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1

Klimatpåverkan och
klimatberäkningar

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan
(Boverket, 2020a). År 2017 stod sektorn för cirka 12,2 miljoner ton CO2e inhemska utsläpp, vilket
motsvarar 19 % av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Sektorn bidrar även till utsläpp i andra
länder och samma år uppskattades denna siffra till cirka 5,9 miljoner ton CO2e. Sammanlagt bidrog
sektorn till runt 18 miljoner ton CO2e år 2017.

Figur 1 Andel av bygg- och fastighetssektorns totala miljöpåverkan inom de olika miljöindikatorerna (data
från 2017). Illustration: Boverket. (Boverket, 2020a)

För att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är konkreta mål uppsatta i
Färdplanen för Bygg- och anläggningssektorn (Fossilfritt Sverige, 2020). Till år 2030 ska sektorn ha
minskat sina utsläpp av växthusgaser, jämfört med år 2015, med 50 procent och till år 2045 ska det
vara nettonollutsläpp av växthusgaser. Genom att använda känd kunskap kan byggsektorn
halvera sina utsläpp från byggprocessen till år 2030 och därmed klara uppsatta mål. För att nå
klimatmålet om nettonollutsläpp till år 2045 krävs det dock nya lösningar och innovationer.
Det man ser är att över tid har klimatpåverkan från uppvärmningen av byggnader minskat
(Erlandsson, et al., 2017). Detta beror bland annat på att byggnaders energianvändning länge har
varit reglerad och stora insatser har gjorts för att minska byggnaders energianvändning samtidigt
som värmesektorn har fasat ut fossila bränslen.
Nu har man dock börjat rikta blicken mot klimatpåverkan från byggskedet och en ny lag ska
införas gällande klimatdeklaration för byggnader (Finansdepartementet, 2020a). Den nya lagen om
klimatdeklaration av byggnader (se kapitel 2.1.1) ska träda i kraft den 1 januari 2022 och omfattar
de som söker bygglov efter detta datum. Syftet med den nya lagen är att i ett första steg öka
kunskapen om klimatpåverkan från uppförande av byggnader genom att synliggöra
klimatpåverkan utan att ställa krav, men på sikt är syftet att minska klimatpåverkan genom att
styra mot kravnivåer.
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1.1

Livscykelanalys (LCA), klimatdeklaration
och klimatberäkning

Livscykelanalys (LCA), klimatdeklaration och klimatberäkning är alla termer för ungefär samma
sak. IVL Svenska Miljöinstitutet har i en tidigare rapport förklarat begreppen på följande sätt
(Thrysin, et al., 2020):
•

•
•

Livscykelanalys (LCA):
Livscykelanalys är ett systemanalytiskt verktyg som används för att sammanräkna
miljöpåverkan i olika miljöpåverkanskategorier över produktens eller tjänstens livscykel.
Klimatberäkning:
Livscykelanalys med avseende på klimatpåverkan.
Klimatdeklaration:
Klimatberäkning som verifierats mot slutligt utförande.

En LCA är en bra metod för att beräkna byggnaders miljöpåverkan då den ger fördjupad kunskap
om olika resursflöden i byggnaden och dess miljöpåverkan (Boverket, 2019a). Genom denna metod
beräknar man påverkan från byggnadens hela livscykel och med livscykel menar man från att
råvaror utvinns för att tillverka byggprodukter till dess att byggnaden ska rivas. I en LCA kan man
beräkna flera typer av miljöpåverkan, så som klimatpåverkan, försurning, och övergödning. När
man pratar om klimatdeklaration och klimatberäkning syftar man däremot enbart på
miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan (Thrysin, et al., 2020).
Då en LCA ger kunskap om miljöpåverkan från en byggnad, dess ingående byggdelar och
livscykelskeden kan den bland annat visa var det finns störst möjlighet att minska byggnadens
miljöpåverkan (Boverket, 2019b). Det kan skilja mycket i miljöpåverkan mellan olika
byggprodukter, även om de har samma användningsområde. I en LCA för en byggnad kan detta
studeras genom att byta ut data för viktiga material och på så sätt kan en LCA användas som
underlag för val av leverantör.
Resultatet av en LCA kommer att påverkas av metodval, data och omfattning av analysen. Därför
är det viktigt att förstå att de val som görs påverkar resultatet, lika viktigt är det att förstå hur de
påverkar resultatet. Särskilt viktigt är det om en LCA ska användas som beslutsunderlag i
jämförelse mellan olika produkter och leverantörer.

1.2

Viktiga begrepp

1.2.1 Global warming potential (GWP)
Klimatpåverkan redovisas i GWP (Global warming potential) och inkluderar klimatpåverkan från
olika växthusgaser (Erlandsson , et al., 2018). Bidraget från varje växthusgas räknas ut genom att
multiplicera med respektive gas GWP-faktor, så kallades karakteriseringsfaktorer.
Tidsperspektivet för GWP kan variera men en hundraårsperiod (GWP100) är vanligt
förekommande och avser hur effektiv växthusgasen är som klimatpåverkande gas i förhållande till
koldioxid under en period av 100 år. GWP mäts i kilogram koldioxidekvivalenter (kg CO2e).
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1.2.2 Koldioxidekvivalenter (CO2e)
Koldioxidekvivalenter (CO2e) beräknar den sammanvägda effekten av växthusgaser och mäts i
kilogram CO2e. Viktiga växthusgaser är CO2 (koldioxid), N2O (lustgas) och CH4 (metan)
(Erlandsson , et al., 2018). Lustgas och metan är kraftigare växthusgaser än koldioxid; 1 kg metan
motsvarar 25-30 kg CO2 och 1 kg lustgas motsvarar kring 300 kg CO2. Koldioxid, metan och lustgas
är tre av de vanligaste antropogena (mänskligt skapade) växthusgaserna (SMHI, 2020).

1.2.3 Systemgränser
Standarden EN 15978 beskriver en byggnads olika livscykelskeden och dess systemgränser.
Systemgränsen beskriver vad som ska inkluderas i en LCA samt hur långt tillbaka olika flöden och
processer ska följas (Boverket, 2019a). En byggnads livscykel delas in i tre huvudsakliga skeden
(Boverket, 2019a):
A. Byggskedet
B. Användningsskedet
C. Slutskedet
Genom att välja olika systemgränser kan man välja att inkludera hela livscykel, så kallat vagga till
grav (skede A-C), eller delar av livscykel, exempelvis vagga till grind (skede A) (Boverket, 2019a).
Även val av geografisk, tidsmässig och teknisk avgränsning inkluderas i val av systemgränser.
Modulerna A1-A5 är verifierbara när byggnaden är uppförd medan resterande moduler är
beroende av scenarier och antaganden (Finansdepartementet, 2020a).
Byggnadens tre huvudsakliga livscykelskeden delas sedan in i så kallade informationsmoduler för
att beskriva de olika processerna under livscykeln (Boverket, 2019a). Genom denna uppdelning
kan resultatet från en LCA redovisas på ett samma sätt oavsett vem som gör beräkningen.

Figur 2 Byggnaders livscykelskeden och moduler enligt standarden EN 15978

7

Rapport U 6391

Skede A (byggskedet) delas in i fem informationsmoduler.
•

•

Modul A1-A3 (produktskede) inkluderar de processer som kopplas till ett materials
tillverkning så som utvinning av råmaterial, transport av råmaterial, förädling och
tillverkning av produkt (Boverket, 2019a).
Modul A4-A5 (byggproduktionsskede) inkluderar transport av material till
byggarbetsplatsen och processer på byggarbetsplatsen.

Då modul A5 (bygg- och installationsprocessen) innehåller flertalet olika delar är denna modul
ytterligare uppdelad i modul A5.1-A5.5 för att öka transparensen (Erlandsson , et al., 2018). Denna
modul innehåller bland annat spill från byggmaterial och energianvändning kopplat till maskiner
och bodar.
Tabell 1 Informationsmodul A5 underliggande informationsmoduler
A5.1
A5.2
A5.3
A5.4
A5.5

Spill, emballage och avfallshantering
Byggarbetsplatsens fordon, maskiner och apparater (energi till drivmedel med
mera)
Tillfälliga bodar, kontor, förråd och andra byggnader (energi till uppvärmning
med mera)
Byggprocessen övriga energivaror (som gasol och diesel för värmare och dylikt,
köpt el, fjärrvärme och så vidare)
Övrig miljöpåverkan från byggprocessen, inklusive övergödning vid sprängning,
markexploatering, kemikalieanvändning och så vidare

Skede B (användningsskedet) inkluderar påverkan från drift, underhåll, energi och
vattenanvändning, m.m. (Boverket, 2019a). Skede C (slutskedet) inkluderar demontering, rivning,
transport, restproduktshantering, bortskaffning. Skede D (övrig miljöinformation) ligger utanför
byggnadens systemgräns och omhändertar bland annat återvinning och återbruk (Erlandsson , et
al., 2018).

1.2.4 Generisk eller specifik data
Generisk data är generell data för de material som används, med genomsnittlig miljöpåverkan som
kan representera praxis i en viss geografisk region eller för en viss teknik (Liljenström, et al., 2015).
Exempel på generisk data är genomsnittlig data för gipsskivor tillverkade i Sverige men av en
ospecificerad tillverkare.
Specifika data är data kopplat till en specifik produkt och tillverkare, exempelvis en
våtrumsgipsskiva från ett känt specifikt företag eller varumärke. Denna typ av data redovisas i till
exempel en EPD (Environmental Product Declaration) för en byggprodukt. En EPD är en frivillig,
offentlig och tredjepartsgranskad deklaration av produkts miljöpåverkan som en organisation tar
fram för en eller flera av sina produkter. EPD:er redovisar aggregerade resultat av en LCA av en
viss omfattning för livscykeldelar, för en grupp relevanta indikatorer. Hur denna LCA görs och
vilka indikatorer som redovisas regleras i standarder kallade Product Category Rules (PCR), som
gäller för en viss gruppkategori. För byggsektorn finns EN 15804-standarden som täcker hela
Europa.
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1.3

LCA-processen

LCA förklaras ofta i fyra steg (Boverket, 2019c). Det tredje och fjärde steget blir mindre omfattande
om syftet med analysen är att ta reda på en specifik detalj eller om endast en viss
miljöpåverkanskategori ska beräknas.
1.

2.

3.

4.

Definiera mål och omfattning
o I första steget bestäms vad LCA-beräkningen ska användas till, vilka frågor den
ska besvara, vem som ska använda resultatet och vad resultatet ska användas till
(Liljenström, et al., 2015). Även val av omfattning, datakvalité,
miljöpåverkanskategorier, systemgräns och funktionell enhet beslutas i detta steg.
o För en LCA på en byggnad är det viktigt att besluta hur omfattande beräkningen
ska vara gällande vilka byggdelar som ska inkluderas. Ska alla delar inkluderas
eller ska man endast studera påverkan från exempelvis stommen? Omfattningen
kan variera beroende på om man till exempel ska uppfylla kraven i ett
miljöcertifieringssystem.
Inventering
o I andra steget görs en inventering av de resurser som används under livscykeln
och vilka utsläpp de genererar (Boverket, 2019c). För byggprojekt handlar det
primärt om energi- och materialanvändning samt transporter. Denna inventering
kallas ofta för resurssammanställning.
Bedöm miljöpåverkan
o I tredje steget kopplas utsläpp och resursanvändningen ihop med olika
miljöproblem, exempelvis relateras utsläpp av koldioxid (CO2) vid tillverkning av
betong till klimatpåverkan (Boverket, 2019c).
Tolka resultat
o I sista steget presenteras och redovisas resultatet så det besvarar de frågor
analysen avsåg att undersöka (Boverket, 2019c). För byggnader redovisas ofta i
koldioxidekvivalenter per m2 BTA eller Atemp (CO2e/ m2). Utöver utsläpp per
ytenhet kan det även vara relevant att redovisa miljöpåverkan från olika byggdelar
(Boverket, 2019b). På så sätt kan man visa om det till exempel är väggarna eller
grunden som påverkar mest och därmed vilka byggdelar man ska fokusera på för
att minska miljöpåverkan.

