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GENERELLT OM LFM30 OCH DETTA DOKUMENT 

 
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 hemsida för mer information och nedladdning av dokumenten ovan.  

 
Se bilaga 3 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 FÖRETAGSNIVÅ 
 
LFM30:s kriterier på företagsnivå är att mäta, redovisa och kommunicera efterlevelse av klimatlöftet. 
Kriterierna kan delas in i: 
• Kriterier för byggherrar  
• Kriterier för andra byggaktörer  
 
Ett trovärdigt klimatlöfte främjas när en ansluten byggherre kan påvisa att det finns ett löpande 
kontrollsystem som täcker dess fastighetsportfölj och som via klimatdeklarationer per enskild fastighet 
visar att CO2e balanseras. För övriga byggaktörer handlar det om att påvisa att man möter kundens 
efterfrågan på produkter och tjänster – förutsatt rådighet och affärsmässighet. En byggaktör har en 
portfölj (i detta dokument benämner vi det som produktportfölj) av olika produkter och/eller tjänster 
som på olika sätt kan bidra till ett värde på marknaden, direkt/indirekt för bland annat byggherren. Det 
är värdehöjande för ett företag att påvisa att ens produkter/tjänster kan möta högt ställda 
klimatambitioner motsvarande de olika stegen i LFM30:s Metod för klimatbudget. För mer info se 
figur 3 A-C i dokumentet Metod för klimatbudget. 
 
Kriterier och redovisningsform utvecklas löpande och delas av LFM30 in i tre utvecklingsfaser (A-C) 
enligt tabellen nedan. 
 
 

Fas Redovisnings-
period 

Utvecklingssteg Redovisningsform 

A 2020-2021 Uppstart 
 
Fokus på nyproduktion 
byggnader 

Enkel redovisning via webbenkät, excelfiler 
och manuellt arbete. 

B 2022-2024 Digitalisering 
 
Fokus också på 
anläggningar 
(nybyggnad, 
ombyggnad, renovering) 
samt ROT-projekt 
byggnader 

Likvärdig redovisning som i första fasen 
men via digitalt verktyg (Position Green), 
vilket gör det enkelt och effektivt för alla 
involverade. 

C 2024- Klimatdeklarationsregister 
 
Fokus också på 
förvaltning av befintliga 
byggnadsverk 

Process har inletts för att ta fram ett 
transparent digitalt klimatdeklarations-
register, som kopplar ihop företagsnivå och 
projektnivå via klimatdeklarationer. Om 
möjligt etableras registret tidigare än 2024. 

Tabell 1. LFM30:s utvecklingsarbete perioden 2020-2024 beskrivs i tre utvecklasfaser: A, B, C 
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VAD MÄTA PÅ FÖRETAGSNIVÅ? 
 
Fyra områden mäts, redovisas och kommuniceras (se tabell nedan). 
 

Område Det som mäts, redovisas och kommuniceras 

I. 
 

Affärsförflyttning 
(SEK) 

Byggherre. Redovisad förflyttning i den genomsnittliga fastighetsportföljen. 
Att ansluten aktör kraftigt minskar sin klimatpåverkan i enlighet med 
LFM30:s metod för klimatbudget steg 1-5 (klimatberäknar, förbättrar, 
understiger målgränsvärde, återbetalar och kontrollerar). Andel av totalt antal 
projekt och andel av total omsättning (SEK) som är på respektive steg 1-5. 
 
Andra byggaktörer. Redovisad förflyttning i den genomsnittliga 
produktportföljen. Att ansluten aktör kraftigt minskar sin klimatpåverkan i 
enlighet med LFM30:s metod för klimatbudget steg 1-5 (klimatberäknar, 
förbättrar, understiger målgränsvärde, återbetalar och kontrollerar). Andel av 
totalt antal produkter/tjänster och andel av total omsättning (SEK) som är på 
respektive steg 1-5. 

II. 
 

Affärsförflyttning 
(CO2e) 

Alla byggaktörer: Redovisad förflyttning på företagsnivå. Att ansluten aktör 
kraftigt minskar sina egna utsläpp av CO2e (scope 1-3). Vi är intresserade av 
att alla kartlägger och mäter betydande utsläpp, har en handlingsplan för 
väsentliga områden och når resultat utifrån rimlig tolkning av sitt klimatlöfte. 
 
Byggherrar: På företagsnivå redovisa att byggherren kraftigt minskar sina 
CO2e-utsläpp (jämfört med nuläge 2020) relaterat till när de bygger och 
förvaltar sin fastighetsportfölj. Fokus på väsentliga områden, exempelvis 
stomme/grund. Redovisning sker både kvantitativt och med en 
sammanfattande CO2e-indikator (sammanlagd CO2e-besparing per aktör), 
samt kvalitativt genom konkreta exempel på hur ansluten aktör avser arbeta i 
enlighet med LFM30:s olika delstrategier/delmål. 
 
Andra byggaktörer: På företagsnivå redovisa att byggaktören kraftigt 
minskar sina CO2e-utsläpp relaterat till sitt affärserbjudande av produkter och 
tjänster. Fokus på väsentliga områden, exempelvis stomme/grund. 
Redovisning sker både kvantitativt och med en sammanfattande CO2e-
indikator (sammanlagd CO2e-besparing per aktör), samt kvalitativt genom 
konkreta exempel på hur ansluten aktör avser erbjuda produkter/tjänster som 
möter kundens ambitioner i enlighet med LFM30:s olika delstrategier/delmål 
. 

III.  
 

LFM30:s 
delstrategier 

Alla byggaktörer: Alla redovisar hur de integrerar LFM30:s olika 
delstrategier och delmål i sitt vardagliga arbete. Hänsyn tas till nya LFM30-
rekommendationer via våra olika arbetsgrupper (AG1-AG6). Redovisning 
avser förflyttning i den genomsnittliga fastighetsportföljen alternativt 
produktportföljen. 

IV. 
 

Egen färdplan / 
verksamhetsplan 

Alla byggaktörer: Alla anslutna aktörer upprättar en egen verksamhetsplan i 
enlighet med LFM30:s gemensamma färdplan inklusive tidplan (innehåller 
exempelvis kommunikation, referensprojekt, kunskapslyft, kriterier i 
leverantörskedjan, rutiner och verktyg). 

Tabell 2. LFM30:s anslutna mäter, redovisar och kommunicerar sitt klimatlöfte inom fyra olika områden.  
 
I utvecklingsfas A och B är samtliga ovanstående områden aktuella. Processen är ny och unik för oss 
alla vilket kräver lyhördhet, flexibilitet och tålamod. I utvecklingsfas C kan indelning, kriterier och 
arbetssätt komma att förändras. Ambitionen med utvecklingsfas B och C är att 
metod/kriterier/hjälpmedel vidareutvecklas och förtydligas på lämpliga sätt som möjliggör att vi kan 
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göra det bättre och enklare att mäta och redovisa från år till år för att främja kontinuitet och 
trovärdighet. 
 
