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1. 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: 

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

på företagsnivå. 
• Redovisning på projektnivå. Beskriver kriterier för att mäta och redovisa klimatlöfte 

på företagsnivå. 
• Fördjupning. Akademisk rapport om ett utvecklingsprojekt kopplat till LFM30 och 

denna metod. 
• Mallar och hjälpmedel. Till exempel upphandlingsstyrning, återbetalningsplan och 

klimatdeklarationer. 

 

Vi välkomnar synpunkter och förbättringar på detta dokument till nedan angivna 
referenspersoner (se sist i dokumentet) – för att vidareutveckla dokumentet i ny 
version. 
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2. SAMMANFATTNING  
 
Varje delstrategi i LFM30 kan kopplas till behov av upphandlingsstyrning inom olika områden. Detta 
hjälpmedel har ett fokus på LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5 (se nedan figur). Hjälpmedlet 
avser utvecklas vidare och inkludera fler berörda områden  inom snar framtid, som berör fler 
delstrategier (utöver delstrategi 3 avseende klimatberäkning/klimatbudget). 
 
Målsättningen är att försöka servera en silverbricka till berörda byggaktörer att komma igång – i sitt 
nästa eller nuvarande projekt.  
• För byggherrar med ambitiösa klimatlöfte, ex LFM30 anslutna, i sitt nästa projekt.  
• För byggare kan det handla om möjlighet att i dialog med beställare utveckla samarbetet avseende 

klimat. I nuvarande projekt, som en ÄTA och/eller innovationsprojekt, eller inför kommande 
projekt.  

• Hjälpmedlet är flexibelt i att det möjliggör olika ambitionsnivåer, om upphandlingsstyrning endast 
är på steg 1, eller även steg 2 och/eller steg 3.  

 

 
Figur 1. LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5 

 
Upphandlingsstyrning avseende LFM30:s Klimatbudget steg 1-5 
Huvudsyftet med detta hjälpmedel är att ge vägledning och möjliggöra entreprenadupphandlingar med 
tydliga kravställningar för Beställare av entreprenader. Dokumentet innehåller förslag på AF-texter 
som kan användas för att säkerställa att entreprenaden kommer att följa LFM30 riktlinjer och Metod 
för Klimatbudget. Dokumentet öppnar också upp för Entreprenörer att aktivt göra förbättringar utöver 
målgränsvärdena. Förslag finns på Bonus/Vite och hur anbudsutvärderingen kan göras. 
 
 
Upphandlingsstyrning andra områden: 
Se dokument LFM30 Metod Klimatbudget Projektnivå Kriterier, bilaga 5, för andra områden där 
arbetet pågår med upphandlingsstyrning, och där detta dokument kan komma att utvecklas med för 
områden i kommande version. 
 

 
Figur 2. Sammanfattning av upphandlingskrav, per delstrategi 
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3. INTRODUKTION OCH ÖVERSIKT  
 
3.1 Översikt – upphandlingsstyrning kopplat till LFM30 

Varje delstrategi i LFM30 kan kopplas till behov av upphandlingsstyrning inom olika områden. Se 
dokument LFM30 Metod Klimatbudget Projektnivå Kriterier, bilaga 5, för olika områden där 
arbetet pågår med upphandlingsstyrning, och där detta dokument kan komma att utvecklas med för 
områden i kommande version. 
 
Detta hjälpmedel har ett fokus på LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5 (se nedan figur). 
Hjälpmedlet avser utvecklas vidare och inkludera fler berörda områden inom snar framtid, som berör 
fler delstrategier (utöver delstrategi 3 avseende klimatberäkning/klimatbudget). 
 
Kommentar: I nästa version avses avstämning göras med upphandlingsmyndighetens riktlinjer, samt 
dialog med Boverket och Trafikverket. 
 
 
3.2 Bakgrund. Upphandlingsstyrning avseende LFM30:s Klimatbudget steg 1-5 

3.2.1 LFM30:s Metod för Klimatbudget 

Se dokument LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5, på LFM30:s hemsida, som beskriver varje 
delsteg i LGFM30 Metod Klimatbudget. 
 

 
Figur 3. LFM30:s Metod Klimatbudget steg 1-5 

 
Nedan beskrivs hur tekniska upphandlingskrav kan ställas i en AF-del, per steg i Klimatbudgeten, och 
nyttjas som legobitar för ett företags verksamhetsprocess att gradvis närma sig en klimatbudget för sin 
portfölj av fastigheter (byggnader och/eller anläggningar; projektskede 
nyproduktion/renovering/ombyggnad/tillbyggnad).  
• Steg 1: Att handla upp klimatberäkning 
• Steg 2: Att handla upp klimatförbättringar 
• Steg 3: Att handla upp ett projekt i förhållande till målgränsvärde 
• Steg 4-5: Denna version, beskriver ej dessa steg. Ambition finns att nästa version inkluderar dessa 

steg 
• Reflektioner kring anbudsutvärdering, bonus och vite  

 
Kommentar: Beroende vad ni som läsare, brukare vill nyttja detta hjälpmedel till, kan ni välja att 
kombinera texter i detta hjälpmedel i enlighet med nedan tabell. Om ni bara vill klimatberäkna, i 
enlighet med kommande lagkrav, då är det avsnitt/steg 1 som ni använder. Annars kompletterar ni och 
lägger ihop fler texter fullt ut i enlighet med LFM30:s Klimatbudget steg 1-5. Detta hjälpmedel 
inkluderar idag steg 1-3. 
 
Se bilaga för systemgränser byggnad 
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3.2.2 När nöjd – riktnivå CO2e per aktuellt projekt? 

LFM30:s Klimatbudget steg 3, definierar när nöjd, utifrån principen BATNEEC – bästa klimatval till 
rimlig kostnad. I första hand appliceras målgränsvärde, i andra hand mini-målgränsvärde och i tredje 
hand bästa klimatval.  

• Målgränsvärde: Första valet är applicerbart för nybyggnad nyproduktion, för typ 
byggnaderna: lokal, flerbostadshus, småhus, p-hus.  

• Mini-målgränsvärde: Arbete pågår 2022 i ett SBUF projekt. Preliminära resultat kopplat till 
LFM30 Klimatberäkningsstuga 2021-2022 är att det är utmanande för anläggning, en kan vara 
möjligt för byggnad ROT. 

• Bästa klimatval: Här ser vi goda möjligheter att per byggdel för olika 
byggmetoder/byggmaterial, identifiera bästa klimatval till rimlig kostnad. 