1.3.1 Att göra en LCA för en byggnad
Utifrån IVL:s erfarenheter ges här en kortare steg-för-steg-beskrivning för hur man göra en LCA
för en byggnad.
1.
2.
3.

Identifiera mål, syfte och användningsområde för livscykelanalysen, exempelvis: uppfylla
lagkravet för Klimatdeklaration för byggnaden.
Välj den funktionella enheten för en byggnad, ofta är den m2 BTA eller m2 Atemp.
Resultatet från livscykelanalysen kommer då redovisas som CO2e/m2 BTA eller Atemp.
Utifrån syftet med LCA:n gör de avgränsningar som krävs:
a. Systemavgränsningar: till exempel vilka byggdelar som ska ingå i
klimatberäkningen samt vilka steg i livscykeln som inkluderas.
b. Datatyp och datakvalitet: Vilka resurser bör ha specifik data och för vilka räcker
det med generisk?
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4.

5.

6.

1.4

Samla in underlag för resurssammanställningen.
a. Beroende på vilket beräkningsverktyg (se kapitel 1.6) som ska användas kan olika
typer av underlag krävas.
b. Underlag kan hämtas från till exempel projekterade mängder eller ekonomisk
kalkyl och tas lämpligen fram i samband med en ekonomisk kalkyl eller genom
digitala modeller. I ett tidigt skede kan man använda grövre nyckeltal och
erfarenhetsvärden för att uppskatta mängden material. Vid en slutgiltig beräkning
ska dock resurssammanställningen vara representativ för det slutliga utförandet.
Lägg in resurssammanställningen i det valda beräkningsverktyget för att koppla
byggresurserna till relevant miljöpåverkan, till exempel klimatpåverkan. Byggresurser ska
även kopplas till transportscenarion och spillandelar om dessa LCA-skeden ska
inkluderas. Beroende på beräkningsverktyg kan denna process se något annorlunda ut.
Om din resurssammanställning inte anger mängder i samma enhet kan det även krävas en
omvandling av mängder till jämförbara enheter, till exempel från kvadratmeter till
kilogram.
När du gjort detta steg kan du få ut ett första resultat för din LCA.
Efter detta kan du göra aktiva val med produktspecifika LCA-data, faktiska
transportavstånd, etc. Fundera på vad som gör skillnad och var det är relevant att göra
justeringar. Beroende på vilket skede livscykelanalysen genomförs finns olika mängd
information tillgänglig, ju senare man är i projekteringen desto mer specifika data finns att
tillgå men mindre möjlighet att göra ändringar i projekteringen.

Klimatpåverkan från en byggnads olika
livscykelskeden

I figuren nedan visas fördelningen av klimatpåverkan över livscykelfaserna A1-A5 (byggskedet),
B2+B4 (underhåll och utbyte), B6 (driftenergi) samt C1-C4 (slutskede) enligt studier utförda av
bland andra IVL (Larsson et al, 2016).

Figur 3 Fördelning över klimatpåverkan från olika livscykelskeden och moduler för två olika projekt
(Larsson et al, 2016)
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1.4.1 Påverkan från byggskedet (A1-A5)
Idag finns stor potential att påverka alla delar inom byggskedet. Dels genom att optimera
mängden material, inte använda högre kvaliteter än som krävs, välja material utifrån var de
tillverkas samt minimera mängden spill och avfall. Fokus bör ligga på de resurser som är
klimatbelastande vilken kan vara resurser som förekommer i stora mängder men även resurser i
små mängder men som har stor klimatpåverkan. De reflektioner som finns i denna sektion är
baserade på de studier som IVL har utfört de senaste fem åren.
Byggskedet står för cirka 50% av en byggnads totala klimatpåverkan. Därmed kan man med enkel
överslagsräkning säga att klimatpåverkan från de olika modulerna inom skede A blir cirka 35-45%
(A1-A3), 2-5% (A4) och 5-8% (A5) om man ser till hela livscykeln.
Byggskedet står för ungefär hälften av en byggnads totala klimatpåverkan sett till hela livscykeln.
Hur stor byggskedets klimatpåverkan blir beror väsentligt på valet av byggsystem (Erlandsson , et
al., 2018). Oavsett vilket byggsystem som väljs är produktionen av byggmaterial (A1-A3) vanligtvis
den modul som har högst bidrag med cirka 75-85% av byggskedets klimatpåverkan. Transport av
material till byggarbetsplatsen (A4) är vanligtvis den minst betydande modulen med cirka 3-10%
av påverkan och bygg- och installationsaktiviteterna (A5) bidrar med 10-15% av påverkan från
byggskedet.
Transportskedet kan ha en mer betydande roll i byggsystem med prefabricerade element, men den
extra transporten till fabriken bokas i modulen A2. En avgörande faktor för hur stor andel av totala
klimatpåverkan som kommer från A4, transporter, är vilken stomtyp och leverantör man
använder. Prefabricerade stommar i betong är tunga och genererar många transporter. Om då en
tillverkare används som gör att transporterna även blir långa kan dess klimatpåverkan även
överstiga den generella fördelningen angiven ovan.

Betongbaserade byggsystem

Produktion av produkter (A1-A3) kan ha olika resultat beroende på valet av byggsystem.
Exempelvis är betongproduktionen i ett platsgjutet betongsystem alltid den process som ger störst
bidrag (45-58% klimatpåverkan), följt av produktion av stålprodukter (15-20%). För prefabricerade
betongsystem är betydelsen av produktionen av betong liknande (cirka 43%) men bidraget från
stål, speciellt armering, är högre (23%). Slutligen varierar bidraget från produktion av gipsskivor
mellan 2 och 5% för alla betongbaserade system. Produktionen av isolering och material för
installationer kan normalt fördelas med cirka 6-13%, ett bidrag som är relativt jämnt bland alla
byggsystem. Hur de exakta fördelningarna slår för olika byggsystem, inom det övergripande
spannet 6-13%, framgår av efterföljande figurer och texter nedan.
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Figur 4 Fördelning över de viktigaste bidragande materialen och byggnadsdelarna till byggskedet (A1-A3)
för betongbaserade byggsystem (Erlandsson , et al., 2018)

Träbaserade byggsystem

Fördelningen av klimatpåverkan i träbaserade system är mer komplex på grund av den högre
mångfalden av material som används. Dessutom kan olika träbaserade byggsystem visa olika
fördelningar. Klimatpåverkan i en byggnad av prefabricerade trävolymelement är relativt jämnt
fördelade och de högsta bidragsgivarna ligger ganska nära varandra. De som sticker ut är
gipsskivor (31%), isolering (13%), betong för fundamenten (12%), installationer (10%) och massivt
virke (9%). En byggnad i massiva KL-träelement har tre processer som bidrar mest; KLträproduktion (21%), isolering (16%) och gipsskiva (12%), uppföljd av betong och stål (vardera 9%).

Figur 5 Fördelning över de viktigaste bidragande materialen och byggnadsdelarna till byggskedet (A1-A3)
för träbaserade byggsystem (Erlandsson , et al., 2018)

Allt detta visar att valet av byggnadssystem har ett betydande inflytande på klimatpåverkan från
byggskedet för en byggnad och det relativa bidraget från olika processer. Dessutom kan vissa
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produkters klimatpåverkan ha en betydande variation mellan tillverkarna på grund av
tillverkningsaspekter så som källan till den använda energin, den använda tekniken och källan till
råvaror. Detta visar hur viktigt tillgängligheten och användningen av leverantörsspecifika data är
för klimatpåverkansbedömning av byggnadens produktionsfas. Därför bör generaliseringar
undvikas och alla fall bör studeras separat för att dra robusta slutsatser.

1.4.2 Påverkan från användarskedet (B1-B7)
Även om koldioxidutsläppen har minskat från Sveriges el- och värmeproduktion och byggnaderna
har blivit mer energieffektiva står en byggnads användningsskede, skede B, fortsatt för en stor del
av en byggnads totala klimatpåverkan. Enligt livscykelanalyser genomförda av IVL tillsammans
med KTH och representanter från byggbranschen (Larsson et al, 2016) utgör enbart
energianvändningen (modul B6) exklusive verksamhetens energianvändning i storleksordningen
50 % av en byggnads totala klimatpåverkan. Detta framgår av Figur 3 i inledningen av kapitlet.
Beroende på byggnadens konstruktion (skede A) och om verksamhetens energianvändning
inkluderas kan denna andel bli väsentligt mycket större. Av figuren framgår även
storleksordningen på klimatpåverkan från modul B6 i förhållande till övriga redovisade moduler.
Ett ökat fokus på byggskedet bör alltså inte innebära minskat fokus på användningsskedet. Just
användningen av energi under en byggnads driftsskede är dessutom viktig att adressera även ur
andra perspektiv än klimatpåverkan med byggnaden som systemgräns. För att klara
omställningen till ett klimatneutralt samhälle i stort är det av största vikt att byggnaders
energianvändning i driftskedet inte bidrar till suboptimering ur energisystemperspektiv. Av
Sveriges totala energianvändning används idag ungefär 40 procent inom bostäder och service
(Energimyndigheten, 2020). Åtgärder för minskad användning av energi inom dessa sektorer kan
därför ha väsentlig inverkan på andra sektorers möjlighet till omställning.
Klimatpåverkan från en byggnads användningsskede ingår i byggnadens livscykel som modul B1B7 enligt den europeiska standarden EN15978 och är uppdelad i följande moduler:
•
•
•
•
•

B1 - direkta utsläpp i byggnaden
B2-B3 - utsläpp kopplat till underhåll och reparation
B4 -B5 - utsläpp kopplat till ersättning och renovering
B6 - utsläpp kopplat till en energianvändning
B7 - utsläpp kopplat till vattenanvändning