Område Utvecklingsfas A: 

2020-2021 
Utvecklingsfas B:  
2021-2024 

Utvecklingsfas C:  
2024- 

I. 
Affärsförflyttning 

(SEK) 

• Huvudenkät (alla) 
• Status på sitt 

klimatneutrala 
projekt 
(byggherrar + 
frivilligt) 

Digital IT-plattform 
med samma innehåll 

IT-plattform för 
redovisning av 
affärsförflyttning i 
fastighetsportfölj alternativt 
produktportfölj, integration 
av LFM30:s delstrategier 
samt egen 
färdplan/verksamhetsplan. 

II. 
Affärsförflyttning 

(CO2e) 

• Huvudenkät (alla) 
• Hjälpmedel 

affärserbjudande 
(alla) 

• Hjälpmedel scope 
1-3 (alla; 
alternativt publik 
hållbarhets-
redovisning eller 
motsvarande) 

Digital IT-plattform 
med samma innehåll 

III. 
LMF30:s 

delstrategier 

• Huvudenkät (alla) Digital IT-plattform 
med samma innehåll 

IV. 
Egen färdplan / 

verksamhetsplan 

• Huvudenkät (alla) Digital IT-plattform 
med samma innehåll 

 
Fokus Nyproduktion 

byggnader 
+  
Större ROT-projekt 
samt anläggningar 
(nyproduktion, 
ombyggnad, 
renovering) 

+ 
Mindre projekt, förvaltning av 
byggnadsverk 

Tabell 3. LFM30:s redovisningsform under utvecklingsfas A-C genomgår en IT-utveckling.  
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AFFÄRSFÖRFLYTTNING (II.)  
EGNA VERKSAMHETSUTSLÄPP CO2E – SCOPE 1-3 

 
Enligt klimatlöftet ska alla anslutna aktörer kraftigt minska klimatutsläpp från egen 
verksamhet. Det handlar om att kartlägga och mäta egna betydande utsläpp, ha en handlingsplan för 
väsentliga områden och nå resultat utifrån rimlig tolkning av sitt löfte. Med redovisning av scope 1-3 
avser vi i detta sammanhang den redovisning av klimatutsläpp som ej syns i en klimatdeklaration eller 
EPD (Environmental Product Declaration) – i vald lokal geografi testbädd Malmö. 
 
Område Redovisning av scope 1-3 klimatpåverkan 

Utvecklingsfas A: 
2020-2021 

Utvecklingsfas B:  
2021-2024 

Utvecklingsfas C:  
2024- 

II. 
Affärsförflyttning 

(CO2e) 

Alternativ 1: 
Hänvisa till egen 
publik 
hållbarhetsredovisning 
eller dylikt som 
motsvarar LFM30:s 
excelmall för scope 1-
3. Hänvisning görs i 
huvudenkät, survey 
monkey.  
 
Alternativ 2:  
Fyll i hela LFM30:s 
excelmall för scope 1-3 
eller dylikt (eller gör 
både alternativ 1 och 2 
vid behov).  
 

Alternativ 1: 
Hänvisa till egen publik 
hållbarhetsredovisning eller 
dylikt som motsvarar 
LFM30:s excelmall för 
scope 1-3. Hänvisning görs 
i LFM30:s nya IT-
enkätverktyg. 
 
Alternativ 2:  
Fyll i hela LFM30:s 
excelmall för scope 1-3 
(eller gör både alternativ 1 
och 2 vid behov). 
 
Alla aktörer med 
produkter/tjänster: 
Hänvisning görs i LFM30:s 
nya IT-enkätverktyg. Här 
finns mer 
informationsunderlag till 
produkter och tjänster 
(exempelvis EPD:er). 

Alternativ 1: 
Hänvisa till egen publik 
hållbarhetsredovisning eller 
dylikt som motsvarar 
LFM30:s excelmall för scope 
1-3.  Hänvisning görs i 
aktuellt LFM30 IT-verktyg. 
 
Alternativ 2:  
Fyll i hela LFM30:s 
excelmall för scope 1-3 (eller 
gör både alternativ 1 och 2 
vid behov). 
 
Alla med produkter, 
tjänster och fastigheter: 
Klimatdeklarationer 
redovisas per fastighet i  
LFM30:s 
klimatdeklarationsregister. 
För produkter och tjänster 
gäller samma förfarande som 
i fas B. 

Tabell 4. Redovisning av scope 1-3 i olika utvecklingsfaser.  
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Kriterier på företagsnivå Version 1.6 

7 (31) 

  

AFFÄRSFÖRFLYTTNING (II.): ATT BERÄKNA SITT 
NULÄGE 

 
Att beräkna sitt nuläge 2020  
Från och med midsommar 2021 respektive 2022 ska anslutna aktörer årligen på företagsnivå redovisa 
sitt nuläge och sin handlingsplan för att nå klimatlöftet om klimatneutralt byggande till 2030. Oavsett 
om man är med från start eller ansluter något senare, har vi 2020 som utgångspunkt.  
 
Fastighetsportfölj och/eller produktportfölj  
För byggherrar och byggentreprenörer sker redovisning utifrån ansluten aktörs genomsnittliga 
fastighetsportfölj (bestående av byggnader och/eller anläggningar). För andra byggaktörer sker 
redovisning utifrån den anslutnes produktportfölj (bestående av de olika produkter/tjänster som 
erbjuds i aktuell geografisk testbädd). Aktören beskriver vid behov sin rådighet, det vill säga 
möjligheten att påverka och styra utifrån sina egna förutsättningar. 
 
Nuläget bör återspegla hur vi har byggt de senaste åren. Projekten som ingår för beräkning av 
referensvärde ska ha varit färdigställda senast 2019-12-31 och max tio år bakåt i tiden. Nuläge 
beräknas genom en rimlig samlad bedömning av typbyggnad eller blandning av typbyggnader. Detta 
blir byggherrens fastighetsportfölj alternativt produktportföljen för alla andra byggaktörer. 
 
Representativt för lokal testbädd 
Referensvärdet ska vara representativt för respektive organisations ”standardportfölj” i den lokala 
geografin (Malmö). Om tidigare byggprojekt ej finns i lokal testbädd används värden för södra 
Sverige eller hela Sverige, om detta krävs för att få en tillräckligt representativ bild av företagets 
produktion före anslutning till LFM30. 
 