 
Idag är det vanligt att en byggherre har satt ett riktpris (SEK Y SEK / ljus BTA m2) i sitt projekt. På 
motsvarande sätt skulle en byggherre kunna sätta en ambitionsnivå eller riktnivå CO2e (Y kg 
CO2e/ljus BTA m2; Y kg CO2e / entreprenadarea m2 för projektet (se mer i SBUF 13699 och SBUF 
14037). För ett klimatneutralt projekt krävs det att riktnivå CO2e är under aktuell BATNEEC nivå 
( målgränsvärde / mini-målgränsvärde eller bästa klimatval till rimlig kostnad) för byggnadsverket. 
Begreppet ”Riktnivå” kan i detta sammanhang jämföras med en hastighetsmätare i en bil. 
Ambitionsnivån enligt LFM30 är att komma under målgränsvärdet för att bygga 
klimatneutralt/klimatpositivt. Om ett projekt ej har möjlighet komma hela vägen, då kan detta begrep 
användas för att beskriva den ambitionsnivån byggherren har i just detta projekt att nå. 
 
För ett projekt där man ej har möjlighet att gå hela vägen, kan riktnivå CO2e beskriva hur långt ifrån 
BATNEEC (målgränsvärdet / mini-målgränsvärde/bästa klimatval) man satt ambitionsnivån.  

• Byggnad (nyproduktion): Om ett nuvärde för en lokal är 350, målvärdet är 270, och 
byggherren avser komma ”halva vägen”, då skulle exempelvis 40 mindre än 350 (och 40 ifrån 
270), dvs 310 kunna vara en riktnivå CO2e för projektet. I ett annat projekt kanske byggherren 
vill gå betydligt längre ned än 270 som är målgränsvärde, och kanske sätter 230 som riktnivå 
CO2e. På företagsnivå kan byggherren därigenom sätta företagsmål med gradvis sänkt 
riktnivå CO2e, i enlighet med sitt klimatlöfte att med tiden i genomsnitt i sin portfölj gradvis 
minska sitt klimatfotavtryck. 

• Byggnad (ROT): Kan ett referensvärde understigas i nästa likvärdiga byggprojekt? I typiskt 
väldefinierade byggprojekt (ex vindslägenheter, takrenovering, fönster) samla referensvärden 
och möjligheter vid klimatsmartare byggande, i syfte få underlag att kunna ställa konkreta 
kvantifierbara riktnivåkrav CO2e. Kan fokus på bästa klimatval til rimlig kostnad per 
byggdel/byggmetod/byggmaterial och förenklade indikatorer kg CO2e/m2 ex innervägg, 
takyta, golvyta, målad yta, ge referensvärden? 

• Anläggning: I nästa version avser anläggningsexempel inkomma här.  
 
 
3.2.3 Kriterier för LFM30 klimatdeklaration för byggnadsverk:  

Kriterier innebär LFM30 rekommendationer för hur byggherrar beräknar och redovisa den 
klimatpåverkan som uppstår vid uppförande av en ny byggnad eller anläggning, samt vid 
renovering/ombyggnad / tillbyggnad. LFM30 går här steget före den lagstadgade klimatdeklarationen.  
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Steg  Du som användare, 
kan plussa på valda 
delar  

Utifrån ambitionsnivå i projektet, lägg in texter i AF utifrån 
rubriker nedan  

4+5 1+2+3+4+5  
(ej denna version) 

 

3 1+2+3 
2 1+2 
1 1 

Tabell 1: Läsanvisning – välj vilka metodsteg du vill upphandlingsstyra.  
 
Byggnader, nyproduktion – och lagkrav: Den lagstadgad klimatdeklarationen för nyproduktion 
byggnader (är på motsvarande LFM30 steg 1) omfattar de växthusgasutsläpp som uppstår under 
byggskedet (uttag av råvaror, tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplatsen och 
transporter). Att upprätta och lämna in en lagstadgad klimatdeklaration blir ett villkor för att 
byggherren ska få slutbesked. Klimatdeklarationen syftar till att minska klimatpåverkan från 
byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt styra mot kraftigare åtgärder som minskar 
växthusgasutsläppen. Den nya lagen träder ikraft den 1 januari 2022 och gäller de byggherrar som 
söker bygglov från och med den 1 januari 2022. 
 
Byggnader (ROT) och anläggning – och lagkrav: Saknas lagkrav idag. 
 
 
3.2.4 LFM30 Akademi 

LFM30 är under 2022 i en process utveckla någon form av LFM30 akademi. Det är en process, där 
test påbörjas under hösten 2022, och som sedan utformas/förbättras för en större lansering.  
 

Utbildning Målgrupp Kommentar 
Intro till LFM30:s Metod Klimatbudget:  
• Vad & Varför 
• Hur 

Alla 10 min – 2 h 

Intro per delstrategi: 
• Per Klimattrappa, kriteriedokument 

och arbetssätt 

Alla 10 min – 2 h 

Beställarkompetens (olika) – intyg: 
• Intro 
• Metod Klimatbudget steg 1-5 
• Validering av Anbud / 

Klimatberäkning / Klimatdeklaration 
• Per Klimattrappa & kriteriedokument 

Beställare, Konsult • 10 min – 2 h 
• 10 min – 2 h / 4 h 
• 10 min – 4 h  
• 10 min – olika per 

delstartegi. 

Utförare – intyg: 
• Klimatberäkningsstuga (LFM30:s 

Klimatbudget steg 1-5), 6 tillfällen 

Skarpt eller 
testprojekt. För 
projektteam eller 
byggherre/entreprenör/ 
konsult. 

 
6 tillfällen, 2 h, coachning 
däremellan. Resultat LFM30 
Klimatdeklaration för 
pilotprojektet. 

Utförare – intyg: 
• Per Klimattrappa & kriteriedokument 

Entreprenör, konsult, 
sakkunnig 

• Olika 

Utförare, Train-the-Trainer – intyg: 
• Sakkunnig 
• Utbildare 
• Räknar på pilotprojekt eller ej. 

Sakkunnig, påbyggnad • Snabbspår 
Klimatberäkningsstuga.  

• Inkl pedagogik för 
individ och/eller grupp 

 
Tabell 2. LFM30 utbildning, som erbjuds from ht 2022 
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Figur 4. LFM30 Utbildning – en tidig utvecklingsprocess 

 
 
3.2.5 Byggprocess och entreprenadform 

Byggprocess och entreprenadform kan se olika ut. Nedan finns ex på entreprenadprocess, där vi utgått 
ifrån Boverkets rektangel bild. Upphandling av entreprenör och konsulter kan komma in i olika skeden 
av ett byggprojekt, vilket påverkar entreprenörens/konsultens rådighet. 
 