Som redan nämnts (kapitel 1.2.3) är det endast klimatpåverkan kopplad till modulerna A1-A5 som
är verifierbar då byggnad står klar. Klimatpåverkan som uppstår under övriga moduler är
beroende av olika typer av scenarier. Ur detta perspektiv är klimatpåverkan kopplat till en
byggnads användningsskede mer svårhanterligt än byggskedet och resultat från beräkning av
densamma kan antas variera beroende på vilka antaganden som görs. Modulerna B1-B5 avser
klimatpåverkan från användningsskedet med ursprung i materialanvändning medan modul B6
och B7 avser klimatpåverkan från användning av energi och vatten. Modul B6 förklaras mer
ingående i avsnitt 1.4.2.1 nedan.
Av modulerna B1-B5 kan klimatpåverkan från B1-B3 sägas härröra från normal drift av en
byggnad inklusive det underhåll och den förvaltning som behövs för att upprätthålla byggnadens
ursprungliga skick, funktion och prestanda. Modul B4-B5 kopplar till förändring av byggnaden
såsom större renoveringar, ombyggnader och verksamhetsanpassningar, alltså klimatpåverkan
kopplad till mer icke-planerade aktiviteter under en byggnads livscykel. Klimatpåverkan från
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modulerna B1-B3 bedöms i de flesta fall vara liten i förhållande till den från B4-B5 (Sweden Green
Building Council, 2020).
Modul B1 omfattar den miljöpåverkan som uppstår vid normal användning av byggnaden på
grund av utsläpp av växthusgaser som frisläpps från material i byggnaden, det kan exempelvis
handla om trämaterial som bryts ner. Karbonatisering av betong har motsatt effekt, d.v.s. koldioxid
upptas. B2 och B3 inkluderar utsläpp från aktiviteter med syfte att upprätthålla eller återställa
byggnadens funktion, standard och prestanda. Modul B4 och B5 inkluderar utsläpp kopplade till
ersättning och sluthantering av byggvaruprodukter som av någon anledning har kortare livslängd
än beräkningsperioden för byggnadens livscykel samt utsläpp kopplade till renovering och
ombyggnader som görs under byggnadens livstid. Insatser som inkluderas i dessa moduler är ofta
relativt svårprognostiserade vid tidpunkten för en byggnads uppförande. Insatsernas
projektspecifika karaktär innebär generellt sett mer svåråtkomlig och varierande information.
Klimatpåverkan från modul B7, vattenanvändning, bedöms dels vara förhållandevis liten jämfört
med den från modul B6 och den från verksamhetens användning av energi. Det är också svårt att i
nuläget få fram relevant data avseende emissionsfaktorer för vattenanvändning (Sandgren , et al.,
2018).
Det finns idag ingen vedertagen och komplett metod för att beräkna klimatpåverkan från hela
skede B. De olika initiativ som hanterar klimatpåverkan från skede B uppvisar skillnader både
avseende avgränsning av omfattningen och avseende antaganden kring scenarier och
emissionsfaktorer. Men beräkning av en byggnads klimatpåverkan från skede B bör föregås av
fastställande av principer, avgränsningar och scenarier samt identifiering av lämpliga
emissionsfaktorer och omräkningsfaktorer. Med fördel väljs offentliga, kvalitativa siffror från en
pålitlig källa som gärna uppdateras årligen.
Detta innebär också att det i dagsläget är svårt att sätta krav på exakta nivåer för klimatpåverkan
för en byggnads driftskede. Användningsskedets klimatpåverkan bör dock inte lämnas utan
kravställning. Krav på redovisning av klimatpåverkan från de olika modulerna i
användningsskedet bidrar till ökad kunskap och branschutveckling.
Ansträngningar för att minimera klimatpåverkan från användningsskedet underlättar också av
naturliga skäl möjligheteten till att med kompensering och balansering minska byggnadens totala
klimatavtryck under dess livstid.

1.4.2.1

En byggnads klimatpåverkan kopplat till energianvändning under
användningsskedet (skede B) – modul B6.

Klimatpåverkan från en byggnads användning av energi under driftsfasen ingår i byggnadens
livscykel som modul B6 enligt den europeiska standarden EN15978. Denna modul skiljer sig från
övriga moduler i användningsskedet, B1-B5, i det avseendet att klimatpåverkan från de
sistnämnda har sitt ursprung i användning av material och produkter. Av modulerna i skede B
representerar vanligtvis B6 avsevärt störst klimatpåverkan (Erlandsson , et al., 2018).
Klimatpåverkan från en byggnads användning av energi driftsfasen, modul B6, ingår även i Scope
2 (redovisningsnivå enligt GHG protokollet) vilket omfattar indirekta utsläpp från köpt energi
såsom elektricitet, fjärrvärme och fjärrkyla. Utsläpp med omfattning enligt Scope 2 brukar också
vara en del av den uppföljning som många bolag redan idag genomför inom ramen för lagen om
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hållbarhetsredovisning 1. Dock skiljer sig ofta själva klimatberäkningarna åt mellan olika
verksamheters redovisningar med avseende på till exempel emissionsfaktorer och resonemang för
till exempel elens klimatpåverkan.
Klimatpåverkan från modul B6 är dels beroende av avgränsningar avseende byggnadens
användning av varmvatten och energi och dels av antaganden avseende klimatvärden för använd
energi. Se vidare resonemang kring detta i avsnitt Energianvändning och Klimatvärdering av
energi nedan.
Grundberäkningen för klimatpåverkan från energianvändning bygger på att man multiplicerar
energiförbrukning av ett visst slag med dess emissionsfaktor (Naturvårdsverket, 2018).
Formel:
Utsläpp [kg] = Energi/bränsleförbrukning [MWh] ∙ Emissionsfaktor [kg/MWh]

Energianvändning

Alla nya byggnader omfattas av krav avseende energiprestanda i drift genom krav i gällande BBR.
Uppföljning av energiprestanda i drift under en byggnads livstid adresseras genom lagen om
energideklarationer. Avgränsningar och definitioner avseende en byggnads energiprestanda kan,
som redan påpekats, skilja mellan olika initiativ och redovisningssammanhang. Kraven i BBR
bygger på årligen levererad energi och sedan 2017 uttryckt som primärenergital EPpet och omfattar
till exempel inte verksamhetens energianvändning. Vid beräkning av klimatpåverkan kopplad till
användning av energi kan det vara värt att fundera på det sistnämnda eftersom byggnadens
verksamhet, beroende på typ, kan stå för en större mängd använd energi än själva byggnadens
driftenergi.
Revideringen av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (2018/844/EU) innebär nya
möjligheter att formulera energikrav i byggregler. I skrivelsen 2018/19:152, Byggnaders
energiprestanda som publicerades den 13 juni 2019 fastslår dock regeringen att systemgränsen för
byggnaders energiprestandakrav även i fortsättningen ska utgå från levererad energi och att
kraven ska uttryckas i primärenergi. Samtidigt förväntas Boverket och Energimyndigheten få i
uppdrag att ta fram förslag på kompletterande krav som utgår ifrån använd istället för levererad
energi. Utgångspunkten är att säkerställa att byggnader uppförs med goda egenskapskrav när det
gäller byggnadens klimatskärm så att god energiprestanda kan upprätthållas under byggnadens
hela livslängd oberoende av eventuella ändringar av installationssystem eller verksamhet.
Motiveringen till att fokusera på använd energi istället för levererad är att energikraven ska vara
teknikneutrala och inte gynna individuella uppvärmningslösningar (till exempel värmepumpar)
framför gemensamma energisystem (till exempel fjärrvärme).

Klimatvärden på energi

Energisystemet är under omställning. Målet är fullständig fossilfrihet för att bidra till Sveriges
nationella klimatmål om netto noll utsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2045.
I samband med den strävan förväntas en kraftig elektrifiering av samhället samt en ökad mängd
energi producerad genom flödande källor som sol och vind. Sammantaget är det sannolikt att
belastningen på elsystemet kommer att öka. Redan idag är kapacitetsbrist ett reellt problem i vissa

1
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regioner. Utifrån förväntad utveckling är ökad mängd styrbar elproduktion med ursprung i
förnybara energikällor samt ökad flexibilitet på användarsidan att önska.
För att möjliggöra elektrifiering inom industrin och transportsektorn behöver el frigöras från andra
sektorer. Ökad efterfrågan och konkurrens avseende biobränslen är också att vänta.
Olika metoder för klimatvärderingen av energi
Det finns olika metoder och synsätt för klimatvärdering av energi. Dessa kan resultera i olika
slutsatser. I samband med värdering och kravställning av klimatpåverkan från energianvändning
är det därför avgörande att ha syftet med värderingen i åtanke. Man brukar prata om begreppen
bokföring vs konsekvens och framåtblickande vs bakåtblickande i samband med
klimatvärderingen av energi (se Figur 6 nedan).
Bokföring
Hur stor var vår klimatpåverkan

Hur stor klimatpåverkan kommer vi

förra året?

ha under kommande år?

Tillämpning: Redovisning

Tillämpning: Koldioxidbudget

Bakåtblickande

Framåtblickande

Vilken nytta gjorde vårt företag

Hur påverkar den åtgärd vi

under förra året?

planerar att genomföra?

Tillämpning: Kommunikation

Tillämpning: Beslutsunderlag

Konsekvens
Figur 3 Diagram som visar hur olika klimatvärderingsmetoder förhåller sig till varandra och exempel på
användningsområden.

I samband med hållbarhetsredovisning används vanligtvis ett bakåtblickande
bokföringsperspektiv, vilket kan sägas svara på frågan - hur stor andel av klimatpåverkan utgjorde
vår verksamhet under förra året? Då används oftast ett och samma medelvärde för klimatpåverkan
från en kWh av ett visst energislag oavsett när på året eller när under dygnet den användes. Här
finns standarder att luta sig emot som exempelvis GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol,
2018) som beskriver två metoder för värdering av inköpt energi som el och fjärrvärme; 1) ”location
based” där energin värderas utifrån hur hela det aktuella energisystemet är uppbyggt och 2)
”market based” då man även tar hänsyn till avtal avseende den köpta energin.
Med ”location-based method” menas alltså att utsläppsfaktorn motsvarar utsläpp från hela
produktionen i det nät (till exempel el- eller fjärrvärmenät) som den aktuella energimängden
hämtas ifrån. Även enligt ”market-based method” utgår utsläppsfaktor från produktionen i det nät
där energimängden hämtas. Dock görs en korrigering utifrån ursprungsmärkning eller gröna avtal
så att de som köper ursprungsmärkt el eller grön fjärrvärme får en utsläppsfaktor som motsvarar
den ursprungsmärkta elen/gröna fjärrvärmen. Energikonsumenter utan avtal om grön eller
ursprungsmärkt energi får en utsläppsfaktor som motsvarar produktionsmixen som är kvar efter
att ursprungsmärkt el/grön fjärrvärme exkluderats, den så kallade residualmixen. Det finns idag en
risk till för att överskatta hur mycket dessa avtalsformer leder till förändring i produktionsmixen.
Motsatsen till ett bakåtblickande bokföringsperspektiv är ett framåtblickande
konsekvensperspektiv. Med den utgångspunkten analyserar man istället vilka konsekvenser ett
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visst enskilt val/beslut innebär för det överliggande energisystemet nu och på sikt. Då används
scenarier för utveckling samt marginaldata för att få fram hur mycket utsläpp av växthusgaser som
användning av en kWh orsakar.
Det finns för- och nackdelar med båda dessa metoder. Bokföring är relativt enkelt att genomföra
och man behöver inte ta fram prognoser för framtiden. En konsekvensanalys är svårare då man
behöver prognoser, scenarier och marginaldata vilket inte alltid är så lätt att få fram. Det finns dock
förenklade metoder att luta sig mot.
Oavsett vilken av ovan beskriva perspektiv eller metoder man utgår ifrån bör man alltid använda
sig av ett livscykelperspektiv då emissionsfaktorerna för ett visst energislag tas fram. Detta för att
alla utsläpp, från vaggan till graven, för produktionen av det aktuella energislaget ska komma
med. Då emissionsfaktorer för el inom ett visst elsystem tas fram bör dessutom import och export
av el till och från det aktuella systemet räknas med. Nord Pool:s marknad omfattar till exempel
länder i Norden, Baltikum, Centrala Västeuropa och Storbritannien.
För att undvika oönskade effekter och suboptimering ur ett energisystemperspektiv i denna tid av
omställning finns ett antal aspekter som bör vägas in vid kravställning, i till exempel upphandling
eller markanvisning, avseende en nyproducerad byggnads driftsprestanda:
•
•

•
•

1.5

Energiprestandakrav som på ett teknikneutralt sätt adresserar byggnadens prestanda.
Byggnadens energisystem ska bidra till klimatomställning i stort och ta hänsyn till det
överliggande energisystemet. Dessutom kan inte en kWh använd på vintern jämföras rakt
av med en kWh använd på sommaren. Beslutsunderlag kring val av energisystem kan
därför kompletteras med en förenklad framåtblickande konsekvensanalys, i de fall det är
möjligt att styra val av energisystem. Detta kan eventuellt genomföras av beställaren i
förväg för att underlätta i en upphandlingsprocess.
Använd gärna ursprungsmärkt energi eller så kallade gröna avtal men ta beslut om
systemval som om de inte fanns.
Om effektbrist är ett generellt problem bör användarflexibilitet utredas (det vill säga teknik
som möjliggör att stänga ner användning om det behövs).