Anslutna aktörer avgör hur de väljer att sätta referensvärdet inom dessa ramar. En 
byggherre/fastighetsägares portfölj av fastigheter behöver ej inkludera fler byggnader än vad som 
krävs för att ta fram ett relevant referensvärde. Det bygger på självskattning och en transparent 
redovisning med en kort beskrivning som motiverar hur urvalet gjorts för att åstadkomma 
representativitet. 
 
Transparent redovisning 
Se LFM30:s hjälpmedel Klimatbudget Anslutnas Klimatlöfte, ett förenklat verktyg för att redovisa 
en byggherres fastighetsportfölj samt andra byggaktörers produktportfölj. Redovisning görs i X kg 
CO2e/m2 ljus BTA. Redovisningen är transparent, med ett signerat intyg.  
 
Referensvärden som LFM30 använder per byggnadstyp samt byggnadssystem för småhus, 
flerbostadshus och lokaler, baseras på värden som tagits fram av IVL och finns publicerade på deras 
hemsida. Dessa värden är i enlighet med LFM30:s klimatberäkningsmetodik, exempelvis inkluderas 
alla byggdelar, ljus BTA och ”traditionellt byggda” byggnader utan särskilda klimatinsatser. Vid 
behov revideras referensvärdena. 
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AFFÄRSFÖRFLYTTNING (II.): ATT BERÄKNA 
MÅLVÄRDE OCH HANDLINGSPLAN 5 ÅR FRAMÅT  

 
Informationen nedan avser affärsförflyttning mätt i CO2e. 2021 börjar anslutna aktörer årligen 
redovisa nuläget 2020 för nyproduktion av byggnader. 2022 börjar anslutna aktörer också att årligen 
redovisa nuläget 2020 för byggnader ROT samt anläggningar (nyproduktion, renovering, ombyggnad). 
Årligen redovisas även målvärde och handlingsplan fem år framåt. 
 
Alla redovisar  
Utifrån sin rådighet och affärsförutsättningar redovisar alla anslutna aktörer årligen och transparent 
vilken förflyttning de har gjort sedan föregående år inom fyra områden (se tabell 2). 
 
Byggherrar 
Byggherrar byggstartar minst ett klimatneutralt projekt innan den 1 januari 2025 (ansökt om bygglov 
innan 31 december 2024). Det kan vara en byggnad eller anläggning (nyproduktion, renovering, 
ombyggnad och/eller tillbyggnad). Till 2025 har de också nått halvvägs när det gäller reducering av 
växthusgaser vid byggande och förvaltning av sin genomsnittliga fastighetsportfölj. År 2030 bygger 
och förvaltar de klimatneutralt. År 2035 byggs och förvaltas samtliga fastigheter klimatpositivt. 
 
Möjlighet att justera sitt ursprungliga nuläge och målvärde 
Ansluten byggherre har möjlighet att vid behov justera sitt ursprungliga nuläge 2020 och målvärde för 
2025. Detta gäller om faktiska klimatberäkningar på egna byggda referensprojekt genomförts och om 
avvikelse finns (som ej motiveras i vidtagna klimatförbättrande åtgärder). Vid justering av nuläge eller 
målvärde ska en beskrivning med motivering göras. Denna punkt innebär ej någon förväntan att titta 
bakåt, utan en möjlighet att få en mer verklighetsförankrad process. 
 
Företagsnivå 2020, 2025, 2030 och 2035  
Projekt som avslutas 2020 kan inkluderas som del i måluppfyllelse. Med avslutas avses att slutbesked 
från kommunen ska finnas, vilket sannolikt innebär att godkänd slutbesiktning genomförts. Projekt 
med programhandlingsskede (eller motsvarande) från och med 2020 ska inkluderas som del i 
måluppfyllelse. Projekt där anbudskalkyl (projektidékalkyl) finns kan inkluderas i målsättning för 
2025, 2030 och 2035. 
 
Fastighetsportföljen ska i genomsnitt endast ha klimatneutrala byggnader/anläggningar (befintliga 
samt nyproduktion) från 2030 och klimatpositiva från 2035. Utifrån övriga byggaktörers rådighet och 
affärsförutsättningar bör de eftersträva att erbjuda en klimatneutral produktportfölj eller bättre från 
2030 och klimatpositiv från 2035 (allt annat lika). 
 
Förändrad fastighetsportfölj, exempelvis vid förvärv  
Nybyggda projekt som köps in och ingår i ett företags fastighetsportfölj efter 2020 ska hanteras såsom 
om de är färdigställda det året de förvärvades. Det betyder att de inte förändrar grundportföljen utan 
kommer att inkluderas i förvärvsårets klimatredovisning. Finns en klimatberäkning enligt LFM30 
gjord för fastigheten ska denna användas för att redovisa klimatpåverkan. Om en sådan 
klimatberäkning saknas kan man under perioden 2020-2022 använda LFM30:s referensvärden. 2022-
2025 kan klimatberäkningar, som ej utförts i enlighet med LFM30, nyttjas om de kompletteras med 
rätt schabloner och vissa kompensationsfaktorer. Från och med 2025-01-01 ska alla nyproducerade 
fastigheter i portföljen klimatberäknas i enlighet med LFM30:s metod, även förvärvade. 
 
Mätning och redovisning  
Måluppfyllelse mäts på totalen och avspeglar aktuell genomsnittlig fastighets- eller produktportfölj 
under perioden 2020 och framåt. Vid förvärv eller försäljning justeras portföljvärdet. 
 
Med start innan midsommar 2021 ska anslutna aktörer årligen redovisa sin måluppfyllelse gällande 
genomsnittlig fastighets- eller produktportfölj. Redovisning görs i X kg CO2e/m2 ljus BTA: Dels på 
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totalen genomsnitt per byggnadstyp (exempelvis småhus, flerbostadshus, lokaler), dels som skillnad 
mellan nuläge och målvärde. Redovisningen görs i en av LFM30 framtagen excelfil eller motsvarande. 
 
Återbetalning  
Återbetalning (klimatbudget steg 4) ska göras i enlighet med en återbetalningsplan, exempelvis senast 
samma år som projektet avslutas och innevarande år som växthusgaser sker från övriga delar av 
verksamheten. Inget krav på återbetalning för projekt som byggstartats innan 2024-12-31 (dock ska 
det framgå att endast steg 1-3 uppfylls och en teoretisk återbetalningsplan ska upprättas). För projekt 
som ansökt om bygglov och byggstartats efter 2025-01-01 ska återbetalning göras. 
 
