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LFM30:S KLIMATLÖFTE
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 lanserades i maj 2019 och är idag en förening som samlar över 190 byggaktörer från hela
värdekedjan. Vårt uppdrag är att gå steget före i en lokal geografisk testbädd och visa vägen för andra. Vi
kompletterar den nationella färdplanen för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn och
samverkar med andra klimatinitiativ på lokal, regional och nationell nivå.
Urval av citat från LFM30:s klimatlöfte:
• ”Vi är transparenta, mäter, följer upp och kommunicerar löpande hur vi efterlever denna färdplan.”
• ”Vi redovisar våra resultat (faktiska utsläpp) öppet årligen och delger andra kunskap om vårt arbete
med färdplanen (exempelvis genom teoretiska utsläpp i projekterade projekt).”
• ”Kvartal 1–2 2021, respektive aktör ska redovisa sitt nuläge för 2020, och vilken förflyttning som
behöver göras per år. Löpande därefter ska aktörerna redovisa vilken förflyttning som gjorts – och vilka
aktiviteter som görs per strategi och målområde.”
Utifrån vårt klimatlöfte, som ligger flera år före lagkrav och den nationella färdplanen, behöver vi vara
transparenta, mäta, följa upp och kommunicera hur vi efterlever den lokala färdplanen. För detta syfte har vi
tagit fram en metod för klimatbudget som utvecklas och förfinas löpande. Våra anslutna aktörer har
huvudansvar för genomförandet. LFM30 är ett stöd och vi arbetar tillsammans för att uppnå vårt
övergripande mål om att bygga och förvalta klimatpositivt till år 2035.

Figur 1. LFM30:s klimatlöfte per år, från 2020 till 2035.
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LÖPANDE REDOVISNING AV LFM30:S KLIMATLÖFTE
Nedan beskrivs den förflyttning som LFM30:s anslutna aktörer avser göra och redovisa under perioden 2021
till 2035.

2021
Vi tar fram en metod för att mäta och redovisa
vårt klimatlöfte på företagsnivå och projektnivå.
På företagsnivå mäter vi nuläge (2020) och
målvärde till 2025 genom konkreta
handlingsplaner för affärsportföljen
(fastigheter/produkter/tjänster). Fokus är på
byggnader (nyproduktion). Därtill ska alla
anslutna aktörer ha påbörjat arbetet med att mäta
och kraftigt minska CO2e-utsläppen från sin egen
verksamhet i enlighet med scope 1-3, GHGprotokollet.

utifrån LFM30:s delstrategier. För alla fastigheter finns
nu kriterier för att upprätta LFM30:s
klimatdeklaration, som uppdateras och följer
fastigheten under dess livslängd (idag saknas lagkrav).
För alla mindre byggprojekt finns kriterier för att
upprätta en förenklad klimatdeklaration, förutsatt att
IT-utvecklingen möjliggör det. Vi har nu en digital
transparent klimatdeklarationsdatabas för ett
byggnadsverks totala livslängd, som på företagsnivå
kan påvisa att ansluten aktör arbetar i enlighet med
LFM30:s klimatlöfte.

2022
Under 2022 vidareutvecklas IT-verktyg och
metoden för klimatbudget för att mäta och
redovisa både byggnader och anläggningar
(nyproduktion, renovering, ombyggnad,
tillbyggnad). På företagsnivå mäter vi nuläge och
målvärde 5 år framåt med konkreta
handlingsplaner för byggnader och anläggningar.
På projektnivå utvecklas kriterier för att redovisa i
LFM30:s klimatdeklaration (som är i enlighet
med, men går längre än lagkrav). Alla byggherrar
förväntas testa och bidra i utvecklingen av
LFM30:s kriterier på projektnivå.

2025
Alla deltagande aktörer ska ha kommit halva vägen
med att minska sina utsläpp, jämfört med 2020. Alla
byggherrar förväntas i genomsnitt ha minskat CO2e i
sin fastighetsportfölj nyproduktion med cirka 30%.
Alla byggherrar ska ha byggstartat minst ett
klimatneutralt byggprojekt. Projektet kan vara en
anläggning eller byggnad, nyproduktion eller ROT.
Byggnadsverk som avses vara klimatneutrala behöver
klimatkompenseras årligen.
2030
Alla byggnader och anläggningar i lokal testbädd
Malmö ska byggas och förvaltas klimatneutralt. För
nyproducerade byggnader förväntas CO2e-utsläpp i
genomsnitt minska med cirka 40-50% från 2020 till
2030, och den CO2e som uppstår ska
klimatkompenseras/återbetalas. Hela den befintliga
fastighetsportföljen balanseras löpande genom
klimatkompensation.

