tredje hand bästa
klimatval. I dokument LFM30 Metod Klimatbudget Projektnivå, anges aktuella
nivåer.
För byggaktörer som ej direkt kan applicera på ett byggnadsverk, utan istället på sina
produkter/tjänster, avser det byggaktörens bästa affärserbjudande CO2e utifrån
principen BATNEEC. Källa: AG3 (LFM30)

Negativa utsläpp

Negativa utsläpp ska uppfylla följande fyra kriterier:
1. Fysiska växthusgaser avlägsnas från atmosfären.
2. De avlägsnade gaserna lagras utanför atmosfären på ett sätt som är avsett att
vara permanent.
3. Uppströms och nedströms växthusgasutsläpp 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 atmosfäriska växthusgaser som tas bort och lagras
permanent är större än den totala mängden växthusgaser som släpps ut i
atmosfären.
Källa: AG3. Tanzer & Ramirez (2019)

Nyproduktion

Med nyproducerad byggnad avser vi att byggnaden är max 2 år (i likhet med
Miljöbyggnads definition), och har ej tagits i drift än (harmoniserar med
Skatteverkets bedömning vid ROT, där de angett max 5 år). En byggnad som
tagit i drift är med andra ord en befintlig byggnad. Källa: AG3 (LFM30)

Ombyggnad

Ombyggnad är en typ av ändring av byggnad. För att en ändring av en byggnad ska
anses utgöra ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en betydande och
avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.
För att en ändring av en byggnad ska vara en påtaglig förnyelse så ska åtgärden:
• vara bygglovs- eller anmälningspliktig,
• medföra en stor ekonomisk investering, samt
• ha en viss karaktär och omfattning.
Är inte samtliga tre kriterierna uppfyllda, så utgör åtgärden ingen påtaglig förnyelse
och är därmed inte en ombyggnad.
Byggherrar och kommuner får i stor utsträckning göra självständiga bedömningar av
om deras ändring är att betrakta som en ombyggnad eller enbart en annan ändring.
Källa: Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 2, 5, 7 §§§ PBL
Notera. Vi är medvetna om att ombyggnad och tillbyggnad bör räknas som A1A5, men då organisationsform och arbetssätt praktiskt görs på ett annat sätt, så
redovisar vi det i B5: Källa AG3, LFM30

Permanens

Permanens syftar på en situation då en växthusgasminskning som har
åstadkommits av en projektaktivitet inte reverseras vid ett senare tillfälle.
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Källa: Voluntary compensation of greenhouse gas emissions, 2021, Nordiska
Minsterrådet.

Produktportfölj

Samlingen av alla produkter eller tjänster som erbjuds av ett företag. I detta
dokument förenklas det av att när man avser byggherrar har de en fastighetsportfölj,
medan alla andra byggaktörer har en produktportfölj. Källa: AG3 (LFM30)

Riktpris/riktnivå
klimatpåverkan

Används i dokumentet för att ange en maximal nivå på en byggherres inriktningsmål
för kravställande vid upphandling i ett projekt avseende både kostnads- och
klimatbudget. Dels avseende kostnader (exempelvis riktpris Y SEK / ljus BTA m2)
och dels CO2e-utsläpp (exempelvis riktnivå klimatpåverkan Y kg CO2e/ljus BTA
m2). Källa: SBUF 13699 samt AG3 (LFM30)

Renovering

Ändring av byggnad är ett vidsträckt begrepp som omfattar en stor mängd olika
åtgärder. Även en åtgärd som vidtas för att bibehålla, det vill säga underhålla, en viss
egenskap kan samtidigt medföra en förändring i något annat avseende och blir
därmed också en ändring.

(Ändring inkluderar
renovering och
underhåll)

Ändring av byggnad är i plan- och bygglagen, PBL, definierad som en eller flera
åtgärder som ändrar en byggnads
• konstruktion,
• funktion,
• användningssätt,
• utseende, eller
• kulturhistoriska värde.
Med funktion avses byggnadens förmåga att tillgodose kraven i PBL på:
• de tekniska egenskaperna,
• utformningen med avseende på lämplighet för sitt ändamål, och
• utformningen med avseende på tillgänglighet och användbarhet för
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.
I begreppet ändring ingår även tillbyggnad och ombyggnad. En tillbyggnad är en
åtgärd där man ökar byggnadens volym. En ombyggnad är en ändring som innebär
att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt
förnyas. Då material, arbetsteknik och smak förändras över tid så medför de allra
flesta ingrepp i en byggnad någon form av ändring. Ofta diskuteras det var gränsen
mellan underhåll och ändring går, men någon skarp skiljelinje finns inte mellan
dessa begrepp. En åtgärd som vidtas för att bibehålla, det vill säga underhålla, en
viss egenskap kan samtidigt medföra en förändring i något annat avseende och kan
därmed samtidigt vara en ändring. Om man till exempel byter ut ett tegeltak mot ett
plåttak, så har man underhållit egenskapen klimatskärm, men utseendet är ändrat.
Åtgärden är då samtidigt både underhåll och ändring.
Även om de allra flesta underhållsåtgärder också är en ändring, så behöver det
inte innebära att åtgärderna utlöser nya krav. Man måste alltid ta hänsyn till
ändringens omfattning när man bedömer vilka krav som gäller. Ofta handlar det
om att man inte får försämra en byggnads egenskaper, det vill säga, kraven blir
inte högre än vad som följer av underhållskravet.
Källa: Plan- och bygglag (2010:900) 4, 5 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5 §
Notera. Vi är medvetna om att ombyggnad och tillbyggnad bör räknas som A1A5, 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. Källa: AG3 (LFM30)
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Sammanfattande
huvudindikator –
LFM30 efterlevelse