Handlingsplan kopplad till LFM30:s delstrategier/delmål  
En handlingsplan som beskriver företagets planer inom respektive delstrategi/delmål i LFM30 för att 
nå önskad årlig förflyttning mot en klimatneutral fastighets- eller produktportfölj. Syftet med 
handlingsplanen är att konkret visa praktisk förflyttning per LFM30 delstrategi, per byggnadsdel och 
per anläggningsdel som ansluten aktör har i sin portfölj. Förtydliganden görs för att transparent främja 
kommunikation, förståelse och trovärdighet. 
 
Handlingsplanen kan beskrivas som en översiktlig redovisning av klimatbudget steg 2 (förbättra) i 
enskilda projekt med syfte nå klimatbudget steg 3 (komma under ett målgränsvärde för utsläpp av 
växthusgaser). Eller med andra ord, handlingsplanen kan beskriva smörgåsbordet av olika vidtagna 
förbättringar för att minska utsläppen av växthusgaser. Handlingsplanen ska löpande redovisa 
planerade åtgärder på lång sikt (5 år framåt), mellanlång sikt (2 år framåt) och kort sikt (1 år framåt). 
Även genomförda åtgärder ska redovisas i handlingsplanen. 
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NYPRODUKTION BYGGNADER 
 
Översikt 
Mätning och redovisning utformas olika beroende på om ansluten är: 

- Byggherre eller totalentreprenör 
- Annan byggaktör 

 
Ett förenklat verktyg möjliggör att man kan börja mäta och redovisa på företagsnivå utifrån schabloner 
– och sedan komplettera med egna värden när man har börjat mäta egna verkliga projekt. Detta för att 
inte tappa tid i väntan på egna beräkningar utan få en god första bild av nuläge och målvärde 5 år 
framåt. Under fas A finns verktyget i excelfilen LFM30:s hjälpmedel Klimatbudget Anslutnas 
Klimatlöfte. Under fas B och C integreras verktyget i en IT-plattform.  
 
Utgångspunkt för verktyget är att cirka 50% av klimatpåverkan kommer från stomme/grund, därför är 
det starkt rekommenderat att fokusera på dessa områden under perioden 2020-2025. Framförallt vilka 
material som används till stomme och grund – genom att ställa krav på valet av byggmetod och 
byggmaterial går det att kraftigt sänka klimatpåverkan. 
 
Redovisningen delas in i en kvantitativ del och en kvalitativ del, som tillsammans beskriver nuläge 
(exempelvis 2020) och målvärde (exempelvis 2025) med en 5-årig handlingsplan. 

• Den kvantitativa delen används för att med siffror sammanfatta den anslutna aktörens 
förflyttning. En sammanfattande huvudindikator (totala CO2e-utsläpp, trend per år och 
minskning i %) tas också fram för att följa efterlevelsen av klimatlöftet för aktuell geografi 
och tidsperiod. 

• Den kvalitativa delen består av en handlingsplan som beskriver vad andra byggaktörer avser 
erbjuda och vad byggherrar avser göra under de närmsta 5 åren, kopplat till de olika 
delstrategierna och delmålen i LFM30. Det blir en konkretisering av hur andra byggaktörer 
avser möta sina kunders klimatambitioner, och hur byggherren avser uppfylla sitt klimatlöfte. 

 
 

Redovisning av kvalitativ del görs i enlighet med LFM30:s struktur 

   

Figur 1. Kvalitativ redovisning görs i enlighet med LFM30:s struktur med sex delstrategier. 
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Byggherre och totalentreprenör 
Byggherrar och totalentreprenörer använder fliken ”1B. A1-A5 + Företagsnivå BH B” i 
LFM30:s hjälpmedel Klimatbudget Anslutnas Klimatlöfte. Fliken består av en tabell som kan 
delas in i tre delar (se figur nedan): Siffror, Gult och Orange. Verktyget kan användas per byggnadstyp 
(småhus, flerbostadshus, lokaler) och huvudsakligt materialslag i grund och stomme (byggdel 2-3; 
betong, stål, trä). 
 
SIFFROR. Förenklat verktyg som gör att byggherre/entreprenör inte behöver ha klimatberäknat sina 
egna byggnader utan istället kan använda schabloner till en början. Resultatet beror på typ av byggnad 
och vilket material som har använts i byggnaden. Det går också bra att använda eller komplettera med 
egna klimatberäkningar. 
 
Genomsnittliga referensvärden (källa IVL) för hela byggnaden (A1-A5; x kg CO2e/ljus BTA m2) 
anges. Tre alternativ anges, om snabbtorkande traditionell betong, medelsnabb torktid traditionell, 
eller betong enligt förfrågningsunderlag (FFU) används. För materialslag trä anges endast ett 
alternativ. För lokaler läggs 30 kg ljus BTA m2 på värdet. De gröna cellerna signalerar en förflyttning 
till alternativa byggmetoder/byggmaterial där stomme/grund byggts klimatförbättrat. 

 
Figur 2. Redovisning görs i gult och orange, där siffor kan användas för att fylla i gult. 

 
GULT. I gul del redovisas nuläge för 2020 och målvärdet för 2025 i kg CO2e/ljus BTA m2 för den 
anslutna aktörens fastighetsportfölj av nya byggnader. Här ges även möjlighet att skriva kommentarer 
vid behov. Längst ner sammanfattas huvudindikatorer för hela fastighetsportföljen av 
nyproduktionsprojekt: totalt antal m2; totalt nuläge klimatpåverkan; möjlig klimatpåverkan 5 år framåt 
med antagandet att lika många m2 byggs då. Anslutna aktörer använder schabloner vid behov och egna 
beräknade värden när detta finns. Huvudindikatorer ska i första hand baseras på egna värden. 
Se även exempel i bilaga 1 i detta dokument. 
 
ORANGE. En kvalitativ del som beskriver den anslutna aktörens handlingsplan fem år framåt kopplat 
till LFM30:s delstrategier och delmål. Redovisningen görs utifrån rådighet och affärsförutsättningar. 
Se även exempel i bilaga 1 detta dokument. 
 
Signerat intyg. Innan midsommar varje år överlämnar behörig person hos ansluten aktör 
redovisningen till LFM30 med ett signerat intyg att nuläge, målvärde och sammanfattning av 
företagets handlingsplan är korrekt. 
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Andra byggaktörer 
Andra byggaktörer använder fliken ”1B. A1-A5 + Företagsnivå andra” i LFM30:s hjälpmedel 
Klimatbudget Anslutnas Klimatlöfte. Fliken består av en tabell som kan delas in i tre delar (se figur 
nedan): Tre alternativ, Gult och Orange. 
 
TRE ALTERNATIV. Tre alternativ finns att mäta och redovisa på företagsnivå:  
I. Beskriv ert affärserbjudande utifrån vilken grad ni infört klimatbudget i era produkter/tjänster. 

Hjälpfrågor har tagits fram, med en uppskattning i procent för nuläge och för målvärde 2025, 
avseende implementering i ansluten aktörs affärserbjudande (produkter/tjänster). 