2023
Vi vidareutvecklar metod och IT-verktyg, och
kompletterar med fler rekommenderade kriterier
utifrån LFM30:s delstrategier (se sid 4). Nu börjar
vi även att klimatdeklarera byggnader och
anläggningar där det idag saknas lagkrav. Alla
förväntas bidra i utvecklingsarbetet utifrån
rådighet och affärsförutsättningar.

2035
En klimatpositiv bygg- och anläggningssektor i
Malmö. Byggherrar förväntas ha minskat CO2eutsläppen med i genomsnitt cirka 75% i sin
fastighetsportfölj under perioden 2020-2035. Vidare
ska klimatkompensation/återbetalning signifikant
överstiga den CO2e som finns kvar.

2024
Vi vidareutvecklar metod och IT-verktyg, och
kompletterar med fler rekommenderade kriterier
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KLIMATLÖFTET UTGÅR FRÅN SEX DELSTRATEGIER
Det klimatpositiva byggandet och förvaltningen omfattar hela livscykeln och utgår från detaljerade mål
inom sex strategiska fokusområden, vilka är beroende av varandra och icke utbytbara:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Affärsmodeller, incitament och samverkan
Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
Design, process och klimatberäkningar
Klimatneutrala byggmaterial
Förvaltning, drift och underhåll
Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

Principen är att vi är neutrala avseende teknik och material, det är CO2e-effekten som vi fokuserar på.

Figur 2. LFM30:s delstrategier
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LFM30:S KOMPETENSUTVECKLINGSPROCESS
LFM30:s huvudverksamhet är att stötta föreningens medlemmar i en gemensam
kompetensutvecklingsprocess kopplat till våra sex delstrategier. Kompetensutvecklingsprocessen
främjar sättet vi mäter, redovisar och kommunicerar efterlevelsen av vårt klimatlöfte.
• Events. Vi arrangerar events i syfte att ge aptitretare, kunskapslyft och inspiration via goda
exempel. Både interna och publika/nationella.
• Studiebesök. Vi främjar studiebesök, bland annat i syfte att inspirera beslutsfattare och
sakkunniga genom bra konkreta exempel i en given riktning. Exempelvis besök på pilotprojekt
som bygger under målgränsvärde.
• Arbetsgrupper, utskott, metod- och kriteriedokument. Kärnan i LFM30:s utvecklingsarbete
är att via arbetsgrupper, med tillhörande utskott, ta fram och dokumentera olika metoder och
kriterier. Varje arbetsgrupp leds av en gruppledare (från ansluten byggaktör) och innehåller minst
en AP-ledare (arbetspaketledare inom ett innovationsprojekt; forskare/expert; akademi).
• Klimatstugor. I våra klimatstugor testar vi framtagen metodik/kriterier via pilotstudieprojekt,
kunskapslyft görs och kriterier vidareutvecklas. Resultat från klimatstugorna ger ökad kunskap
och beslutsunderlag tillbaka till sakkunniga, linjechefer och beslutsfattare. Alla våra stugor
bygger på en arbetsmetodik som inkluderar coachning via sakkunnig expert, facilitator, team av
löpare/följare samt kommunikationsverktyg.
• Pilotprojekt. Alla byggherrar har lovat att byggstarta var sitt klimatneutralt byggprojekt innan
2025. Genom att vara transparenta kan vi dela erfarenheter och utveckla arbetet snabbare.
• Affärsportfölj. Byggherrar förväntas att genomsnittligt årligen minska sina klimatutsläpp i sin
portfölj av fastigheter/projekt i lokal testbädd. Detsamma för andra byggaktörer, att möta och
erbjuda produkter och tjänster som möjliggör lägre CO2e utsläpp – i lokal testbädd. Genom att
vara transparenta kan vi dela erfarenhet och utveckla arbetet vidare.
• Ökad tillämpning, spridning och kunskap. Ett av syftena med LFM30 är gå steget före och
visa vägen för andra. Detta gör vi via kansli, berörda arbetsgrupper/utskott och samverkan med
externa aktörer.
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Figur 3. LFM30:s Kompetensutvecklingsprocess för sin lokala testbädd
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METOD FÖR KLIMATBUDGET STEG 1-5
LFM30:s metod för att upprätta en klimatbudget baseras på en livscykelanalys (LCA) och innehåller
fem steg (se illustration nedan). Metoden inkluderar principer, kriterier och arbetsmetod, och syftar
till att underlätta arbetet för de som ska uppfylla ett klimatlöfte i enlighet med LFM30. Metoden är
tillämpbar både på företagsnivå (affärsportfölj av fastigheter/projekt/produkter/tjänster) och
projektnivå (per fastighet/projekt/produkt/tjänst), för hela livscykeln hos både anläggningar och
byggnader (ex nyproduktion, förvaltning, renovering, ombyggnad, tillbyggnad) samt för alla
byggaktörer.
LFM30:s metod är i enlighet med lagkrav, men går längre avseende vissa klimatberäkningskriterier
och klimatbudget. LFM30 går även längre än olika miljöcertifieringssystem för byggnader. Till
exempel är vi först i världen med definierade målgränsvärden på cirka 40-50% CO2e-minskning
jämfört nuläge 2020. LFM30 är också mer konservativa, vi tillåter exempelvis inte återbetalning via
handel med utsläppsrätter eller beskogningsprojekt utan fokuserar på riktig kolinlagring.
De första tre stegen i LFM30:s metod för klimatbudget är att klimatberäkna (steg 1), förbättra
nuläge (steg 2) och komma under ett branschgemensamt målgränsvärde (steg 3) för det enskilda
projektet. Om fastställt målgränsvärde saknas används i andra hand mini-målgränsvärden och i tredje
hand bra klimatval. Först när steg 1-3 är uppfyllda kan man ta nästa steg; att återbetala
(klimatkompensera) med primärt negativa utsläpp (steg 4). Det ska finnas ett trovärdigt
kontrollsystem för klimatbudgeten (steg 5) för att mäta, balansera och redovisa förändringar under
byggnadsverkets hela livscykel.