I fas 0 och 1 har entreprenör och konsult större rådighet, ex avseende LM30 Klimatbudget steg 2 och 
3, jämfört med fas 2. 

 
Figur 5. LFM30:s Metod Klimatbudget – det finns olika rådigheter i en entreprenadprocess, i Fas 0,1 och/eller 2.  
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Figur 6. Hur förverkliga LFM30:S klimatlöfte? 
 
Byggherre och entreprenör/konsult kan förenklat beskrivet ha olika roller, som beror på 
upphandlingsform. Gemensamt är att entreprenör/konsult förbereder sig, utifrån affärsförutsättningar 
inkl entreprenadform lämnas anbud och de möter kundens ambitioner. Ofta har entreprenör och/eller 
konsult en roll i att upprätta LFM30 Klimatdeklaration för beställaren. 
 

 
 

Figur 7. Byggherre och entreprenörer har olika rådigheter 
 
 

3.2.6 Utveckling av detta hjälpmedel 

Dokumentet är framtaget inom LFM30 under 2021 och 2022. Arbetsgrupp 1 och 3, samt olika utskott, 
ex upphandlingsskrivarstugan, har varit involverade. Förankring har också gjorts via rundabordssamtal 
med olika urval byggaktörstyper (byggherrar, konsulter, entreprenörer). Representanter från 
byggkedjan har tillsammans utformat och förankrat förslag på text på upphandlingskrav steg 1-3.  
• Arbetet bygger vidare på tidigare arbete i Allmännyttans klimatinitiativ, olika SBUF projekt (ex 

SBUF 13699 (2020) SBUF 13862 (2021; med LOU input), SVUF 14037 (byggnad ROT och 
anläggning) och Vinnova I och II projekt i LFM30.  

• Detta material är ej juridiskt verifierat, med ex utlåtande/intyg. Det är ett första utkast. I det 
enskilda projektet kan det behövas juridisk översyn av enskilda delar ex övrig entreprenadjuridik 
och ex ansvarsfrågan och tekniska funktionskrav. 

• LFM30. Förankring och samordning pågår under 2021 samt 2022. Dels avstämningsmöte med 
tekniska utskottet i AG1, designutskottet i AG3 och ett rundabordssamtal med entreprenörer. 
Remiss av dokumentet skedde i AG3 i maj, och presenteras vid referensgruppmöte i AG3 i juni, 
där beslut togs att ta den vidare. Dokumentet har behandlats vid LFM30 ledningsmöte. 

• Nedan är ett utdrag mitt i processen, och är ej komplett med konsultperspektiv samt med 
Klimatbudget steg 4-5.  

• Detta dokument har tagits fram med visst konsultativt juridiskt stöd och det är ett hjälpmedel i 
upphandlingsstyrning. Framtagandet av dokumentet är inte juridiskt verifierat eller prövat utan det 
är ett ”levande” dokument som kommer att förändras över tiden allteftersom klimatarbetet går 
framåt. LFM30 tar inget ansvar för föreslagen avtalstext utan varje enskilt projekt/byggherre 
ansvarar själv  juridiskt för sin upphandling utifrån sina specifika förutsättningar. 

 
3.3 Byggherrens upphandlingsstyrning i det enskilda projektet 

Byggherren kan välja att själva ombesörja en klimatberäkning själv, göra det via en konsult, eller 
lägga över beräkningen på byggentreprenören. Vi rekommenderar att ni anlitar byggentreprenör 
och konsult som kan uppvisa lämpliga intyg på kunskap/erfarenhet avseende LFM30 Metod 
kriterier. Under hösten 2022 avser dessa intyg tas fram, med lämpliga kriterier. 
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Detta dokument tar upp två rollförhållande avseende upphandlingsstyrning: 
• Byggherre/byggentreprenörs upphandlingsstyrning av konsult. Se nedan generella text, som berör 

alla steg i LFM30 Metod Klimatbudget. 
• Byggherrens upphandlingsstyrning av byggentreprenör. Se nedan förslag på upphandlingstexter i 

AF-del. 
 
Notera: 
• Om beräkningen ej ska utföras i egen regi är det viktigt att kravställa i FFU att 

konsult/entreprenören ska överlämna mängdförteckningar och tillgängligt EPD-underlag på 
ingående byggkomponenter vid startmöte alternativt efter utförd detaljprojektering (motivera om 
EPD ej är tillgängligt). 

• Process pågår inom LFM30 med ambition ta fram train-the trainer upplägg och kompetensintyg 
för konsult. 

 
 
3.3.1 Byggherrens/Byggentreprenörens upphandling av Konsult.  

Nyckel är att identifiera och förstå byggherrens behov och vad konsulten kan göra i enlighet 
med LFM30 kriterier. Men att komma dit (sk business assurance), då kan anlitad konsult i tidigt 
skede behöva få förutsättningarna att ges en viss tid att förstå och rikta in rätt insatser utifrån företagets 
förutsättningar och behov – på företagsnivå och projektnivå. Dialog mellan byggherre (eller 
byggentreprenör) och konsult kan vid första möten fokusera både kring företagsnivå (ex 
organisationsutveckling) och/eller projektnivå – i syfte nysta i hur angripa frågan. Det finns olika 
nivåer i en organisation – beroende på vem man pratar med, kan det behövs olika kontaktpersoner 
(utifrån mandat och roller). Integrerat eller separat kan utbildning och kompetensutveckling vara en 
del, som en del av det organisatoriska lärandet. Exempel på frågor som kan ställas (en systematisk 
checklista kan behöva tas fram för detta): 
• Företagsnivå: Har ni CO2e mål, hur ser de mål, nedbrutna i strategi, tidsatta mål och aktiviteter, 

har företaget avsatt medel avsatta till dessa eller ej, hur ser en standardprocess ut, 
upphandlingsform, typ byggnader i portfölj fastigheter.  