Varje ansluten har att ta fastställa en sammanfattande kvalitativ huvudindikator på
företagsnivå för att beskrivs dess trend över tid att efterleva sitt klimatlöfte avseende
området affärsförflyttning CO2e (II), och fastigheter/produkter/tjänster. I
Kriteriedokument företagsnivå beskrivs exempel på huvudindikatorer som lämpligen
används för byggherrar och andra byggaktörer. Det är denna sammanfattande
indikator som används på aggregerad nivå för hela den lokala testbädden, LFM30,
att sammanställa testbäddens klimatpåverkan i nuläge (2020), trend delresultat per
år, målvärde 5 år fram (ex 2025) och sammanfattande effektresultat. Källa: AG3,
LFM30.

SBEF

Byggdelar klassade enligt SBEF:s klassifikationssystem. Källa:
Byggentreprenörerna

Schablonvärden

Används i dokumentet för data som kan användas för att underlätta beräkning av
klimat- påverkan för vissa delar av deklarationen. Schablonvärden motsvarar då
konservativa värden för dessa delar i kg koldioxidekvivalenter/m2. Källa: AG3
(LFM30)

Scope 1, 2, 3 och
LFM30 anslutna
aktörers
klimatpåverkan

GHG-protokollet klassificerar ett företags växthusgasutsläpp i tre “scope”. Scope 1
är direkta utsläpp från ägda eller kontrollerade källor. Scope 2 är indirekta utsläpp
från generering av inköpt energi. Scope 3 är alla indirekta utsläpp (ingår inte i scope
2) som förekommer i det rapporterande företagets värdekedja, inklusive både
uppströms och nedströms utsläpp. Källa: GHGprotocol.org

Figur 14. Scope 1-3

Tillbyggnad

Tillbyggnad definieras i PBL som en ändring av en byggnad som innebär en
ökning av byggnadens volym. Med tillbyggnad avses alla åtgärder som ökar en
byggnads volym oberoende av i vilken riktning det sker. En tillbyggnad är en
ändring, och därför ska kraven vid ändring av byggnader tillämpas på
tillbyggnader. I grunden är det samma utformningskrav och tekniska
egenskapskrav som gäller vid ändring som vid uppförande av nya byggnader.
Normalt ska kraven enbart tillämpas på den ändrade delen.
Källa: Plan- och bygglag (2010:900) 4,7 §§.
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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.
Källa: AG3 (LFM30)

Återbetalning

Återbetalning anger den typ av klimatkompensation som är godkänd inom
LFM30, och som uppfyller de olika kriterier som sätts, där negativa utsläpp
prioriteras framför förebyggande av utsläpp. En uppdaterad återbetalningsplan,
som anger hur planerat och faktiskt utsläpp av växthusgaser återbetalas ska alltid
finnas upprättad av en byggherre för berörd fastighetsportfölj. Källa: AG3
(LFM30).
Olika typer av klimatkompensationer eller återbetalningsalternativ kan av
intressenter bedömas ha olika trovärdighetsnivåer, och därför delar vi in dem i tre
delar (se nedan). Byggherren kan låta en entreprenör hantera återbetalning inom
ramen för sitt uppdrag. Byggherren ansvarar dock för samordning av återbetalning i
syfte att undvika dubbel bokföring.
Byggnadsverk. Återbetalning görs i första hand genom att köpa produkter till sitt
byggprojekt och som man har direkt rådighet över, som inkluderar negativa utsläpp
som en del av produktionen av produkten eller dess livscykel.
Bredvid byggnadsverk. I andra hand görs återbetalning genom att köpa produkter
till sitt byggprojekt och som man har indirekt rådighet över, som inkluderar negativa
utsläpp som en del av produktionen av produkten eller dess livscykel.
Externt köp. Återbetalning görs i tredje hand via agenter som säljer utsläppskrediter
som återbetalningsfonder med denna inriktning. Källa: AG3 (LFM30)
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