Figur 4. LFM30:s Klimatbudgets steg 1-5
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KLIMATBUDGETENS RESULTATRÄKNING
Nedanstående illustration av klimatbudgetens resultaträkning visar utsläpp i orange och återbetalning
(klimatkompensation) i blått. Den beskriver uppförande och drift av ett byggnadsverk under en
livscykel på 50 år, vilken kan förlängas. När återbetalningen är signifikant större än byggnadsverkets
totala CO2e-utsläpp under hela livscykeln, är byggnadsverket klimatpositivt. Om återbetalning och
CO2e-utsläpp är lika stora räknas byggnadsverket som klimatneutralt.
• Utsläpp (CO2e). Byggprocessen (A1-A5), förvaltning (B1-B4, B6-B7) och renovering (B5)
beskrivs här med antagandet att en byggnad eller anläggning har en teknisk livslängd på mer än
50 år, det vill säga att den inte rivs efter 50 år.
• Negativa utsläpp (-CO2e). Vi förespråkar återbetalning (klimatkompensation) genom negativa
utsläpp där man tar bort CO2e från atmosfären, vilket skiljer sig från åtgärder som förebygger
nya utsläpp. En återbetalning ska inkludera byggprocessen (A1-A5), förvaltning (B1-B4, B6-B7)
och renovering (B5). Under en övergångsperiod 2020-2025 kan vissa investeringar i
förebyggande av nya utsläpp accepteras, men endast om återbetalning ej är affärsmässigt möjlig.
För nystartade projekt som söker bygglov från och med 2025-01-01 ska faktisk återbetalning
göras för att få kalla projektet klimatneutralt eller klimatpositivt.
• Balansering. Det är byggherren/fastighetsägaren som ansvarar för återbetalning
(klimatkompensation). Kunskapsläget gör att det finns en rad osäkerheter och utvecklingsbehov
som kan komma att medföra justeringar/kompletteringar i LFM30:s kriterier. Huvudprincipen är
att det ska finnas trovärdiga och rimliga marginaler vid återbetalning av CO2e-utsläpp för en
byggnad/anläggning.

Figur 5. LFM30:s resultaträkning för ett byggnadsverk och dess klimatbudget.
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LFM30:s metod för att upprätta en klimatbudget i 5 steg beskrivs i
följande dokument:
DOKUMENTTYP

BESKRIVNING AV INNEHÅLL

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. Bilagor med anvisningar, instruktioner,
förklaringar och framtida kriterier (2025-).

Fördjupningsdokument

Akademisk/expertrapport om ett innovations/
utvecklingsområde kopplat till LFM30.

Utvecklingsarbete

Sammanfattar pågående arbete. Internt LFM30
material på LFM30:s teams plattform.

Hjälpmedel och
verktyg

Till exempel upphandlingsstyrning, återbetalningsplan
och mall för LFM30:s klimatdeklarationer.

Se LFM30:s webbplats för mer information och nedladdning av dokumenten ovan.
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