Klimatpåverkan från olika byggsystem

IVL har beräknat klimatpåverkan av ett referenshus med fem olika byggsystem (Erlandsson, et al.,
2015). Referenshuset är ett av fyra flerbostadshus i kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen utanför
Stockholm. Det aktuella huset har sex våningsplan inklusive entréplanet, inrymmer 22 lägenheter
och har två hissar men inget underliggande garage. Beräkningarna baseras på en gemensam
byggnadsutformning genom att alla fem alternativ ska följa samma arkitektritningar. De fem
byggsystemen är jämförbara eftersom de uppfyller samma grundläggande funktionskrav enligt
Boverkets byggregler (BBR), ljudklass och energibehov.
En sammanfattning av resultaten presenteras i Figur 7. Även om det finns lösningar med mer eller
mindre klimatpåverkan, visar resultaten att det finns klimatsnåla lösningar oavsett huvudmaterial
i stommen. Samtidigt finns där andra utfall från projektet som är värda att nämna. Till exempel, att
bygga ett garage under huset ökade klimatpåverkan av byggnaden med 48 kg CO2e per m2 Atemp.
I studien analyserades ett ”normalt” scenario för underhåll och utbyte, men detta kan variera
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väldigt mycket beroende på hur byggnaden förvaltas. Ett värsta-fallscenario analyserades i studien
och i det tillkommer 4 kg CO2e per m2 Atemp extra klimatpåverkan jämfört med den som visas i
figuren.
En analys av samma hus gjordes i en annan rapport (Erlandsson, 2017). Fokus i denna rapport var
på att kvantifiera olika åtgärder för att minska klimatpåverkan av betongen i byggnaden genom
användning av bindemedel med lägre andel cementklinker eller genom att optimera mängden
betong i byggnaden. Totalt testades elva olika åtgärder och deras klimatfördelar. Summeringen av
samtliga analyserade besparingsåtgärder ger en potentiell nettoreduktion av byggnadens
klimatpåverkan av 139 CO2e per m2 Atemp. Detta resultat finns också i Figur 7.

Figur 4 Klimatpåverkan för olika byggsystem och fallstudier under 50 år i kg CO2e per m2 Atemp.
Klimatpåverkan från driftenergi visas inte. Resultaten för Strandparken och Blå Jungfrun är inte direkt
jämförbara med varandra eftersom andra systemgränser gäller för båda studier. I figuren visas i alla fall
värden för Strandparkens klimatpåverkan som justerades för att kunna jämföra de två fallen. I resultaten
för klimatsnål betong omfattar ”Produktionsskede” stapeln också transport och byggaktiviteter.

Figur 7 inkluderar också resultaten för BRF Strandparken, en studie som utfördes av IVL under
2016 (Erlandsson, et al., 2016). Byggnaden finns i Bällstaviken i Sundbyberg och består av två
åttavånings flerbostadshus med stomme av trä. Det byggdes 2013, har 33 lägenheter och en
uppvärmd yta Atemp på 3982 m2. Under studien testades flera alternativa scenarier som
känslighetsanalys. Om en livslängd av 100 år antas istället för 50 år, fördubblas klimatpåverkan för
underhåll och utbyte. För utbyte och underhåll testades också bästa och värsta fall för tänkbara
intervall (resultaten i figuren ger ett medelvärde). Skillnaden mellan det bästa och sämsta fallet
ligger på ca 43 CO2e per m2 Atemp. Markarbeten exkluderas från resultaten i figuren, som
beräknades till 24 CO2e per m2 Atemp.
Figur 7 visar klimatpåverkan för olika byggsystem och fallstudier under 50 år i kg CO2e per m2
Atemp. Klimatpåverkan från driftenergi visas inte eftersom det inte beror på valet av material i
stommen. Resultaten för Strandparken och Blå Jungfrun är inte direkt jämförbara med varandra
eftersom andra systemgränser gäller för båda studier. I figuren visas i alla fall värden för
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Strandparkens klimatpåverkan som justerades för att kunna jämföra de två fallen. I resultaten för
klimatsnål betong omfattar ”Produktionsskede” stapeln också transport och byggaktiviteter.
Alla byggnader och byggsystem är unika och olika LCA-studier för liknande produkter kan ge
skilda resultat på grund av skillnader i metod och systemgränser. Detta är vanligt förekommande
inom LCA-området eftersom metodologin och systemgränserna alltid måste anpassas till studiens
mål, och mål kan variera utefter olika omständigheter. De studier som presenterats här följer i alla
fall en gemensam standard. Således gjordes inom Strandparkens studie också en justering till
metodologin för att få resultat som teoretiskt kan jämföras med resultaten av Blå Jungfrun. Detta
justerade resultat är den som visas i Figur 7.

1.6

Beräkningsverktyg

Idag finns det primärt tre beräkningsverktyg på den svenska marknaden för att beräkna
klimatpåverkan från byggnation; Anavitor, BM1.0 och One Click LCA. Dessa är utvecklade
specifikt för byggnadsprojekt och förklaras närmare nedan.
Utöver dessa verktyg finns även andra verktyg så som GaBi, SimaPro och OpenLCA. Dessa
förklaras inte närmare då de vanligtvis inte används för att göra klimatberäkningar för byggnader i
Sverige.

1.6.1 Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM)
Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM) är utvecklat i ett samarbete mellan IVL Svenska
Miljöinstitutet och byggbranschens olika aktörer. Som verktyget är utformat idag kan man beräkna
klimatpåverkan från byggnader för livscykelmodul A1-A5. Verktyget innehåller en databas med
generiska klimatdata för vanliga byggresurser som används på den svenska marknaden samt
generella transportscenarier och spillandel för respektive byggresurs. I en beräkning kan generiska
klimatdata bytas ut mot produktspecifik klimatdata genom EPD:er. Generella transportscenarier
och spillandelar kan ersättas med faktiska värden för det specifika projektet.
För att göra en beräkning kan man antingen lägga in en resurssammanställning manuellt i
verktyget eller importera den digitalt genom den resurssammanställning som genereras från en
ekonomisk kalkyl. I dagsläget är BM kompatibelt med kalkylverktygen MAP, SPIK, Bidcon, VICO
och Sektionsdata.
Grundversionen av beräkningsverktyget tillhandahålls utan kostnad. Om man önskar mer
avancerade funktioner så som digital inläsning av resurssammanställning från ett kalkylprogram
kommer detta kräva licens preliminärt från vintern 2020/2021. Verktyget kan bland annat
användas för att uppfylla indikator 15 i Miljöbyggnad 3.1 och kommande lagkrav gällande
klimatdeklaration av byggnader.
Den utveckling som pågår just nu för BM är att göra det möjligt att även beräkning livscykelmodul
B-D i verktyget samt att digitalt kunna läsa in EPD:er.
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1.6.2 One Click LCA (OCLCA)
One Click LCA (OCLCA) är utvecklat av det finska företaget Bionova (Bionova, 2020). Verktyget är
på engelska och genom det kan man beräkna en byggnads klimatpåverkan för livscykelskede A-D.
Klimatberäkning kan göras på en rad olika miljöpåverkanskategorier, så som till exempel
klimatpåverkan, försurning, och övergödning.
OCLCA använder sig av en databas med generiska klimatdata och produktspecifika klimatdata i
form utav EPD:er. Generisk klimatdata finns för regional nivå (till exempel medeleuropeisk) och
lokal nivå (till exempel svensk). De EPD:er som inte redan finns i databasen kan man lägga in själv.
I OCLCA kan man antingen lägga in en resurssammanställning manuellt eller importera data från
olika konstruktionsprogram så som till exempel Tekla och Revit. Det finns även en möjlighet att
importera en resurssammanställning från Excel.
Verktyget är licensbaserat och kan bland annat användas för att uppfylla indikator 15 i
Miljöbyggnad 3.1, LEED, BREEAM och kommande lagkrav gällande klimatdeklaration av
byggnader. Det finns även möjlighet att i verktyget ta fram en EPD för en specifik produkt.

1.6.3 Anavitor
Anavitor är ett verktyg som utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet och Åkej AB (Anavitor,
2020). Genom verktyget kan man beräkna klimatpåverkan från livscykelskede A-C (Jönsson, 2020).
Klimatberäkning kan göras på en rad olika miljöpåverkanskategorier, så som till exempel
klimatpåverkan, försurning, och övergödning. Anavitor baserar beräkning på generiska klimatdata
för svenska förhållanden och använder en databas som är framtagen av IVL. Viss produktspecifik
klimatdata i form av EPD finns i databasen och verktyget kan i de fallen direkt ersätta generisk
data för en produkt.
Anavitor kan digitalt läsa in resurssammanställningen från kalkylverktyg som stöder sbXML, BIMverktyg som stöder IFC samt alla andra programvaror som kan ta ut en resurssammanställning i
Excel.
Verktyget är licensbaserat men en provlicens går att få. Verktyget kan bland annat användas för att
uppfylla indikator 15 i Miljöbyggnad 3.1, LEED, BREEAM och kommande lagkrav gällande
klimatdeklaration av byggnader.
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2

Aktuella drivkrafter och
möjliggörare för klimatarbetet
inom samhällsbyggnadssektorn

2.1 Drivkrafter
Det finns många olika initiativ och drivkrafter inom byggsektorn gällande klimatpåverkan från
nybyggnation. Nedan redovisas de just nu största och mest drivande.

2.1.1 Lagkrav
Det senaste året har mycket ny information kommit gällande det kommande lagkravet. I februari
2020 skickade Finansdepartementet ut ett remissförslag till ny lag och förordning om
klimatdeklaration för byggnader samt förslag till ändring av plan- och bygglagen
(Finansdepartementet, 2020a). Efter detta har remissvar kommit in och förslag till lag och
förordning EU-anmäldes under sommaren/hösten 2020 (Boverket, 2020c).
Lagen kommer träda i kraft 1 januari 2022 och gäller de som söker bygglov efter detta datum.
Syftet med lagen är att minska klimatpåverkan från byggnader när de uppförs. Byggherren
ansvarar för att en klimatdeklaration tas fram och måste registrera den i ett
klimatdeklarationsregister för att kunna få ett slutbesked (Finansdepartementet, 2020b).
Klimatdeklarationen ska enligt lagkravet omfatta livscykelskede A1-A5 och ingående material i
bärande konstruktioner, klimatskärm och innerväggar ska inkluderas i beräkningen.
Beräkningsresultatet ska redovisas om kg CO2e/m2 BTA. Huvudanledningen att införa
referensheteten BTA istället för Atemp beror på att garage ska ingå i lagkravets beräkning och på
så sätt jämna ut skillnaderna mellan byggnader med och utan garage (Boverket, 2020b).
Boverket kommer fungera som tillsynsmyndighet (Finansdepartementet, 2020b). Om Boverket
beräknar ett värde för klimatpåverkan från en byggnad och som avviker väsentligt från den
registrerade klimatdeklarationen ska de ge möjlighet till byggherren att ge en förklaring till
avvikelsen. Boverket får ta ut en sanktionsavgift om det finns särskilda skäl till detta. Byggnader
som inte kommer inkluderas av lagkravet är bland annat byggnader som mindre än 100 m2 BTA,
tillfälliga byggnader (används högst två år) och industribyggnader.
Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag till färdplan för utveckling av
klimatdeklarationer efter år 2022 (Boverket, 2020c). Boverkets förslag baseras på regeringens
promemoria Ds 2020:4 och i juni 2020 lämnades förslag till regeringen. Boverket föreslår att
gränsvärden med maximalt utsläpp av växthusgaser införs år 2027. Samma år föreslås även
utökade krav så att alla skeden av byggnadens livscykel och fler delar av byggnaden ska
inkluderas i klimatdeklarationen, bland annat installationer. Dock avgränsas gränsvärdet (dvs det
tak för klimatpåverkan som byggnaden inte får överskrida) till att omfatta byggskedet.
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Utöver detta har även Boverket i uppdrag att utveckla en öppen databas med relevanta klimatdata
för olika ingående byggnadsdelar (Boverket, 2020c). Denna databas är den databas som ska
användas för att utfylla lagkravet om klimatdeklaration. Målet är att databasen ska finnas på plats i
januari 2021.