II. Beskriv ert affärserbjudande avseende hur ni minskar CO2e från stomme/grund i en byggnad. 
Ansluten aktör beskriver kvantitativt hur deras affärserbjudande hjälper byggherre/kund att 
minska klimatpåverkan från nuläge till målvärde 2025. 

III. Beskriv med egen indikator hur ni minskar CO2e från era produkter/tjänster. Ansluten aktör anger 
egen (eller branschgemensam) indikator för att kvantitativt beskriva förflyttning av 
affärserbjudande (produkt/tjänst) med syfte att minska CO2e. 
 

 

 
Figur 3. Redovisning görs under gult och orange, samt om aktuellt under tredje alternativet till vänster. 

 
 

GULT. I gul del redovisas nuläge för 2020 och målvärde 2025 för produktportföljen, kg CO2e/BTA. 
Kommentar skrivs vid behov. Om möjligt en sammanfattande huvudindikator för hela portföljen av 
produkter/tjänster. 
 
Verktyget kan användas per byggnadstyp (småhus, flerbostadshus, lokaler) och huvudsakligt 
materialslag i grund och stomme (byggdel 2-3; betong, stål, trä). 
 
Tabellen nedan anger exempel på hur olika byggaktörer redovisade sin förflyttning kvantitativt för 
2020. 
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Aktörstyp Exempel på kvantitativ mätning (frivilligt att mäta enligt dessa) 
Entreprenör (ej 
totalentreprenör) 

• Andel av projektomsättning som inkluderar återbrukad produkt 
(exempelvis tegel) angivet i procent 

• Kg CO2/kWh per produkt  
Energi och avfall • Andel förnybar/återvunnen värme (restvärme) angivet i procent 

• Andel förnybar lagrad el angivet i procent 
• Andel förnybar el som ”kvittats” mot lagrad el i topplastsituationer 
• Minskning av totalt klimatfotavtryck angivet i procent 
• Andel EPD:er för el-/värmeprodukter 
• Andel kunder som har tillgång till lämpliga uppföljningsverktyg 

angivet i procent 
• Kg CO2e/kWh per solcellsanläggningar  

Materialleverantör  • Procentuell/andel produkter med EPD (rekommenderat som 
minimumkriterier) 

• Andel produkter/tjänster som erbjuder CO2e-förbättring 
• Procentuell minskning av CO2e i EPD:er 
• Procent av produkter som är fossilfria 
• EPD-värde, från nuläge 2020 
• Andel steg 1-3 fabriksbetong (som uppfyller Svensk Betongs olika 

nivåer av CO2e-förbättrad betong: 10%, 25%, 40%) 
Konsult • Aktörer inom bygg redovisar kg CO2e/ljus BTA m2 i nyproduktion 

(samma indikator som för byggherre/totalentreprenör) 
• Aktörer inom anläggning redovisar kg CO2e/m2 entreprenadarea i 

nyproduktion (samma indikator som för byggherre/totalentreprenör) 
• Procent av projektuppdrag med särskild klimattjänst (som konsult sålt) 
• Procent av projekt som klimatberäknas i enlighet med LFM30:s 

klimatbudget steg 1-3, samt förhåller sig till dess målgränsvärde 
• LFM30:s klimatbudget steg 2: procent av projekt med någon form av 

klimatberäkning av möjliga och/eller genomförda CO2e-förbättringar 
• LFM30:S klimatbudget steg 3: procent av relevanta projekt som 

kommer under LFM30:s målgränsvärde 
Organisation och 
Akademi 

• Procent av aktuella uppdrag, med gränssnitt bygg och geografi Malmö, 
som tydligt bidrar positivt i enlighet med strategi/målsättning/tidplan i 
Nationell och Lokal färdplan. 

Tabell 6. Andra byggaktörer redovisar kvantitativa indikatorer (frivilliga exempel) 
 
ORANGE. En kvalitativ del som beskriver den anslutna aktörens handlingsplan fem år framåt kopplat 
till LFM30:s delstrategier och delmål. Redovisningen görs utifrån rådighet och affärsförutsättningar. 
 
Signerat intyg, redovisning. Innan midsommar varje år överlämnar behörig person hos ansluten aktör 
redovisningen till LFM30 med ett signerat intyg att nuläge, målvärde och sammanfattning av 
företagets handlingsplan är korrekt. 
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FAS B OCH C. REDOVISNING GÖRS VIA 
KLIMATDEKLARATIONER PER BYGGNADSVERK 

 
Fas B. I fas B är fokus utöver nyproduktion av byggnader också på byggnader ROT samt 
nyproduktion, renovering och ombyggnad av anläggningar. Inför LFM30:s resultatkonferens 2022 
påbörjas mätning för redovisningsperiod 2020 och 2021. Ambitionen är att fastställa schabloner och 
mini-målgränsvärden som anslutna byggherrar och totalentreprenörer kan använda i ett förenklat 
verktyg för att beräkna sin klimatpåverkan. Se dokument LFM30 Klimatbudget utvecklingsarbete 
för pågående arbete avseende kriterier och arbetsprocess.  
 
Fas C. Visionen är att utvecklingsfas C ska möjliggöra byggherrens redovisning av efterlevelse av 
klimatlöfte via klimatdeklaration per byggnadsverk. LFM30 arbetar löpande med hur vi kan göra det 
rimligt, enkelt och smidigt att mäta och redovisa – det är en utvecklingsprocess som inkluderar nya IT- 
verktyg.  
 
Figur 3 A-C i dokumentet Metod för klimatbudget visar koppling mellan projektnivå, per 
byggnadsverk, och fastighetsportfölj på företagsnivå – i olika skeden av ett byggnadsverks livslängd. 
Varje byggnadsverk har ett antal olika klimatdeklarationer som påvisar hur de balanserar sin 
klimatbudget: nyproduktion, förvaltning och ROT. Arbetshypotesen är att utvecklingsfas C ska 
möjliggöra för en LFM30-ansluten aktör att påvisa uppfyllelse av sitt klimatlöfte i valt geografiskt 
område, när helheten på projekt- och företagsnivå mäts, redovisas och kommuniceras på lämpligt sätt. 
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BILAGA 1. FAS A. NYPRODUKTION BYGGNADER: 
BYGGHERRE OCH TOTALENTREPRENÖR 
 
Byggherrar och byggentreprenörer: Exempel – kvantitativ beskrivning 

Nedan anges exempel på hur LFM30:s hjälpmedel Klimatbudget Anslutnas Klimatlöfte, kan 
fyllas i.  
 