• Projektnivå: Vilka delsteg i LFM30 Klimatbudget avses inkluderas i det specifika projektet (ex 
klimatberäkna, förbättra, kommer under max CO2e värde, återbetala/klimatkompensera?; steg 1-
4). Avser man testa vissa saker i projektet, flera, eller maxa?. Finns det ambition med 
utvecklingspengar (interna eller externa) till projektet, eller ska projektet bära alla kostnader 
själv?.  

o Använda kalkyl eller digitala flöden i ex BIM/CAD moduler?  
o Förutsättningar för aktuell kommun (ex markanvisning, detaljplan, visionsarbete, 

klimatkontrakt till en stads utveckling).  
o Avses konsultens FFU syfta till att klara ett satt riktnivå CO2e (krav max CO2e)?  
o Avses det att konsulten ska utvärdera inkomna anbud om rimlig beräkning (utvärdera 

teknik/byggsystem, utvärdera klimatberäkningskompetens hos entreprenör)?  
o Omfattning avseende anläggning och byggnad  

 
Baserat på dessa samtal, blir det naturliga att rikta in prio, identifiera beslutspunkter och 
beslutsunderlag, inkluderat strategier, kriterier och upphandlingskrav, samt verifierings och 
upphandlingsbehov. Därefter formuleras beställningstext mellan byggherre/entreprenör och konsult. 
Beroende på hur målbilden ser ut, kan man behöva rita upp organisationsdiagram för att nå 
målsättningen i projektet. 
 
I nästa version avses typiska exempel inkluderas. 
 
3.3.3 Byggherrens upphandling av byggentreprenör  

Om beräkning ska utföras av entreprenör föreslås de formuleringar som finns i kapitel 4 av detta 
dokument.  
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4. LFM30:S KLIMATBUDGET STEG 1: BERÄKNA  
 
Kommentar: Se avsnitt ”Upphandlingsstyrning: Tips” avseende anbud/utvärdering, vite/bonus.  
 
Tänk på att upphandlingsstyrning, där byggentreprenör vill styra sina UE, där kan formuleringar ev 
komma behöva justeras. 
 

4.1 Byggnader: Nyproduktion  

AFC.242/AFD.242 (eller underkod; hänvisa till särskild FFU handling vid behov): 
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden  
• Entreprenör skall utföra klimatberäkning för projektet, enligt LFM30:s Metod för Klimatbudget 

steg 1, aktuell version på LFM30:s hemsida (se www.lfm30.se för aktuell version) – vid 
anbudets inlämnande.  

• Beställaren skall ha tillgång till rimliga underlag för att kunna göra en bedömning om 
entreprenörens klimatberäkning under entreprenadtiden, ex: underlag klimatberäkningsverktyg, 
underlag sammanställning klimatberäkningar ex offertunderlag, intyg/kvitto faktiska 
mängder/recept, EPD:er.  

• (Klimataspekten avseende) Klimatberäkningar/klimatbudgeten ska uppdateras utifrån behov 
under projektets gång och vara en stående punkt vid startmöte samt vid varje projekterings- 
respektive byggmöte. Entreprenören ska kunna styrka att denne arbetar efter uppsatta 
projektmål och att projektmål kommer att hållas. Beställaren ska ha möjlighet att granska 
aktuellt underlag från Entreprenören. 

• Klimatberäkningen skall sammanfattas i en klimatdeklaration med bilagor, i enlighet med 
LFM30:s Kriteriedokument projektnivå (exempelvis via mall på LFM30:s hemsida), och läggas 
in på gemensam projektdokumentationsportal senast 2 veckor före slutbesiktning.  

• Klimatberäkning ska också överlämnas i enlighet med lagkrav om klimatdeklaration för 
byggnader (prop 2020/21:144). 

 
AFB.31 Anbudsform innehåll (två alternativ I och II.) 
• Alternativ I. Till anbud ska klimatberäkning bifogas i enlighet med AFC.242/AFD.242. Förtydliga 

ev undantag, ex om följande kriterieområde ingår eller ej i samband med överlämnat anbudet 
(ingår sedan i projektet) i dokument LFM30 Metod Klimatbudget kriterie projektnivå: (2.10) B6 
Driftsenergi och (2.11), LCA del C och D. 

• Alternativ II. I samband med kontraktsskrivning /uppdragsstart ska klimatberäkning bifogas i 
enlighet med AFC.242/AFD.242. Entreprenör beskriver arbetssätt i genomförandebeskrivning. 

 
 

4.2 Byggnader: Renovering, ombyggnad, tillbyggnad (ROT) 

AFC.242/AFD.242 (eller underkod; hänvisa till särskild FFU handling vid behov): 
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden  
• Entreprenör skall utföra klimatberäkning för projektet, enligt LFM30:s Metod för Klimatbudget 

steg 1, aktuell version på LFM30:s hemsida (se www.lfm30.se för aktuell version) – vid 
anbudets inlämnande.  

• Beställaren skall ha tillgång till rimliga underlag för att kunna göra en bedömning om 
entreprenörens klimatberäkning under entreprenadtiden, ex , ex: underlag 
klimatberäkningsverktyg, underlag sammanställning klimatberäkningar ex offertunderlag, 
intyg/kvitto faktiska mängder/recept, EPD:er.  

• (Klimataspekten avseende) Klimatberäkningar/klimatbudgeten ska uppdateras utifrån behov 
under projektets gång och vara en stående punkt vid startmöte samt vid varje projekterings- 
respektive byggmöte. Entreprenören ska kunna styrka att denne arbetar efter uppsatta 
projektmål och att projektmål kommer att hållas. Beställaren ska ha möjlighet att granska 
aktuellt underlag från Entreprenören. 
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• Klimatberäkningen skall sammanfattas i en LFM30 klimatdeklaration, i enlighet med LFM30:s 
Kriteriedokument projektnivå (exempelvis via mall på LFM30:s hemsida), och läggas in på 
gemensam projektdokumentationsportal senast 2 veckor före slutbesiktning.  

 
AFB.31 Anbudsform innehåll (två alternativ finns I och II) 
• Alternativ I. Till anbud ska klimatberäkning bifogas i enlighet med AFC.242/AFD.242. Förtydliga 

ev undantag, ex om följande kriterieområde ingår eller ej i samband med överlämnat anbudet 
(ingår sedan i projektet) i dokument LFM30 Metod Klimatbudget kriterie projektnivå: (2.10) B6 
Driftsenergi och (2.11), LCA del C och D. 

• Alternativ II. I samband med kontraktsskrivning /uppdragsstart ska klimatberäkning bifogas i 
enlighet med AFC.242/AFD.242. Entreprenör beskriver arbetssätt i genomförandebeskrivning 

 

4.3 Anläggning: Nyproduktion, renovering, ombyggnad, tillbyggnad 

AFD.242/AFC.242 (eller underkod; hänvisa till särskild FFU handling vid behov): 
Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden  
• Entreprenör skall utföra klimatberäkning för projektet, enligt LFM30:s Metod för Klimatbudget 

steg 1, aktuell version på LFM30:s hemsida (se www.lfm30.se för aktuell version) – vid 
anbudets inlämnande. 