2.1.2 Upphandlingskrav
Det finns en stor potential att påverka byggsektorns klimatbelastning genom att ställa klimatkrav i
upphandlingsskedet. Just nu finns ett par olika projekt och rapporter kopplat till att ställa
klimatkrav vid upphandling av byggprojekt. Nedan redovisas två sådana som är slutförda och
redovisade. Utöver dessa pågår bland annat ett regeringsuppdrag där Upphandlingsmyndigheten
fått i uppdrag att utveckla och komplettera deras hållbarhetskrav (WSP, 2020). Till sin hjälp har
Upphandlingsmyndigheten upphandlat WSP och IVL för att arbeta fram klimatkriterier för
husbyggnadsprojekt och byggnadsmaterial. Utgångspunkten för framtagandet är den vägledning
som tagits fram i projektet Klimatkrav till rimlig kostnad, vilket beskrivs nedan. Slutlig leverans för
projektet är vid årsskiftet 2020/2021.

Vägledning – Klimatkrav vid upphandling av byggprojekt

Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad var ett projekt finansierat av Stiftelsen IVL, Sveriges
Allmännytta och Kommuninvest (Thrysin, et al., 2020). I projektet genomförde nio testpiloter
(bestående av ett allmännyttigt bostadsföretag och en byggentreprenör) en digital klimatberäkning
av en byggnad (livscykelskede A1-A5) för att sedan ge förslag på upphandlingskrav.
Testpiloternas praktiska erfarenheter av upphandling och klimatberäkning tillsammans med IVL:s
erfarenheter sammanfattades i en vägledning för att ställa klimatkrav vid upphandling av
nybyggnationsprojekt.
Huvudsyftet med vägledningen är att underlätta för fastighetsbolag att ställa klimatkrav på
byggprojekt. Kärnan i vägledningen är de upphandlingstexter som finns exempel på och följande
kravtyper och områden behandlas i vägledningen:
•
•
•
•
•
•

Informationskrav: kunskapsbyggande krav om att redovisa byggnadens klimatpåverkan
Förbättringskrav: krav som möjliggör förslag på klimatförbättrande åtgärder
Prestandakrav: krav med ett gränsvärde på klimatpåverkan som måste understigas
Tilldelningskriterier: hur anbudsgivare utvärderas utifrån beräknad klimatpåverkan
Verifiering: krav på hur slutlig klimatdeklaration ska verifieras mot verkligt utförande
Ekonomiska konsekvenser vid avvikelser från klimatkrav: exempel på hur projekt kan
belönas eller missgynnas beroende på uppfyllnad av klimatkrav

Utöver upphandlingstexter beskrivs även en generell process för hur ett fastighetsbolag kan införa
klimatkrav i upphandling samt förslag på rutiner för beställarens granskning av
klimatberäkningar.
Inom projektet utvecklades även anvisningar för LCA-beräkningar av byggprojekt vid
nyproduktion (Thrysin, et al., 2020). Anvisningarna är en sammanfattning av råd och
rekommendationer om hur en klimatberäkning bör utföras vid till exempel upphandling och
kommer uppdateras allteftersom det kommer ny relevant information som påverkar
genomförandet av en LCA-beräkning. Syftet med anvisningarna är att möjliggöra gemensamma
regler för en klimatberäkning, med målet att klimatberäkningar från olika utförare ska vara
jämförbara. Anvisningarna kan användas fritt vilket gör det möjligt för aktörer att justera
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anvisningarna efter sina behov. Anvisningar för LCA-beräkningar är publicerade på
klimatkravtillrimligkostnad.se.
För att koppla på finansieringen som en ytterligare morot i omställningsarbetet har projektet,
baserat på vägledningen, undersökt vilken efterfrågan det finns på kriterier för grön finansiering
(IVL Svenska miljöinstitutet, 2020a). Utifrån detta har man givit exempel på kriterier för grön
belåning som just nu utvecklats på den finansiella marknaden.

Vägledning – Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn

Byggföretagen, tillsammans med WSP, har tagit fram en metod för att ställa klimat- och miljökrav
vid upphandling (Byggföretagen, 2020a). Resultatet blev en vägledning samt en bilaga med
rekommendationer för klimatkrav i upphandling. Inom projektet har en arbetsmodell tagits fram
för hållbar upphandling inom bygg- och anläggningssektorn. Syftet med modellen är att
konkretisera hur man kan främja hållbarhet i upphandlingsskedet.
Modellen består av tre övergripande skeden; behovsanalys, upphandlingsfas och uppföljning.
Behovsanalysen beskriver en process hur man kan analysera vad som ska handlas upp och vilket
behov som ska fyllas. Detta för att få en överblick om vilka hållbarhetsaspekter som ska finnas i
åtanke. I upphandlingsfasen beskrivs sedan ett förslag på process att föra över de ambitioner som
har identifieras till konkreta kravformuleringar i ett förfrågningsunderlag. Slutligen beskrivs en
process för uppföljning vilket bör ske kontinuerligt under projektets gång. Vid projektets slut ska
resultatet följas upp och verifieras.
Till vägledningen har en bilaga tagits fram med konkreta exempel på kravställning och
uppföljning med avseende på klimatpåverkan (Byggföretagen, 2020b). Föreslagna krav är
uppdelade på:
•
•
•

Kriterier för anbudsutvärdering
Särskilda kontraktsvillkor: uppdelat i nivåerna Bas, Avancerad och Spjutspets
Incitament för innovation

2.1.3 Lokal färdplan Malmö 2030 (LMF30)
Den nationella färdplanen arbetar med klimatneutralitet till 2045 inom bygg- och
anläggningssektorn. I Malmö finns ett lokalt initiativ, Lokal Färdplan Malmö (LFM30), där målet är
klimatneutralitet år 2030 (LFM30, 2020). Om anslutna fastighetsägare får möjlighet att gå i mål med
sina löften kommer i storleksordningen ett 30-tal klimatneutrala byggprojekt i Malmö att komma
till stånd redan år 2025. Till initiativet finns ett antal forsknings- och utvecklingsprojekt som stöttar
med ny kunskap som krävs för att i praktiken kunna genomföra den lokal färdplan som tagits
fram.
Inom detta projekt utvecklas initialt nödvändiga metoder och verktyg för att byggaktörer på kort
sikt (inom 2 år) ska kunna påbörja sin omställning. Fokus ligger på design, process och
klimatkalkyl samt affärsmodeller, incitament och samverkan. Projektets övergripande resultatmål
är att utveckla:
•

en allmänt accepterad LCA-metod som baserad på etablerade standarder beskriver
klimatpåverkan för bygg- och anläggningsprojekt och som medför att de kan beräknas
kostnadseffektivt samt utvärderas efter färdigställande.
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•
•

branschgemensamma affärsmodeller och incitament som innefattar utveckling av
samverkansmodeller, affärsmodeller och hållbara finansieringslösningar.
en kunskaps- och kompetensplattform som ska säkerställa att branschen uppnår
klimatneutralitet 2030.

Inom projektet tar IVL fram en LCA-baserad metodik för beräkning av en klimatpositiv byggnad
inkluderande byggskuld (A1-5), driftskede (B) samt slutskede (C). Metoden kommer alltså
inkludera livscykelskede B-C men i skrivande stund är inte denna metod publicerad. Även ny
metodik för återbetalning av klimatpåverkan över en byggnads ansatta livslängd tas fram inom
projektet.

2.1.4 Klimatberäkningsmetod för allmännyttans
bostadsföretag
Sveriges Allmännytta som är en bransch- och intresseorganisation med cirka 300 allmännyttiga
kommunala bostadsföretag knutna till sig, har initierat ett projekt i syfte att påskynda minskningen
av utsläpp av växthusgaser från medlemsföretagens verksamhet.
Initiativet omfattade bland annat projekt för utveckling av klimatberäkningsmetod, genomfört av
IVL (Sandgren , et al., 2018), med syfte att underlätta för vetenskapligt förankrade klimatbokslut
för bostadsföretag. En viktig del i det projektet var att identifiera alla väsentliga utsläpp och
definiera relevanta systemgränser. I detta har även utsläpp från nyproduktion och de boende
studerats. Framtagandet av beräkningsmetoden bygger på en internationell standard för
rapportering av klimatpåverkan - GHG-protokollet.
Projektet har resulterat i en vägledning som beskriver hur klimatpåverkan beräknas indelat i ett
antal moduler, . Det finns en grundmodul som uppfyller kraven i GRI Standards gällande
klimatredovisning och omfattar utsläpp som är obligatoriska att redovisa och som
bostadsföretagen har stor rådighet över; direkta utsläpp från inköpta bränslen samt indirekta
utsläpp kopplade till köpt energi. De övriga modulerna omfattar nyproduktion, tjänsteresor och de
boendes utsläpp som ett bostadsföretag kan påverka.

2.1.5 Miljöcertifieringssystem
De mest förekommande miljöcertifieringssystemen för byggnader är idag BREEAM, LEED,
Miljöbyggnad och Svanen. De tre förstnämnda har alla idag olika typer av krav på att man ska
göra en LCA för projektet. Ett helt nytt certifieringssystem på marknaden är NollCO2 som är tänkt
att fungera i kombination med något av de fyra nyss nämnda systemen. Systemet utgörs av
kriterier för minskad klimatpåverkan från en byggnads hela livscykel samt kriterier för balansering
av kvarvarande klimatpåverkan till netto noll.

Miljöbyggnad

Våren 2017 lanserades miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i en ny version för nyproduktion,
version 3.0 (Sweden Green Building Council, 2017a). I denna version tillkom en indikator som
inkluderar klimatpåverkan från stomme och grund, indikator 15. För att kunna nå totalbetyg Silver
i Miljöbyggnad krävs en klimatberäkning för LCA-skedena A1-A3 med generiska LCA-data och
för att nå totalbetyg Guld krävs en beräkning för LCA-skedena A1-A4 samt att minst 50% av
klimatpåverkan är baserad på produktspecifika EPD:er (Environmental Product Declarations).
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Indikatorbetygen är ett betyg lägre än totalbetygen som nämnts, men totalbetygen kan uppnås på
grund av Miljöbyggnads aggregeringsmetod (Sweden Green Building Council, 2017b).
Flera kommuner och hållbarhetsprogram ställer idag krav på att byggherrar ska uppfylla kraven i
Miljöbyggnad eller likvärdigt system. Exempel på kravställande kommuner är Norrköping
(Norrköping kommun, 2019) och Karlskrona (Karlskrona kommun, 2015).