Översikt – Anslutens redovisning av sitt Klimatlöfte (gult, orange och signatur): 
 
Nedan består av tre delar: siffror, gult och orange 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siffor. Vänster del i redovisningen. Totalentreprenör har valt aktuella schabloner för de byggnader 
och byggmetoder de bygger idag (ex betong / trä / stål), där aktuella siffror har markerats med fetstil 
och större text siffror i detta exempel. 
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Gult. Totalentreprenören har fyll i gult (nuläge och målvärde 2025 med rätt schabloner), och 
orange (per delstrategi; konkreta åtgärdsområden ni ämnar prioritera att arbeta med närmsta tiden).  
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Tabell 7. Byggherre och totalentreprenör. Exempel på kvantitativ redovisning.  

 
 
Andra byggaktörer: Exempel – kvantitativ beskrivning 
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Nedan anges exempel på hur LFM30:s hjälpmedel Klimatbudget Anslutnas Klimatlöfte, kan 
fyllas i.  
 

Översikt – Anslutens redovisning av sitt Klimatlöfte (gult, orange och signatur): 
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Tre alternativ. Konsulten beskriv tre alternativ (I, II, III) som de kan mäta, redovisa, och årligen 
följa sin affärsförflyttning från nuläge 2020 till målvärde 2025.  
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Gult. Konsulten (arkitekt) har fyll i gult (nuläge och målvärde 2025 med rätt schabloner), och 
orange (per delstrategi; konkreta åtgärdsområden ni ämnar prioritera att arbeta med närmsta tiden).  
 

 
Tabell 8. Andra byggaktörer. Exempel på kvantitativ redovisning.  
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Alla byggaktörer: Exempel – kvalitativ beskrivning 

 

 
 
 

Delstrategi Urval exempel på åtgärder som tagits upp 
1.  
 
Affärsmodeller, 
incitament & 
samverkan 

• Egen färdplan i linje med LFM30:s, ex: övergripande affärsstrategi, 
affärsincitament och snabbare förflyttning,  intern kompetensutveckling (ex 
byggtekniker, material, cirkuläritet), leverantörskedjan, rutiner, verktyg, 
kommunikation/marknadsföring/redovisning, konkretisering i 
affärsprojekt/produkter/tjänster, involvera sig i olika 
innovations/utvecklings/forskningsprojekt. 

2. 
 
Cirkulär 
ekonomi & 
resurseffektivitet 

• Vid nybyggnation/ombyggnation prioritera att bibehålla stomme/grund 
• Implementering av ny målsättning om återbruk i samtliga projekt samt 

rutin. 
• Återbruksinventering för tillvaratagande av befintliga material. Ex kriterier 

på återbruk av fyllnadsmassor i mark 
• Prio återbruk (klimat, ekonomi, kvalitet, säkerhet och enkelhet), med fokus 

ex: tegel (och rätt murbruk), vent kanaler, kabelstegar, stålprofil, 
aluminiumfasad, plåtfasad, konstruktionsträ, bärlager återanvänd betong, 
slipers (anläggning), samtliga byggpallar (ej engångspallar).  Vid ROT 
möbler, glaspartier 

• Implementering av CCBuilds digitala verktyg för återbruk. Dokumentering 
och strukturering 

• Utvecklat koncept för återbruk (modularitet, demontering i stället för 
rivning vid behov av anpassning, produkter som kan återbrukas alternativt 
materialåtervinnas, demonteringsunderlag vid nyproduktion). Utvärdera 
och testa nya grundläggningsalternativ, t ex metoder för pålning 

• Internt system för att dokumentera och logga tillgängliga restprodukter 
samt produkter som uppkommit vid ombyggnad/anpassning för återbruk 
internt. Marknadsplats, CCBuild, för återbruk. 

• Mät och minska mängd avfall (minimera byggavfall som bränns upp eller 
till deponi). Måttbeställt/standardmått byggmaterial (ex via BIM/liknande) 
och optimerad bygglogistik. Ökad sorteringsgrad möjliggör ökad 
återanvändning. Återvunnen byggspill (ex isolering, emballage, trävirke, 
gips). Samverka med aktörer inom återanvändningsområdet för att göra det 
lätt att göra rätt. 

• Möjlighet till delande i nyproduktionsprojekt 
3. 
 
Design, process 
och 
klimatberäkning 

• Överväg förtäta med fler brukare/boende i befintliga byggnader – 
klimateffektivt. 

• Överväg kompakt huskropp, andel glasyta och orientering (ex skuggning 
solceller), takoptimering (för solceller), solavskärmning för låg 
energiförbrukning och optimera resursanvändning. 

• Energieffektiva täta hus, fokus olika byggdelar. 
• Överväg synliga installationer vissa delar (design/hyresgäst och 

akustikkrav) 
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Delstrategi Urval exempel på åtgärder som tagits upp 
• Vidareutveckla byggherrens ramprogram och manual för energieffektivitet 

och låga CO2e från byggprocessen inkl design, installationer, drift, 
flexibilitet, anpassning och demontering över tid.  

• Vidareutveckla digitaliseringsarbetet. Ex framtagande av projektbok inom 
digitalisering for att koppla ihop system vid om-, till och nybyggnation. 

• Digitaliseringsinventeringar och åtgärdsförslag 
• Identifiera onödiga byggkomponenter 
• Klimatberäkning från tidiga skeden och löpande under hela projektet. 

Förbättringsarbete och ambition under målgränsvärde. Flexibla detaljplaner 
som möjliggörolika byggtekniker och byggmaterial 

• Optimera stomme och grund samt använd lätta utfackningsväggar och 
andra lättbyggnadselement där möjligt. Beräkna hållfasthet senare än 28 
dygn. 

• Överväg systemgolv 
• Ekosystemtjänstanalys. Insatser kring hur utemiljö (trädplantering, biokol 

mm) kan främjas. Skyfallshantering/dagvattenfördröjning 
4. 
 
Klimatneutrala 
byggmaterial 

• Ökad andel återbrukade material, samt främja byggmaterial med lång 
teknisk livslängd som även åldras väl över tid. 

• EPD på stommaterial efterfrågas alltid. Utöka med fler kritiska 
materialtyper 

• Främja utveckling av nya/bättre material, ex i leverantörskedjan. Uteslut 
inget material generellt. 

• Återvunnet klimatförbättrad stål och klimatförbättrad betong (ex design, 
konstruktion, betongkvalitet, recept, transporter) är standard. Inled tidig 
dialog med leverantör (prefab, fabriksbetong, KL-trä) 

• Minimera eller exkludera material till enbart nödvändiga behov. Exempel: 
Markskivor av betong endast för tillgänglighet 

• Fortsatt arbete i inköpsprocessen för att skapa ramavtal med 
leverantörerna/underentreprenörerna och transportörerna och mer 
långsiktiga samarbeten där vi tillsammans kan arbeta för att nå våra 
klimatmässiga hållbarhetsmål.  