• Beställaren skall ha tillgång till rimliga underlag för att kunna göra en bedömning om 
entreprenörens klimatberäkning under entreprenadtiden, ex: underlag klimatberäkningsverktyg, 
underlag sammanställning klimatberäkningar ex offertunderlag, intyg/kvitto faktiska 
mängder/recept, EPD:er.  

• (Klimataspekten avseende) Klimatberäkningar/klimatbudgeten ska vara en stående punkt vid 
startmöte samt vid varje projekterings- respektive byggmöte. Entreprenören ska kunna styrka 
att denne arbetar efter uppsatta projektmål och att projektmål kommer att hållas. Beställaren ska 
ha möjlighet att granska aktuellt underlag från Entreprenören. 

• Klimatberäkningen skall sammanfattas i en klimatdeklaration med bilagor, i enlighet med 
LFM30:s Kriteriedokument projektnivå (exempelvis via mall på LFM30:s hemsida), och läggas 
in på gemensam projektdokumentationsportal senast 2 veckor före slutbesiktning.  

 
AFB.31 Anbudsform innehåll (två alternativ I. och II.) 
 
• Alternativ I. Till anbud ska klimatberäkning bifogas i enlighet med AFC.242/AFD.242. Förtydliga 

ev undantag, ex om följande kriterieområde ingår eller ej i samband med överlämnat anbudet 
(ingår sedan i projektet) i dokument LFM30 Metod Klimatbudget kriterie projektnivå: (2.10) B6 
Driftsenergi och (2.11), LCA del C och D. 

• Alternativ II. I samband med kontraktsskrivning /uppdragsstart ska klimatberäkning bifogas i 
enlighet med AFC.242/AFD.242. 
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5. LFM30:S KLIMATBUDGET STEG 2: 
FÖRBÄTTRA 

 
Kommentar:  
Tänk på att dessa texter kan komma att behöva justeras beroende på typ av entreprenadform och 
rådighet för entreprenör (konsult mm) i det specifika projektet.  
 
Exempel:  
• Behöver ex särskilda krav ställas på byggentreprenör vid sin upphandling av 

projekteringskonsult. För att byggentreprenör i sin tur ska kunna ta fram och redovisa 
förbättringsförslag? Hur tidigt är byggentreprenör delaktig, ex behov av att styra upp aktörer 
involverade i tidiga designskeden? 

•  Finns det kritiska områden som beställare vill säkerställa att de går igenom hela vägen, och ej 
”slarvas bort” utan tydlig återkoppling/motivering till högre beslutsfattare under projektets gång.  

• Vågar beställare öppna upp för icke standardlösningar – förutsatt att riktlinjer klaras? 
• Kan nya klimatsmarta lösningarna riskera att driva kostnaden (eller andra krockar, ex andra 

kravbilder som gestaltningslösningar), vilket kan medföra ett ”snabbt” nej, om ej alternativa 
affärsmodeller/incitament /möjligheter först prövas och då kan det finnas argument för att säga 
nej eller så krockar denna lösning med andra typer av kravbilder, ex gestaltningsprogrammet osv. 

 
5.1 Byggnader: Nyproduktion 

Kommentar / Ej i upphandlingstext: 
 
Om krav eller kriterier ska kopplas till förbättringsförslag från entreprenören så är det viktigt att 
vara tydlig med vad utgångsläget är. Vår bedömning är att det i dagsläget är svårt att säkerställa att 
beräkningar är så korrekta att de kan användas som utvärderingskriterier i LOU-upphandlingar. 
Däremot kan krav ställas på att entreprenören redovisar vad som är möjliga klimatpåverkande 
vägval utifrån FFU och därtill koppla kostnader för att ge beställaren en bättre bild av vad som är 
möjligt. Även detta har sina utmaningar inom LOU och lägstaprisprincipen.  

 
AFC.21/AFD.21 (eller underkod; hänvisa till särskild FFU handling vid behov): 
Kvalitetsangivelser  
Under projektets gång. Förbättringsförslag  
• Dialog kring möjliga förbättringsmöjligheter skall göras under projektets gång. Det skulle 

kunna handla om att frångå i förfrågningsunderlaget föreskrivet material, vara eller teknisk 
lösning för det fall entreprenören har förslag på annat material, vara eller teknisk lösning som 
uppfyller föreskriven funktion eller krav i övrigt enligt förfrågningsunderlaget men som medför 
en förbättring avseende påverkan på klimatet.   

 
AFB.31 Anbudsform innehåll 
Alternativ I. Icke angiven ambitionsnivå (oavsett entreprenadform) 
• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU hur klimatförbättringar ska utföras, samt 

klimatberäkna och redovisa deras klimatvinster, i enlighet med LFM30:s 6 olika delstrategier 
(se LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument, på www.lfm30.se) 

• Entreprenör kan också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU som 
medför minskat CO2-avtryck – med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör ska då ange 
ev. förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. Se även 
AFC.21/AFD.21. 

• Ev jämförelse nuläge / förbättring ska göras med hjälp av ett etablerat klimatberäkningssystems 
generiska värden, eller EPD:er. Se LFM30:s Kriteriedokument vid behov av förtydligande. 

Alternativ II. Angiven ambitionsnivå utifrån eget val (om TE eller Samverkansentreprenad) 
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• Projektets riktnivå klimatutsläpp för projektet är max X kg CO2e/ljus BTA högre 
klimatpåverkan än byggnadens LFM30 målgränsvärde (se nedan tabell; exempel 40 kg). 
Entreprenör ska ange klimatförbättringar som entreprenören ska utföra i enlighet med FFU.  

• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU och utifrån sin rådighet i FFU, vilka 
åtgärder som entreprenören ska utföra för att komma under projektets riktnivå (se tabell nedan), 
samt klimatberäkna och redovisa dessa klimatvinster, i enlighet med LFM30:s 6 olika 
delstrategier (se LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument, på 
www.lfm30.se; Om GE räcker det med delstrategi nr 6). 

• Entreprenör kan därtill också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU 
som medför förbättrat klimat, med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör anger ev 
förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. Se även 
AFD.21/AFC.21. 
 