BREEAM

Under hösten 2017 lanserades manualen BREEAM-SE 2017 version 1.0 (Sweden Green Building
Council, 2018). Sedan juni 2018 finns den som en uppdaterad version och är den senast gällande
BREEAM-manualen i Sverige, version 1.1. I denna manual finns en indikator som beaktar
livscykelpåverkan, indikator Mat 01. Kravet för indikatorn är att man ska genomföra en LCA i
godkänt beräkningsverktyg som omfattar minst redovisning av klimatpåverkan (CO2) och
byggdelarna ytterväggar, fönster, golvytskikt, mellanbjälklag, innerväggar och tak. Beroende på
hur avancerat LCA-verktyg man använder ger detta olika antal poäng. Utöver detta kan man få
ytterligare poäng om man redovisar miljöpåverkan från andra indikatorer så som
vattenanvändning och avfall samt utökar antalet byggdelar och inkluderar till exempel
grundkonstruktion, stomme och installationer.
Denna indikator inkluderar även poäng för hur många EPD:er som har använts i projektet där fem
EPD:er ger ett poäng och ytterligare fem EPD:er ger ett ytterligare poäng för exemplarisk nivå.
I den tidigare manualen, BREEAM-SE 2013, ställdes också krav på LCA genom att man skulle
genomföra beräkningar för olika byggdelar (indikator Mat 1) och för hårdgjorda ytor utomhus
(indikator Mat 2) (Sweden Green Building Council, 2016). Från beräkningen skulle man sedan visa
att resultatet från beräkningen hade påverkat val av utformning för att minska klimatpåverkan.
Beroende hur många byggnadselement man inkluderade ju fler poäng fick man för indikator Mat
1. Aktuella byggnadselement för en kontorsbyggnad var ytterväggar, fönster, yttertak och bjälklag.

LEED

För LEED v4.1, nybyggnation, behandlas LCA-beräkningar i indikatorn ”Building Life-Cycle
Impact Reduction” (USGBC, 2018a). För indikatorn ska man påvisa minskad miljöpåverkan och
det finns flera valmöjligheter att påvisa detta, till exempel genom att visa hur stor andel material
som är återbrukat eller göra en LCA för byggnaden. Beräkningen ska inkludera stomme och fasad
och beroende på hur stor förbättring som påvisas jämfört med en förutbestämd referensbyggnad
får man olika mängd poäng. För att få poäng ska förbättring påvisas för minst tre miljöindikatorer
varav klimatpåverkan (GWP) måste vara en av dem. För att få ytterligare poäng för exemplarisk
nivå ska alla sex miljöindikatorer inkluderas.
Utöver indikatorn gällande LCA-beräkningar finns även en indikator som ger poäng för
användandet av EPD:er (USGBC, 2018b). Indikatorn heter ”Building Product Disclosure and
Optimization - Environmental Product Declarations” och ger bland annat poäng om man använder
minst 20 EPD:er från minst fem olika tillverkare.

NollCO2

NollCO2-systemet (Sweden Green Building Council, 2020) definierar netto noll klimatpåverkan
eller klimatneutralitet som att den reducerade klimatpåverkan från en byggnads hela livscykel
balanseras med reducering eller upptag av växthusgasutsläpp genom åtgärder inom eller utanför
NollCO2-projektets systemgräns.
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NollCO2 följer beräkningsstandarden SS-EN 15978:2011 för klimatpåverkan av en byggnad (se
Figur 2 i avsnitt 1 ovan) och omfattar klimatpåverkan från hela livscykeln för en byggnad inom
dess systemgräns. Detta innebär att samtliga moduler enligt standarden ingår, dock med vissa
förenklingar, förutom modul D.
Klimatpåverkan från modul A1-A3 (byggresursers tillverkning) ingår i systemet genom att
projektet ska klara ett projektspecifikt gränsvärde, uttryckt i kg CO2e/m2 BTA, som baseras på
beräkning av en referensbyggnad.
Projektets klimatpåverkan från modul A4-A5 (byggproduktionsskedet) ska för kravuppfyllnad
understiga ett fast gränsvärde på 55 kg CO2e/m2 BTA.
Byggnadens användningsskede (skede B) ingår genom inkludering av modul B4-B7.
Klimatpåverkan från modul B1-B3 antas vara små i förhållande till B4-B5 och omfattas därför inte
av systemets krav. Klimatpåverkan från modul B4-B5 prognostiseras i verktyg som tillhandahålls
inom systemet.
Klimatpåverkan från modul B6 bygger på en energiberäkning med definition och avgränsning
enligt BBR. Systemet kräver att projektet når en energiprestanda på 75 % av kravet i gällande BBRversion eller bättre. Klimatpåverkan från energianvändningen beräknas på årsbasis med
emissioner antingen baserat på EPD:er för avtalat energislag eller, i brist på sådana, generisk
klimatdata för den aktuella energiproduktionens livscykel. Detta betyder att även förnybar energi
har en viss klimatpåverkan.
Klimatpåverkan från skede C (byggnadens slutskede) sätts i systemet till noll baserat på
antagandet att sluthanteringsprocesserna ska vara helt fossilfria då detta kan bli aktuellt, vilket är
tidigast år 2070 för projekt som registreras nu utifrån att beräkningsperioden sätts till 50 år i
systemet. Sluthantering av ersatta/ombyggda byggdelar, som sker inom byggnadens
beräkningsperiod, hanteras i moduler B4-B5.
Systemet inkluderar sedan åtgärder för att balansera kvarvarande klimatpåverkan till netto noll för
beräkningsperioden. Klimatpåverkan från modul B4-B7 ska balanseras till årlig netto noll balans
medan klimatpåverkan från A1-A5 och C1-C4 ska vara balanserade senast till år 2045.
Balanserande åtgärder som godkänns av systemet är installation av förnybar el,
energieffektivisering i befintliga byggnader samt klimatkompensering.
För krav kring godkända åtgärder samt klimatvärdering av desamma hänvisas till manual för
NollCO2-systemet på SGBC:s hemsida. Som exempel kan nämnas att klimatvärdet på förnybar el
som överstiger projektets årliga nettobehov antas motsvara utsläpp från motsvarande mängd fossil
el. Detta med Nord Pool:s marknad som systemgräns.
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2.2

Goda exempel

2.2.1 Exempel på klimatkrav vid markanvisning från
svenska kommuner
Trollhättan Stad

För den nya stadsdelen Vårvik har man i hållbarhetsprogrammet från år 2020 ställt ett
övergripande mål att minska klimatpåverkan från byggnaderna (Trollhättan Exploatering AB,
2020). Detta kommer genomföras genom att ställa krav i avtal på något av följande sätt:
•
•
•

Krav på redovisning av klimatpåverkan enligt anvisningar. Beräkningarna baseras på
produktspecifik LCA-data för de mest klimatpåverkande byggmaterialen.
Krav på förbättringar (minskad miljö- och klimatbelastning) under projekteringstiden,
exempelvis grönt sidoanbud med alternativa arbetsmetoder eller material.
Prestandakrav utifrån ett gränsvärde på klimatpåverkan.

I alla projekt ska man även alltid utvärdera möjligheten att välja trä eller andra mindre
klimatbelastande material samt möjligheten att återanvända material.

Umeå kommun

Umeå kommun har tagit fram hållbarhetsprogram för bland annat Lilljanområdet och Tomtebo
strand. Hållbarhetsprogrammet för Lilljanområdet är en samrådsversion från hösten 2019 som
innehåller mål och strategier samt exempel på åtgärder (Umeå kommun, 2019). I programmet står
att byggmaterial ska väljas utifrån livscykelanalyser för att minska miljö- och klimatpåverkan från
produktion och drift samt att detta ska redovisas genom de livscykelanalyser som tagits fram och
ligger till grund för materialval.
I Tomtebo strands hållbarhetsprogram från 2018 ställs mål som säger att Tomtebo strand ska vara
klimatneutralt i ett livscykelperspektiv (Umeå kommun, 2018). Strategin för att nå dit är att
klimatkalkyl ska användas och arbetet ska mätas i andel redovisade klimatkalkyler. Exempel på
åtgärder som listas är att det ska göras en gemensam klimatkalkyl för hela området, att
klimatkalkyl ska användas för varje enskilt projekt och att alla projekt ska använda samma
beräkningsverktyg. Definition av vad klimatkalkyl är och vilket verktyg de syftar på framkommer
inte i hållbarhetsprogrammet.

Stockholm stad

I en markanvisningstävling för etapp Brofästet i Norra Djurgårdsstaden var området energi/miljö
en avgörande del i tävlingen (Stockholm stad, 2014). Maximalt antal poäng för tävlingen var 12
poäng varav LCA-delen kunde ge 1,2 poäng, det vill säga 10% av totalpoängen. LCA-delen i
tävlingen var att redovisa klimatpåverkan (koldioxidekvivalenter) och mängd inbyggd energi
(kWh) för material i stomme och fasad.
I en delrapport från 2017 inom E2B2-projektet Verktygslåda för marknadsimplementering av LCA i
byggandet har bland annat Stockholms stad har intervjuats (Florell, et al., 2017). Där beskriver
Stockholms stad att de numera skriver in krav att exploatörer ska göra en livscykelanalys och
försöka minska klimatpåverkan från den första analysen genom att till exempel använda andra
material eller slankare konstruktioner.
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Vellinge kommun

I delrapporten inom E2B2-projektet Verktygslåda för marknadsimplementering av LCA i byggandet har
även Vellinge kommun intervjuas (Florell, et al., 2017). Ett exempel de lyfter där är att en
markanvisningstävling i Östra Grevie där två av kriterierna för tävlingen var näranollenergibyggnader och förnybara byggmaterial med liten klimatpåverkan. Vellinge kommun vill
att byggherren ska tänka till och förklara hur de ska minska klimatpåverkan. I detta projekt var det
små byggherrar med begränsad kompetens inom LCA-området som ingick. Det upplevdes
därigenom som svårare att ställa krav på LCA i mindre byggprojekt med mindre byggherrar, och
den viktigaste målsättningen beskrevs som att få upp frågan. .
Utöver detta berättar Vellinge kommun om en beslutad markanvisningspolicy där hållbarhet ska
vara en del av bedömningen vid markanvisningstävlingar. I dessa tävlingar graderar de tre olika
parametrar: pris, gestaltning och hållbarhet, där den som har bäst helhet vinner. När sedan ett
överlåtelseavtal skrivs för marken ligger förslaget gällande hållbarhet från anbudet med så det blir
bindande.

2.2.2 Exempel på klimatkrav vid upphandling och
markanvisning av nybyggnationsprojekt från
kommunala fastighetsbolag
Numera ställer ett antal kommunala fastighetsbolag i Sverige krav på klimatberäkning av
nybyggnationsprojekt. Omfattningen av beräkningen är generellt i linje med antingen
Miljöbyggnad eller kommande lagkrav. Exempel på sådana fastighetsbolag är Stockholmshem,
Familjebostäder, LKF och Skolfastigheter (Uppsala kommun). Vissa av bolagen som ställer krav på
klimatberäkning ställer även krav på andel EPD:er motsvarande kraven i Miljöbyggnad. Under
hösten 2020 har några av dessa fastighetsbolag börjat arbetet med att kunna sätta klimatkrav med
gränsvärden (mer om gränsvärden finns i kapitel 3), detta visar IVL:s erfarenheter från
genomförda samt pågående projekt.
Nedan ges exempel på några kommunala fastighetsbolag som ställer ytterligare krav, utöver en
klimatberäkning, eller har valt att utvärdera anbudet på klimatberäkningens resultat.