• "Hållbar projektering": Materialval efter klimatbelastning ‐ använd verktyg 
för jämförelse mellan byggmaterialval/byggsystem val där 
kvalitetsfunktioner är likvärdiga. Medvetet val av isolering, olika 
byggdelar. Överväg bygga med mer biobaserade material, ex träreglar, 
isolering 

5. 
 
Klimatneutral 
förvaltning, drift 
och underhåll 

• Återbruksinventering föranleder alltid vid hyresgästanpassningar 
• Återvinningshus (ej miljöhus) utifrån genomtänkt design och funktion. 

Alternativt installeras smarta avfallssystem. 
• LCC (optimera livslängd material), LCA och andra funktionskrav (ex 

energi) byggmaterial 
• Hyresgästanpassningar – arbetsprocess och minska onödig CO2e.  
• Gröna hyresavtal. Inspirera förvaltare (ex BRF) och brukare/hyresgäster att 

bli mer hållbar 
• Årliga mål – arbeta med KPI (ex energi, vatten, avfall, utemiljö, innemiljö) 
• Driftsystem (lokal & behov): Mätplan installationer (ex brukare/boendes 

innemiljö); utbildning driftpersonal; smart styrning. Överväg FTX som 
standard. Om kylmaskiner, i samspelmed värmepump. 

• Vidareutveckling av ramprogram för nya byggnader. Energieffektiva. 
Solceller. Laddstoplar. Utreda spillvärme, batterilager (ex via 
bilpool/elbilar), bergvärme, vätgas. Klimatvänlig köldmedia 

• Vattenbesparande vattenmunstycken 
• Minska effektbehov och minska driftstider. 
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Delstrategi Urval exempel på åtgärder som tagits upp 
• Förnybar och återvunnen fjärrvärme 
• Stegvis ökade klimatkrav. Kravställa fossilfria/utsläppsfria transporter hos 

alla leverantörer (ex fastighetsdrift och lokalvård). Fossilfri/utsläppsfri egen 
fordonsplatta inkl andra maskiner/fordon. 

• Hållbara mobilitetsalternativ. Optimerad p-norm (minimera garagebehov 
och ej i källare då högre CO2e där) 

• System för biologisk mångfald 
• Omvärldsbevakning för att testa energieffektiva och klimatsmarta 

energilösningar. 
• Cirkiulär livsstil, överväg ex: trädgårdsodling, 

delningsekonomi/delningsrum, mobilitetslösningar, bikupor, 
laddningsstationer. 

6. 
 
Klimatneutrala 
transporter och 
byggarbetsplats 

• Planera entreprenaden för att undvika onödig byggvärme vintertid 
• Arbeta i enlighet med LFM30:S förslag på klimattrappa avseende 

transporter och byggarbetsplats. Ex nedan. 
• Optimera torktider ex betong 
• Bygglogistik (ex samordning transporter, utred samlastning) 
• Kravställan på fossilfria byggarbetsplatser. Vidareutveckling av dagens 

kravspec. 
• Skydd av etableringsytor som grönytor och träd/buskar under byggtiden 
• Grön byggel/byggvärme, mät förbrukning. Energieffektiva 

byggbodar/container/ arbetsmaskiner (täta, närvarostyrda, undvika 
direktverkande el). 

• Minimera fossila bränslen, öka fossilfritt (ex HVO) och utsläppsfri 
(elektrifiering) byggarbetsplats. Minska vattenanvändning. 

• Transportplan (transportväg och optimeringar) och följ upp utfall 
Tabell 9. Alla byggaktörer. Bra exempel på kvalitativ redovisning (sammanställt från samtliga byggherrar och 

totalentreprenörer).  
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BILAGA 2. FAS B. ARBETSHYPOTES FÖR 
REDOVISNING AV KLIMATLÖFTE 2022  

 
Arbete pågår – utveckla förenklat verktyg för ROT byggnader, 
nyproduktion anläggning, renovering anläggning och ombyggnad 
anläggning.  
Arbete pågår – utvecklingsfas B och C. Arbete pågår att ta fram ett förenklat verktyg, via IT 
plattform, som möjliggör att anslutnas klimatpåverkan, som en arbetshypotes bör kunna redovisas 
komplett i slutet av 2022, och därefter kompletteras och förfinas löpande framöver. 
 
Arbete pågår inom nedan områden (ex via ansökan till SBUF)– i enlighet med LFM30 
Kriteriedokument projektnivå. Se även LFM30 Kriteriedokument projektnivå, bilaga 2, för 
motsvarande projektnivå: 
• Utveckla mätverktyg avseende ”andra byggaktörer” – avseende ROT byggnader och 

anläggning (nyproduktion, renovering, ombyggnad). Exempelvis excelfil från foklus på 
nyproduktion, till även dessa områden. 

• Utveckla mätverktyg avseende ”byggherrar och totalentreprenörer m fl”: 
• Vad är väsentligt och prio. Identifiera vad som är stort och litet, och prio i framtagning av 

referensvärden och mini-målgränsvärde schabloner.  
• Bibliotek av byggdelar. Identifiera gemensam struktur att dela in olika typer av byggdelar. 

För anläggning används i första hand Co-Class. För byggnader används i första hand BSAB, 
men den hade behövt delas in i mer detaljerade biblioteks delar. Arbete pågår. 

• Bibliotek av systemgränser per typ av projekt.  
§ Övergripande typ av projekt: Identifiera gemensam struktur att dela in olika typer av 

ROT projekt byggnader, nyproduktion anläggning, renovering anläggning och 
ombyggnad anläggning. Gemensamt gränssnitt möjliggör att tillhörande referensvärden 
och schabloner mini-målgränsvärden kan tas fram. För anläggning används i första hand 
Co-Class.  

§ Definierar vilka byggdelar som ingår i per typiskt projekt där mini-målgränsvärde 
schablon tas fram: Detta bibliotek definierar vilka byggdelar som ingår för en specifik 
schablon mini-målgränsvärde. Fastställ vilka byggdelar som typiskt ingår för olika typer 
av projekt, per anläggning och byggnader – samt utifrån ambitionsnivå BATNEEC-
principen. 

• Identifiera ambitionsnivå alternativ per byggdelsindikator. Utifrån val av byggmetod och 
byggmaterial kan klimatpåverkan från en byggdelsindikator delas in i de fyra alternativen: 1)= 
traditionell, 2) basnivå, 3) Mini-målgränsvärde(BATNEEC nivå; bäst möjlig teknik till rimlig 
kostnad), och 4) bästa teknik (beaktar ej direkt kostnad). Det är den kostnadseffektiva nivån 
generellt som avses vara mini-målgränsvärde, om ej värmeförlusttal (energieffektiviserings 
åtgärd) kan motivera basnivå eller traditionell nivå. Därtill behöver jämförelser göras utifrån 
funktionskrav – allt annat lika. 