Lg CO2e/Ljus BTA Lokal Småhus Flerbostadshus P-hus 
Målgränsvärde 270 171 216 170 
Alternativ II.  
Projektets riktnivå 
max 40 kg CO2e/ ljus 
BTA över 
målgränsvärde 
(exempel 40) 

310 211 256 210 

Alternativ I Inget 
värde 

Inget 
värde Inget värde Inget 

värde 
Tabell 3: Målgränsvärde per byggnadstyp och förbättringsnivåer 

Ev komplement: 
• Entreprenör kan lämna grönt sidoanbud, som kan innebära avsteg från FFU, där entreprenör 

föreslå och redovisa kostnadsprissatta klimatförbättringar, för möjligt avrop. (Vid LOU är detta 
inte möjligt. Be istället entreprenören lämna option på förbättringen.) 

 
 
5.2 Byggnader: Renovering / ombyggnad/ tillbyggnad (ROT) 

Kommentar / Ej i upphandlingstext: 
 
Om krav eller kriterier ska kopplas till förbättringsförslag från entreprenören så är det viktigt att vara 
tydlig med vad utgångsläget är. Vår bedömning är att det i dagsläget är svårt att säkerställa att 
beräkningar är så korrekta att de kan användas som utvärderingskriterier i LOU-upphandlingar. 
Däremot kan krav ställas på att entreprenören redovisar vad som är möjliga klimatpåverkande vägval 
utifrån FFU och därtill koppla kostnader för att ge beställaren en bättre bild av vad som är möjligt. 
Även detta har sina utmaningar inom LOU och lägstaprisprincipen. 
 

AFD.21/AFC.21 (eller underkod; hänvisa till särskild FFU handling vid behov):  
Kvalitetsangivelser  
Under projektets gång. Förbättringsförslag  
Dialog kring möjliga förbättringsmöjligheter skall göras under projektets gång. Det skulle kunna 
handla om att frångå i förfrågningsunderlaget föreskrivet material, vara eller teknisk lösning för det 
fall entreprenören har förslag på annat material, vara eller teknisk lösning som uppfyller föreskriven 
funktion eller krav i övrigt enligt förfrågningsunderlaget men som medför en förbättring avseende 
påverkan på klimatet.   

 
 

AFB.31 Anbudsform innehåll 
Alternativ I. Anbud. Icke angiven ambitionsnivå (oavsett entreprenadform) 
• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU och utifrån sin rådighet i FFU hur vissa 

klimatförbättringar ska utföras, samt klimatberäkna och redovisa dessa klimatvinster, i enlighet 
med LFM30:s 6 olika delstrategier (se LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, 
Huvuddokument och Kriteriedokument Projektnivå, på www.lfm30.se) 
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• Entreprenör kan också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU som 
medför förbättrat klimat – med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör anger ev 
förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. Se även 
AFD.21/AFC.21. 

• Ev jämförelse nuläge / förbättring kan göras med hjälp av ett etablerat klimatberäkningssystems 
generiska värden, eller EPD:er. Se LFM30 Kriteriedokument vid behov av förtydligande. 

Alternativ II. Angiven ambitionsnivå utifrån eget val (om TE eller Samverkansentreprenad) 
• Alternativ II.A (beställare anger max utsläpp): Projektets riktnivå klimatutsläpp för projektet är 

max X kg CO2e/ BTA klimatpåverkan, baserat på referensvärde som visar Y kg CO2e/ BTA, 
och företagsmålet på max Z kg CO2e/ BTA klimatpåverkan. Entreprenör ska ange vilka 
klimatförbättringar som entreprenören ska utföra. 

• Alternativ II.B (entreprenör föreslår max utsläpp): Entreprenören ska föreslå riktnivå 
klimatutsläpp för projektet på max X kg CO2e/ BTA klimatpåverkan, och föreslå 
klimatförbättringar som entreprenören ska utföra i enlighet med FFU för att nå denna nivå. 
Entreprenör ska hänvisa till tillgängliga referensvärden / studier /tidiga projekt för att motivera.   

• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU och utifrån sin rådighet i FFU, vilka 
åtgärder som entreprenören ska utföra för att komma under projektets riktnivå (se tabell nedan), 
samt klimatberäkna och redovisa dessa klimatvinster, i enlighet med LFM30:s 6 olika 
delstrategier (se LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument samt 
Kriteriedokument projektnivå, på www.lfm30.se; Om GE räcker det med delstrategi nr 6). 

• Entreprenör kan därtill också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU 
som medför förbättrat klimat, med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör anger ev 
förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. Se även 
AFD.21/AFC.21. 

Ev komplement: 
• Entreprenör kan lämna grönt sidoanbud, som kan innebära avsteg från FFU, där entreprenör 

föreslå och redovisa kostnadsprissatta klimatförbättringar, för möjligt avrop. (Vid LOU är detta 
inte möjligt. Be istället entreprenören lämna option på förbättringen.) 

 
 
5.3 Anläggning: Nyproduktion, Renovering eller Ombyggnad  

Kommentar / Ej i upphandlingstext: 
 
Om krav eller kriterier ska kopplas till förbättringsförslag från entreprenören så är det viktigt att vara 
tydlig med vad utgångsläget är. Vår bedömning är att det i dagsläget är svårt att säkerställa att 
beräkningar är så korrekta att de kan användas som utvärderingskriterier i LOU-upphandlingar. 
Däremot kan krav ställas på att entreprenören redovisar vad som är möjliga klimatpåverkande vägval 
utifrån FFU och därtill koppla kostnader för att ge beställaren en bättre bild av vad som är möjligt. 
Även detta har sina utmaningar inom LOU och lägstaprisprincipen.  
 
I FFU rekommenderar vi att CO2e förbättringar kravställs, se ex ”smörgåsbord” av möjligheter som 
finns och löpande byggs på via LFM30 teams, hemsida och liknande sammanhang. 
 

AFD.21/AFC.21 (eller underkod; hänvisa till särskild FFU handling vid behov):  
Kvalitetsangivelser  
Under projektets gång. Förbättringsförslag  
• Dialog kring möjliga förbättringsmöjligheter skall göras under projektets gång. Det skulle 

kunna handla om att frångå i förfrågningsunderlaget föreskrivet material, vara eller teknisk 
lösning för det fall entreprenören har förslag på annat material, vara eller teknisk lösning som 
uppfyller föreskriven funktion eller krav i övrigt enligt förfrågningsunderlaget men som medför 
en förbättring avseende påverkan på klimatet.   