Helsingsborgshem

Under 2019 ställde Helsingborgshem klimatkrav i en upphandling av ett flerbostadshus och
byggentreprenörer fick tävla om att ta fram en lösning med så låg klimatpåverkan som möjligt
(Helsingborgshem, 2020). Vid anbudsgenomgång och tilldelning fick priset stå för 80 % av
poängen och klimatpåverkan 20 %. Beräkningen skulle innefatta husunderbyggnad, stomme,
yttertak och fasad samt inkludera skedena A1-A5.1 (Helsingborgshem, 2019). Det visade sig att
anbuden med lägst klimatpåverkan generellt även hade lägst pris.

Halmstads Fastighets AB

I en pågående upphandling av flerbostadshus och radhus ställer Halmstads Fastighets AB krav på
att en klimatberäkning baserat på bygghandling ska genomföras innan byggnadsarbetena påbörjas
(Halmstads Fastighets AB, 2020a). Beräkningen ska genomföras i Byggsektorns
miljöberäkningsverktyg (BM1.0) och inkludera grundläggning, stomme och klimatskärm
(Halmstads Fastighets AB, 2020b). Utöver detta ska klimatförbättrad betong och armeringsstål
användas. Betongen ska ha en genomsnittlig reduktionsförmåga på 25 % jämfört med
referensvärden från Svensk betongs broschyr ”Klimatförbättrad betong”. Armeringen ska ha en
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maximal klimatpåverkan på 380 kg CO2e/ton räknat på livscykelsedena A1-A3. Fakturaunderlag
ska redovisas på inköp av både betong och armering.

2.2.3 Övriga exempel
Växjö kommun

En kommun som kommit långt med träbyggnation är Växjö kommun som tog fram sin första
träbyggnadsstrategi år 2005. Denna har sedan uppdaterats år 2013 och 2018 (Växjö kommun, 2018).
Växjö kommuns mål är att till år 2020 ska 50% av all nybyggnation vara träbaserad och att efter år
2020 ska klimatpåverkan redovisas. Vidare ska det från 2022 ges prioritet till de
nybyggnationsprojekt med lägst klimatpåverkan från stomme och bärande delar och från 2025 till
dem med lägst klimatpåverkan från hela byggnaden.
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3

Referensvärden för nybyggnation

Referensvärden är användbara i syfte att till exempel förstå utvecklingstakt och mognad på en
marknad, förstå hur kunskaps- och forskningsläget ser ut eller bedöma möjligheterna att kunna
formulera och ställa krav. En tillräckligt stor mängd referensvärden kan också göra det möjligt att
urskilja vilken del av byggnadsbeståndet som har störst potential att reducera klimatpåverkan.
Referensvärden kan antingen utgöras av teoretiska beräkningar baserade på studier, eller av
genomförda projekt i praktiken. För det senare krävs mer omfattande datamängder, utförda på rätt
sätt, för att kunna dra rätt slutsatser och göra relevanta jämförelser.
”Krav” i det här kapitlet betyder antingen att krav ställs genom traditionell kravställning med en
fast miniminivå som aktören accepterar, denna typ av skallkrav med en fast nivå för
klimatpåverkan kallas i det här sammanhanget gränsvärden, eller genom tilldelningskriterier där
aktören själv visar vad de kan leverera och den högsta ambitionen premieras genom tilldelning.
Den senare varianten av kravställning kan vara med eller utan skallkrav som miniminivå i form av
gränsvärden.
Viktiga metodavväganden och diskussioner sker just nu bland annat inom initiativet Lokal
Färdplan Malmö 2030 (LFM30) och inom miljöcertifieringssystemet NollCO2. Resultatet av de här
diskussionerna kommer att ge bättre förutsättningar att ställa krav på hela livscykelns
klimatpåverkan vid uppförande av byggnader. Eftersom Boverkets tidplan för skärpning av
klimatdeklarationerna, vad gäller till exempel att även omfatta LCA-modulerna B och C, är satt till
2027 så indikerar det att det framöver kommer att krävas ett omfattande utvecklingsarbete hos
olika aktörer för att kunna efterfråga och ställa krav på en komplett LCA i upphandlingar och
markanvisningar. Det här kapitlet som berör referensvärden avgränsas därför enbart till det skede
inom byggprocessen som har störst mognad och har kommit längst i utvecklingen i dagsläget, dvs
A1-5.
Det som är avgörande för att mer långtgående branschinitiativ, som till exempel LFM30,
klimatkrav till rimlig kostnad och NollC02, ska falla väl ut är att dessa grundar sig på, kopplar an
mot och harmoniseras med kommande lagkrav. Det är en förutsättning för att det ska bli mer
kostnadseffektivt och attraktivt för byggaktörer att ytterligare höja klimatambitionerna i
förhållande till klimatdeklarationerna eftersom arbetet med att följa lagkraven och ta fram en
klimatdeklaration ändå måste göras. Det kan också underlätta debatter gällande frågor som rör så
kallade kommunala särkrav.

3.1

Kvalitet i beräkningarna avgörande

Inom projektet Klimatkrav till rimlig kostnad (IVL Svenska miljöinstitutet, 2020a), beskrivet i
tidigare kapitel, blev det tydligt att både beställare och entreprenör på bred front efterfrågar
möjligheten att höja klimatkraven på byggproduktionen, A1-A5. Ett tillvägagångssätt för detta är
att offentliga stadsbyggnadsaktörer tilldelar en upphandling eller markanvisning baserat på
tilldelningskriterier, där den aktör som själva presenterat den bästa beräknade klimatprestandan
får mark- eller entreprenadstilldelningen. Detta tillvägagångssätt förutsätter dock krav på
verifiering. Inom projektet önskade aktörerna även komplettera denna typ av tilldelning med ett
gränsvärde för lägsta tillåtna klimatpåverkan. Detta samlade tillvägagångssätt, med en
kombination av gränsvärde och tilldelning baserat på aktörernas egna ambitioner, är ett exempel
på bra metodik för att höja klimatambitionerna och klimatkravställningen i förhållande till
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kommande lagkrav. Det finns nu också stöd för detta hos stora delar av marknaden, vilket bland
annat aktörerna inom LFM30 visar.
Ska den typen av krav respektive tilldelningskriterier vara meningsfulla, och säkerställa en sund
konkurrens där olika anbudsgivare konkurrerar på lika villkor, är det dock avgörande att
noggranna och likvärdigt framtagna beräkningar efterfrågas som verifikat. Beräkningar från olika
anbudsgivare måste baseras på samma metodantaganden och randvillkor för att kunna jämföras
(Jelse & Erlandsson, 2018). Därför var det viktigt att inom projektet Klimatkrav till rimlig kostnad
ta fram anvisningar för LCA-beräkning som kan refereras vid till exempel upphandling (IVL
Svenska miljöinstitutet, 2020a). Dessa är publicerade på IVL:s hemsida och kommer uppdateras i
takt med att utvecklingen går framåt. Inte minst gäller detta harmoniseringen med Boverkets
lagförslag för klimatdeklarationer. De tekniska anvisningarna är:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hur skall anvisningarna läsas
Anvisning av LCA-verktyg och påverkanskategorier (2020-05-15)
Livscykelmodulerna A1-A5 (2020-05-15)
Generiska data (2020-05-15)
Tillämpbara produktspecifika data (2020-05-15)
Kvalitetskrav för produktspecifika data (2020-05-15)
Verifiering av scenarion för transporter och spill (2020-05-15)
Resurssammanställning (2020-05-15)
Täckningsgrad och kompensation för dataluckor (2020-05-15)
Omfattning av byggdelar (2020-05-15)
Schabloner för vissa byggdelar (2020-05-15)
Schabloner för byggarbetsplatsen A5 (2020-05-15)
Särredovisning av komplementbyggnad (2020-05-15)
Särredovisning av byggnadsintegrerat garage (2020-05-15)
Redovisning av resultat A1-A5 (2020-05-15)

De tekniska anvisningarna är baserade på erfarenheter från IVL:s forskningsprojekt, men också
erfarenheter från testpiloternas arbeten inom projektet Klimatkrav till rimlig kostnad samt den
kunskapen som fanns om Boverkets lagförslag när anvisningarna togs fram. Det är avgörande att
följa vedertagen LCA-praxis genom att ta fram beräkningar i enlighet med EN15804 och EN159798
såsom beskrivits i tidigare kapitel i denna rapport. Detta motsvaras av anvisning nummer 1,
Anvisning av LCA-verktyg och påverkanskategorier. Det är viktigt att notera att kravet att följa
vedertagen LCA-metodik enbart är en av 14 anvisningar som behöver vara uppfyllda för att
jämförbarhet överhuvudtaget ska kunna anses vara möjlig.
Detta är inte ett omfattande arbete i sig att följa anvisningarna vid beräkning, utan det handlar
istället om att vissa kvalitetskrav och arbetssätt måste följas från början för att kunna använda
beräkningen i jämförande syfte. Däremot är det ett omfattande och komplicerat arbete att i
efterhand verifiera huruvida olika beräkningar är jämförbara. Detta gäller inte minst jämförelse av
olika akademiska studier, till exempel i syfte att användas som referensvärden inför upphandling.
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3.2

Boverkets arbete med referensvärden
och gränsvärden

Skärpningarna av lagkravet gällande klimatdeklarationer till 2027 innebär, som tidigare nämnt,
obligatoriska gränsvärden - det vill säga all byggnation måste underskrida vissa förutbestämda
nivåer, så kallade gränsvärden, för klimatpåverkan. Det kommer vara viktigt att dessa
gränsvärden är representativa och att de är framtagna enligt en metodik som också är användbar
vid offentlig upphandling så att myndigheter och kommunala bolag respektive marknad har
samma förutsättningar.
Boverket har, utöver lagkravet på klimatdeklarationer, efterföljande lagstadgade gränsvärden samt
den öppna databasen med klimatdata för byggnadsdelar, även ett uppdrag att tillsammans med
Upphandlingsmyndigheten ta fram referensvärden för svenska byggnadstyper
(Finansdepartementet, 2020c).
Arbetet kommer att resultera i referensvärden för olika byggnadskategorier i Sverige med hänsyn
tagen till variation i utformning och byggteknik. Det pågår just nu ett omfattande arbete med att
samla in och ta fram data. Resultaten kommer att kunna tillämpas av offentliga och privata aktörer
senast den 1 november 2021. De byggnadskategorier som ingår är:
•
•
•
•
•
•

Småhus
Flerbostadshus
Kontor
Skolor, fokus grundskola och gymnasium
Förskolor
Affärslokaler/lager

De byggnader som analyseras ska ha maximalt åtta våningar och ska vara uppförda under de
senaste fem åren (slutbevis). Även byggnader som ännu inte är byggda kan ingå, så länge en
beräkningskalkyl gjorts i bygghandlings- eller produktionsskede. Faktiska beräkningar genomförs
baserat på resurssammanställningar från kalkylfiler. I andra hand kan även färdiga beräkningar
användas om det är möjligt att garantera jämförbarhet. Denna begränsning av våningsantal gäller
inhämtningen av de referensvärden som kan börja användas november 2021 och är inte kopplad
till kommande lagkrav på något sätt.