• Anslutnas inmatning av mängder inför resultatkonferens 2022. Ambitionen är att anslutna 
ska börja mata in sina mängder för redovisningsperioden 2020 och 2021 utifrån fastställa 
systemgränser i kv 1-2 2022.  

• Etablera referensvärden och mini-målgränsvärde schabloner. Analysera, återanvänd och 
etablera referensvärden och mini-målgränsvärde schabloner utifrån kvalitetssäkring LFM30:s 
Kriteriedokument på projektnivå. Systematisera dem utifrån etablerade systemgränser och 
gränssnitt ingående byggdelsindikatorer. Urval och prio utifrån vad som är väsentligt.  

• Förankring, beslutsprocess, lansering, och inmatning i förenklat verktyg. 
Förankringsprocess och beslutsprocess inom LFM30, lansering av dem (ex via LFM30 
hemsida och teams), samt inmatning i förenklat verktyg.  



Kriterier på företagsnivå Version 1.6 

25 (31) 

  

• Kommunikation inför stormöte i december 2022. Ambitionen är att anslutna byggherrars 
klimatpåverkan för redovisningsperiod 2020 och 2021, kan presenteras vid LFM30:s stormöte 
i december 2022. Den kanske ej är komplett, men är påbörjad med väsentliga delar. Därefter 
fylls den på med fler referensvärden och schabloner löpande framöver. 

 
 
Byggnader – exempel, som håller på att utvecklas/förbättras  
Arbete pågår. Nedan tabell anger nuvarande systemgräns (kolumn 1), vad som förväntas fyllas i inför 
resultatkonferens maj 2022 (orange kolumn: 2 och 3, samt % andel av alternativ 1-3). Ansluten kan 
fylla i egen mätning (ljusblått) om det finns – förutsatt att dessa följer LFM30:s Kriteriedokument 
projektnivå. När referensvärden/schabloner finns framtagna, då matas de in i verktyg, och total 
klimatpåverkan kan erhållas. 
 
För byggnader avser värdena ”renovering, ombyggnad och/eller renovering”. 
 
 

Byggnad, typ av ROT 
projekt: 
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Lokal ROT byggprojekt 
Lokal  
Totalrenovering, m2  

L.1               

Lokal  
Anpassning, m2 

L.2.1               

Lokal 
Konstruktionsanpassning, st 

L.2.2               

Pentry, st  L.2.1.1.2               
Toa, st 1 L.2.1.2.1               
Badrum, st L.2.1.2.2               
Flerbostadshus ROT byggprojekt 
Flerbostadshus 
Totalrenovering, m2  

F.1               

Flerbostadshus 
Anpassning, m2 

F.2.1               

Flerbostadshus 
Konstruktionsanpassning, st 

F.2.2               

Vindslägenheter, m2 F.2.2.1               
Kök, st  F.2.1.1.1               
Pentry (kokvrå), st F.2.1.2.2               
Toa, st F.2.1.2.1               
Badrum, st F.2.1.2.2               
Badrum med tvätt, st F.2.1.2.3               
Tvättstuga, st F.2.1.3               
Småhus ROT byggprojekt 
Småhus  
Totalrenovering, m2  

S.1               

Småhus 
Anpassning, m2 

S.2.1               

Småhus 
Konstruktionsanpassning, st 

S.2.2               

Kök, st S.2.1.1.1               
Toa, st S.2.1.2.1               
Badrum, st S.2.1.2.2               
Tvättstuga, st S.2.1.3               
P-hus ROT byggprojekt 
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P-hus  
Totalrenovering, m2  

P.1               

P-hus 
Anpassning, m2 

P.2.1               

P-hus 
Konstruktionsanpassning, st 

P.2.2               

                
                
                
Yttre renovering (alla) 
Fasad byggskiva, m2 Y.1.1               
Fasad målning, m2 Y.1.2               
Fasad tegelfogar / puts, 
m2 

Y.1.3               

Fönster, st (behövs i 
kg) 

Y.2               

Dörrar / Portar, st Y.3               
Tak, papp/pannor, m2  Y.4.1               
Tak inkl hängrännor Y.4.2               
Tak, målning Y.4.3               
Specifik renovering (alla) 
Avloppsledning, 
relining, m 

Sp.1               

Hiss, st Sp.2               
Miljörum, st Sp.3               
Trapphus, m2 Sp.4               
Takterrass, m2 Sp.5               
Stambyte EL, m Sp.6.1               
Stambyte VVS, m Sp.6.2               
Ventilationsaggregat, st Sp.7.1               
Värmecentral Sp 7.2               
Undertak akustik, m2 Sp.8               
  Testbädd Malmö =    

Tabell 10. Fas B, ROT byggnader, mätning och redovisning i förenklat verktyg under utveckling.  
 
 
Anläggning – exempel, som håller på att utvecklas/förbättras  
Arbete pågår. Nedan tabell anger vad som förväntas fyllas i inför resultatkonferens maj 2022  
 
 
För anläggning behöver man därtill fylla i om det avser nyproduktion eller ”ombyggnad/renovering”. 
 
 
Steg 2 

 



Kriterier på företagsnivå Version 1.6 

27 (31) 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kriterier på företagsnivå Version 1.6 

28 (31) 

  

Steg 3 
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Steg 4 

 

 
Tabell 11. Mätning/redovisning på företagsnivå avseende anläggning (nyproduktion, renovering, ombyggnad).  
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BILAGA 3: 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): 
• Generellt är dokumentet ganska kraftigt omarbetat. Generellt läggs texter i huvuddokumentet 

istället, om ej direkt kriterie 
• Förtydligat tre utvecklingsfaser (A-C) närmsta åren, arbetshypotes och vision i arbetet. 
• Förtydligat byggherre och totalentreprenör respektive andra byggaktörer generellt i dokumentet 
• Lagt in avsnitt om scope 1-3 
• Förtydligat fas A, redovisning för byggherre/totalentreprenör samt för andra byggaktörer. Ex lagt 

in exempel på huvudindikatorer per olika typer av byggaktörer. Lagt in exempel i bilagor 
• Förtydligat arbetet framåt 
• Bilagor. Lagt in arbetshypotes utvecklingsarbete 2022 och framåt, vad som förväntas tas fram för 

verktyg och vad begära av alla anslutna till resultatkonferens 2022 – med fokus på byggherrar och 
totalentreprenörer. 

 
 
 
 
 
 
 
 