 
AFB.31 Anbudsform innehåll 
Icke angiven ambitionsnivå (oavsett entreprenadform) 
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• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU, samt klimatberäkna och redovisa dessa 
klimatvinster, i enlighet med LFM30:s 6 olika delstrategier (se LFM30:s Metod för 
Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument och Kriteriedokument Projektnivå, på www.lfm30.se) 

• Entreprenör kan också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU som 
medför reducerat CO2e-avtryck – med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör anger ev 
förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. Se även 
AFC.21/AFD.21. 

• Ev jämförelse nuläge / förbättring ska göras med hjälp av ett etablerat klimatberäkningssystems 
generiska värden, eller EPD:er. Se LFM30 Kriteriedokument vid behov av förtydligande. 

Angiven ambitionsnivå utifrån eget val (om TE eller Samverkansentreprenad) 
• Alternativ I (byggherre sätter maxutsläpp): Byggherre sätter max nivå CO2e – vilka klarar 

det? 
• Som en variant är att byggherre väljer urval av byggdelar som anbud klimatberäkning 

berör (som ej redan är kravställt i FFU). Som variant att byggherre anger schabloner 
som kan användas. 

• Ange något av följande alternativ: 
• max X kg CO2e/m2 entreprenadarea (se definition entreprenadarea på 

www.lfm30.se; anpassa enhet ex m3 eller tidsenhet (ex 1000 h) vid behov) 
• max X kg CO2e 

• Alternativ II (entreprenör sätter max utsläpp): Entreprenör anger och tävlar om lägst CO2e 
(utan att byggherren satt en max nivå). Entreprenören ska föreslå riktnivå klimatutsläpp för 
projektet på max X kg CO2e, och föreslå klimatförbättringar som entreprenören ska utföra i 
enlighet med FFU för att nå denna nivå. Entreprenör ska hänvisa till tillgängliga referensvärden 
/ studier /referensprojekt för att motivera.   

• Som en variant är att byggherre väljer urval av byggdelar som anbud klimatberäkning 
berör (som ej redan är kravställt i FFU). Som variant att byggherre anger schabloner 
som kan användas. 

 
• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU och utifrån sin rådighet i FFU, vilka 

åtgärder som entreprenören avser att utföra för att komma under projektets riktnivå, samt 
klimatberäkna och redovisa åtgärdernas CO2e-reduktion, i enlighet med LFM30:s 6 olika 
delstrategier (se LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument samt 
Kravdokument projektnivå, på www.lfm30.se. 

• Entreprenör kan därtill också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU 
som medför reduktion av CO2e, med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör anger ev 
förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. Se även 
AFD.21/AFC.21. 

Ev komplement: 
• Entreprenör kan lämna grönt sidoanbud, som kan innebära avsteg från FFU, där entreprenör 

föreslår och redovisa prissatta åtgärder för reduktion av CO2e, för möjligt avrop. (Vid LOU är 
detta inte möjligt. Be istället entreprenören lämna option på förbättringen.) 
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6. LFM30:S KLIMATBUDGET STEG 3: 
<MÅLGRÄNSVÄRDE  

 
 
6.1 Byggnader: Nyproduktion  

AFB.31 Anbudsform och innehåll 

• Riktnivå projektmål klimatutsläpp för projektet skall understiga LFM30:s 
målgränsvärde för projektet (se nedan tabell). Ange även total klimatpåverkan i kg CO2e för 
hela byggnaden 

• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU och utifrån sin rådighet i FFU, vilka 
åtgärder som entreprenören ska utföra för att komma under projektets riktnivå (se tabell nedan), 
samt klimatberäkna och redovisa dessa klimatvinster, i enlighet med LFM30:s 6 olika 
delstrategier (se LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument, pFel! Ogiltig 
hyperlänkreferens.fm30.se).  

• Entreprenör kan därtill också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU 
som medför förbättrat klimat, med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör anger ev 
förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. 
 

Lg CO2e/Ljus 
BTA 

Lokal Småhus (≤ 2v) Flerbostadshus P-Hus 

Målgränsvärde 270 171 216 170 
Riktnivå 
projektmål i 
projektet 

Vald ambitionsnivå 
riktnivå under 
målgränsvärde 

Vald ambitionsnivå 
riktnivå under 
målgränsvärde 

Vald ambitionsnivå 
riktnivå under 
målgränsvärde 

Vald 
ambitionsnivå 
riktnivå under 
målgränsvärde 

Tabell 4: Målgränsvärde per byggnadstyp 
 

 
6.2 Byggnader: Renovering/Ombyggnad/Tillbyggnad 

Nedan är utmanande att ställa idag då mini-målgränsvärde och bästa klimatval ännu ej är formellt 
fastställt och saknas på LFM30:s hemsida idag. Dock har alla anslutna möjligheter att motivera i 
sitt projekt utifrån principen BATNEEC att man klarar uppsatta ambitioner för det klimatneutrala 
projektet el dyl 
 
AFB.31 Anbudsform och innehåll 

• Alternativ 1. Riktnivå projektmål klimatutsläpp för projektet skall understiga LFM30:s 
mini-målgränsvärde för typ byggprojektet (se LFM30:s hemsida). Ange även total 
klimatpåverkan i kg CO2e för hela byggprojektet  

• Alternativ 2. Riktnivå projektmål klimatutsläpp i projektet skall understiga ett 
värde som projektet själva definierar utifrån mini-målgränsvärde och/eller bästa 
klimatval. Målet ska följa principen BATNEEC (bästa klimatval till rimlig 
kostnad).  Projektet, via entreprenör, har att påvisa trovärdiga jämförelseanalyser, med 
lämplig bredd och djup, för att påvisa att de rimligen uppfyller BATNEEC principen 
per byggdel (CoClass i första hand) och/eller byggmetod/byggmaterial. Entreprenör 
skall aktivt bidra till att möta beställarens ambitioner med denna riktnivå projektmål.  

• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU och utifrån sin rådighet i FFU, vilka 
åtgärder som entreprenören ska utföra för att komma under projektets riktnivå, samt 
klimatberäkna och redovisa dessa klimatvinster, i enlighet med LFM30:s 6 olika delstrategier 
(se LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument och Kravdokument 
projektnivå, www.lfm30.se).  
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• Entreprenör kan därtill också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU 
som medför förbättrat klimat, med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör anger ev 
förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. 

 
6.3 Anläggning: Nyproduktion, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad 

Nedan är utmanande att ställa idag då mini-målgränsvärde och bästa klimatval ännu ej är formellt 
fastställt och saknas på LFM30:s hemsida idag. Dock har alla anslutna möjligheter att motivera i 
sitt projekt utifrån principen BATNEEC att man klarar uppsatta ambitioner för det klimatneutrala 
projektet el dyl. 
 
AFB.31 Anbudsform och innehåll 

• Alternativ 1: Riktnivå projektmål klimatutsläpp för projektet skall understiga LFM30:s 
mini-målgränsvärde för typ projektet (se LFM30 hemsida). Ange även total klimatpåverkan 
i kg CO2e för hela projektet  

• Alternativ 2. Riktnivå projektmål klimatutsläpp i projektet skall understiga ett 
värde som projektet själva definierar utifrån mini-målgränsvärde och/eller bästa 
klimatval. Målet ska följa principen BATNEEC (bästa klimatval till rimlig 
kostnad).  Projektet, via entreprenör, har att påvisa trovärdiga jämförelseanalyser, med 
lämplig bredd och djup, för att påvisa att de rimligen uppfyller BATNEEC principen 
per byggdel (CoClass i första hand) och/eller byggmetod/byggmaterial. Entreprenör 
skall aktivt bidra till att möta beställarens ambitioner med denna riktnivå projektmål. 

• Till anbud ska entreprenör ange, i enlighet med FFU och vilka åtgärder som entreprenören ska 
utföra för att komma under projektets riktnivå, samt klimatberäkna och redovisa åtgärdernas 
CO2e-reduktion, i enlighet med LFM30:s 6 olika delstrategier (se LFM30:s Metod för 
Klimatbudget steg 1-5, Huvuddokument och Kravdokument projektnivå, på www.lfm30.se).  

• Entreprenör kan därtill också inkomma med alternativa förslag till föreskrivna åtgärder i FFU 
som medför förbättrat reduktion av CO2e, med rimlig bibehållen kvalitet i övrigt. Entreprenör 
anger ev förbehåll / reservation utifrån möjlig påverkan på andra kvalitativa funktionskrav. 
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7. UPPHANDLINGSSTYRNING: TIPS  
 
7.1 Bonus / Vite  

I första hand endast bonus (vi är alla ”relativt” nybörjare, men beroende på upphandling / 
tävlingsform och risk för icke ansvar vid anbudsgivning överväg vite): 

• Beräkning bonus/vite, se bilaga i FFU  

• Bonus: Om projektets klimatpåverkan i slutligt utförande är lägre än angivet prestandakrav utgår 
bonus:  

• ≤5 % lägre än prestandakrav: ### kr >5 % - ≤ 10 % lägre än prestandakrav: ### kr 
• >10 % - ≤ 15 % lägre än prestandakrav: ### kr 
• >15 % lägre än prestandakrav: ### kr 

• Vite: Om prestanda krav i slutligt utförande överstigs. Om projektets klimatpåverkan i slutligt 
utförande är högre än angivet prestandakrav utgår vite enligt följande:  

• ≤5 % högre än prestandakrav: +++ kr >5 % - ≤ 10 % högre än prestandakrav: +++ kr  
• >10 % - ≤ 15 % högre än prestandakrav: +++ kr  
• >15 % högre än prestandakrav: +++ kr  

 
 
7.2 Modell för anbudsutvärdering utifrån FFU: Byggherre à Entreprenör 

• Begär in genomförandebeskrivning (beskrivning av projektprocessen för aktuellt projekt), där 
entreprenör beskriver hur LFM30:s Metod för Klimatbudgets steg 1-5 ämnas tillämpas i projektet. 
Utvärdering genomförs. Detta inkluderar aktuella projektskeden ex design och styrning av 
konsult/underentreprenör. 

• Begär in referenser. Utvärdering genomförs. 
• Utforma anbudsformulär – som internt möjliggör enkel och tydlig hantering vid utvärdering.  
• Överväg prekvalificering: 

o Alternativ 1: Överväg prekvalificering, ex de 5 med bäst genomförandebeskrivning, bäst 
referenser och har lägst riktpris – de tävlar om lägst CO2e. Här behövs förtydligande kriterier 
om aktuellt. 

o Alternativ 2: Överväg prekvalificering, ex de 5 med bäst genomförandebeskrivning, bäst 
referenser och har lägst CO2e– de tävlar om lägst pris. Här behövs förtydligande kriterier om 
aktuellt. 

• Begär vid behov in underlag så att stickprov / granskning blir möjlig, enkel och tydlig 
• Har ni kompetens/resurs att själv göra det eller anlita konsult? Överväg dialog med konsult om 

vad för stickprov/granskning som är lämpliga. 
• Begär in en klimatdeklaration (kalkyl), i enlighet med FFU och mall LFM30. 
• Ex inlogg till BM (eller motsvarande) projektet att granska: mappning; omräkning; jämförelse 

& bedömning BM rapport/ systemfil/ anbudskalkyl inlämnad; datagap/kompensation; 
byggdelar/schabloner; klimatberäkningsverktyg/kompensationer. Alternativt vid 
anbudsintervju. 

• Känslighetsanalys ”klimat”-anbudskriteriet viktning i förhållande till pris, och ev  
 
 

  
 
  

G r u p p l e d a r e / O r d f/ V. o r d f/ K o o r d i na tG r u p p l e d a r e / O r d f/ V. o r d f/ K o o r d i na t o r      A r b e t s p a k e t l e d a r e  
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8. KONTAKTUPPGIFTER  

 
• Kontaktperson (upphandling och juridik): Torgny.Schill@vasakronan.se  
• Kontaktperson (sakkunskap byggnad och klimatbudget): Andreas.Holmgren@ottobygg.se 
• Kontaktperson (sakkunskap anläggning och klimatbudget): Jeanette.Nilsson@cohive.se  
 

9. REFERENSER / HÄNVISNING 
 

 
• LFM30:s Metod för Klimatbudget steg 1-5, med tillhörande dokument  
• Allmännyttans klimatinitiativ 
• Byggföretagen, Upphandling 
• SBUF 13699, Kostnadseffektiva klimatförbättringar vid nyproduktion  
• SBUF 13862, Klimatpositiva p-hus 
• SBUF 14037, Klimatpositiva bygg- och anläggningsprojekt  
• IVL, Vägledning vid upphandling av byggprojekt 
 
 
Bilaga. Systemgränser 
 
Nedan figur definierar översiktligt de systemgränser som gäller (som obligatoriska krav), tom 2025. 
Men det är inget som bidrar att även gråa delar inkluderas i en projektupphandling även innan 2022. 
 

 
Figur 8. Systemgräns byggnad 

 