3.3

Bedömning av tillgängliga referensvärden
och gränsvärden

Då höga krav var en så pass viktig del av projektet Klimatkrav till rimlig kostnad blev det också
viktigt att undersöka om några tidigare studier från IVL var framtagna i enlighet med de tekniska
anvisningarna. På så sätt skulle dessa kunna användas som utgångspunkt när beställare fastställer
gränsvärden vid upphandling. Två sådana studier har lyfts fram i vägledningen.
Vi har tidigare i rapporten presenterat den studie som undersökte klimatpåverkan från nybyggda
flerbostadshus genom att studera hur klimatpåverkan förändrades när samma hus uppfördes i fem
olika byggsystem (Erlandsson , et al., 2018). I studiens beräkning inkluderas klimatpåverkan från
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installationer, hissar, ytskikt och inredning. Om dessa delar inte ska ingå i en beräkning för ett
aktuellt projekt eller i förutsättningarna för en aktuell markanvisning bör dessa delars
klimatpåverkan räknas av om man ska definiera ett gränsvärde för projektet utifrån tabellen. I
tabell 2 framgår vilka schablonvärden som användes i studien för installationer och hissar. I IVL:s
framtagna anvisningar anges en schablon för ytskikt på 25 respektive 35 kg CO2e/m2 Atemp för
bostäder respektive lokaler (IVL Svenska miljöinstitutet, 2020b).
I samma anvisning anges ytterligare schabloner för installationer:
• Ventilation: 10 kg CO2e/m2 Atemp
• El: 3 kg CO2e/m2 Atemp
• VS: 3 kg CO2e/m2 Atemp
• Golvvärme med PEX och aluminiumplattor: 12 kg CO2e/m2 Atemp
• Golvvärmerör, vattenburet/PEX: 3 kg CO2e/m2 Atemp
• Sprinkler: 1,5 kg CO2e/m2 Atemp
• Hiss: 10 kg CO2e/m2 Atemp
Dessa schabloner kan användas för att ta fram referensvärden och gränsvärden för lokaler.
Referensvärden i tabellen nedan är beräknade baserat på Atemp, och har justerats till BTA enligt
Boverkets omräkningsfaktor Atemp = 0,9*BTA.
Tabell 2 Beräknad klimatpåverkan för fem olika byggplattformar (Erlandsson , et al., 2018). Notera att det i
beräkningarna använts betong som är bättre än dagens medelvärdesbetong, så resultaten är något lägre än om
de hade beräknats med medelvärdesbetong. I övrigt ska resultaten spegla en byggnad med normal
byggteknik.

Metodiken för att kunna kalla en byggnad klimatpositiv enligt LFM30 utvecklas just nu (se
beskrivning av LFM30 i kapitel ovan) och kommer att innehålla gränsvärden för skulden, A1-A5.
Begreppet klimatpositivt har valts för att rent retoriskt driva utvecklingen i en så positiv utveckling
som möjligt, sätta höga mål och eftersom klimatpositivt i realiteten räcker med att vara precis över
noll. Det behöver därför, enligt LFM30, inte skilja väsentligt mycket mellan klimatneutralt och
klimatpositivt för att man ska kunna klara klimatpositivt. Gränsvärden kommer att utvecklas och
justeras i takt med att metodiken prövas genom marknadens faktiska klimatberäkningar inom
initiativet. Detta arbete genomför branschen just nu genom att utföra klimatberäkningar av 12 olika
byggnader med stöd från finansiärer såsom Vinnova, Svenska Byggbranschens utvecklingsfond
samt stiftelsen IVL. Dessa gränsvärden utgår från dagens bästa teknik som olika byggplattformar
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kan uppnå och är materialneutrala. Det är värt att notera att det varit viktigt inom initiativet att
gränsvärden ska vara just materialneutrala. Se Figur 8 nedan för gränsvärden.

Figur 5 Gränsvärden för klimatpåverkan för klimatpositiva hus. Gränsvärdet utgår från dagens bästa
tillgängliga teknik.

Dessa data kan användas för att ge en indikation på en materialoberoende nedre gräns för bästa
tillgängliga teknik för olika byggnadstyper. Till exempel är 240 kg CO2e/m2, Atemp en sådan nedre
gräns för flerbostadshus.
Det har i efterhand framkommit att de betongrecept som användes vid beräkningen av
klimatprestanda för de fem byggsystemen undervärderade cementhalten för vad som kan anses
vara ett vanligt förekommande recept för fabriksbetong. Inom andra projekt har därför dessa data
räknats om för att inkludera en vanligt förekommande snabbtorkande byggcement. Se Figur 9
nedan för justerade data.
För andra byggnadstyper än flerbostadshus saknas större svenska studier som kan användas i
syfte att diskutera referensvärden. Däremot kan en uppfattning om lokalers klimatpåverkan
erhållas genom att använda ett schablonpåslag med 30 kg CO2/m2, Atemp. Detta är ett ungefärligt
påslag och har tagits fram inom arbetet med LFM30. Det kan komma att justeras och preciseras.

34

Rapport U 6391

Figur 6 Klimatpåverkan från nybyggnation av flerbostadshus i fem olika byggsystem. Materialoberoende
gränsvärde för bästa tillgängliga teknik är markerad. Data presenteras i kg CO2/m2, Atemp.

3.4

Tillämpning av gränsvärden

Långtgående klimatåtgärder bör inte enbart innefatta träbyggnader eftersom potentialen för
klimatförbättringar är stor även för betongbyggnation (Erlandsson, 2017) och betongbyggandet i
sig är dominerande i Sverige. Gränsvärden bör således vara materialoberoende. Generellt bör
skallkrav, såsom till exempel ett gränsvärde, användas för att ange en acceptabel lägstanivå,
medan innovation och utveckling istället premieras genom tilldelningskriterier (Jelse &
Erlandsson, 2018). Det betyder att ett referensvärde som används som gränsvärde också bör vara
konservativt satt, samtidigt som kravställaren skapar incitament och uppmuntrar högre
klimatambitioner genom tilldelningskriterier baserat på just klimatpåverkan. Detta säkrar en
(antagen) lägstanivå samtidigt som det driver branschen åt så låg klimatpåverkan som möjligt.
Det är inte känt hur fördelningen gällande klimatpåverkan ser ut för flerbostadshus med avseende
på byggsystem i Sverige, dvs hur många byggnader som i praktiken uppförs i respektive
byggsystem i Sverige. Detta är viktigt att ta hänsyn till i de fall inhämtade referensvärden tillämpas
som gränsvärden, eftersom gränsvärdena då riskerar att inte styra mot rätt mål då de inte speglar
det verkliga nuläget i Sverige – vare sig det gäller best practice eller medelnivåer. Referensvärden
bör därför inte tillämpas som gränsvärden i de fall hög innovation och låg klimatpåverkan är det
prioriterade målet.
Studien över de fem byggsystemen (Erlandsson , et al., 2018) ger en bild av hur klimatpåverkan
kan variera vid uppförande av nybyggda flerbostadshus. Respektive byggsystem är inte
klimatoptimerat, utan representerar ett standardutförande. Ett konservativt materialoberoende
gränsvärde bör utgå från det sämsta tillgängliga alternativet. I studien har det platsgjutna systemet
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med kvarsittande form högst klimatpåverkan. Det går att uppnå ganska stora förbättringar i
förhållande till detta system genom att använda löstagbara formar och klimatförbättrad betong.
Om motsvarande system platsgjuts minskar klimatpåverkan med ca 15% medan platsgjutning i
kombination med klimatförbättrad betong minskar klimatpåverkan med ca 30%. Åtgärderna är
beräknade med uppdaterat betongrecept såsom i Figur 9 ovan. Trots att klimatförbättrad betong
använts framgångsrikt i många projekt finns det fortfarande stora osäkerhet i branschen kring
genomförandet, medan platsgjutning med löstagbar form behärskas av många. Trots att
förbättringspotentialen är stor utnyttjas den inte på bred front på marknaden, varför den inte bör
beaktas när gränsvärden antas.
Det är dessutom möjligt att det finns andra väletablerade byggsystem i Sverige som har sämre
klimatprestanda än de som finns upptagna i nämnd studie. Likadant kan det finnas andra faktorer
som ökar klimatprestandan i specifika projekt såsom till exempel formfaktor, lokala
konstruktionsförutsättningar osv. Det är således omöjligt att vetenskapligt ta fram ett gränsvärde
eftersom tillräckligt stor mängd data saknas. Ett gränsvärde bygger därför alltid på ett antagande
och är behäftat med stora osäkerheter. Skulle ett gränsvärde trots detta tas fram och tillämpas
förutsätter det att den upphandlade eller markanvisade byggnaden påminner om den studerade
byggnaden, där referensnivåerna kommer ifrån, så att förutsättningarna är likvärdiga. Därutöver
behöver fördelningen antas, till exempel genom att anta att den är normalfördelad. Antaganden
presenteras i figuren nedan.

Figur 7 Antaganden för antal flerbostadshus uppförda med kvarsittande form med standardavvikelse 30.

Med antaganden ovan skulle det vara rimligt att sätta gränsvärdet mellan +15% till +30% i
förhållande till det byggsystem med sämst klimatprestanda av de fem byggsystemen som
refererats.
Texten i detta kapitel belyser problematiken med att sätta gränsvärden och de många osäkerheter
som måste hanteras. Detta är också en av anledningarna till att Boverket och
Upphandlingsmyndigheten fått regeringsuppdraget att ta fram uppdaterade referensvärden för
alla byggnadstyper i Sverige.
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Beroende på vad målet med kravställning för minskad klimatpåverkan är, så kan gränsvärden som
tillämpas vid upphandling eller markanvisning ställas utifrån ett antal olika nivåer. Observera att
tillämpning av gränsvärden alltid medför höga krav på kvalitet och jämförbarhet i den
underliggande LCA-beräkningen för beställarens del, för att kunna motivera, genomföra och följa
upp.
IVL rekommenderar att i de fall gränsvärden tillämpas, bör de kompletteras med
tilldelningskriterier baserat på aktörernas egna inlämnade ambitionsnivåer vad gäller minskad
klimatpåverkan. Detta skapar en säkerställd miniminivå, minimerar risk, ökar förtroende och
samverkan samt driver samtidigt mot innovation och så låg klimatpåverkan som möjligt.
Om enbart gränsvärden ska tillämpas bör dessa användas som utvecklings- och lärandekraft och
sättas konservativt vid start så att i princip alla klarar kraven för att sedan skärpa dem i samklang
med parternas ömsesidiga kompetens-, organisations- och teknikutveckling. På så sätt utvecklas
både beställarledet och utförare ledet parallellt och i samklang med varandra.
I de fall kravställaren ändå vill tillämpa gränsvärden med utmanande värden och höga
ambitionsnivåer, dvs låga värden för klimatpåverkan som skallkrav, bör expertis knytas till
beställaren genom hela processen för att minimera riskerna och kvalitetssäkra indata och
beräkningar i den mån det är möjligt. Beställaren bör ha kännedom och utgå ifrån kända
referensvärden från studier eller projekt, även om beställaren väljer att göra kravställning utifrån
sina egna mål och ambitionsnivåer. Detta för att kunna motivera det angivna värdet och för att
kunna skapa rimliga och realistiska genomförandeförutsättningar samt så god kvalitetssäkring
som det är möjligt.

3.5

Kravställning på en delmängd av en
byggnad

Förenklad kravställning på andra nivåer än byggnadsnivå lyfts ibland som förslag till förenkling.
Detta kan till exempel innefatta kravställning på materialnivå eller på byggdelsnivå.
Minskad klimatpåverkan från byggnadsmaterial såsom tillexempel från cement och stål lyfts ofta
fram som en förutsättning för att Sverige ska kunna nå netto noll utsläpp till 2045 (A. Toktarova,
2020) (I. Karlsson, 2020). Detta behov tillgodoses bäst genom materialoberoende kravställning på
byggnadsnivå så att olika alternativ kan jämföras på ett konkurrensneutralt sätt. På så sätt ges
branschen möjlighet att självständigt hitta klimatoptimerade lösningar kopplat till en affär i hela
kedjan av aktörer.
Eftersom lagförslaget för klimatdeklarationer börjar gälla redan 1 jan 2022 och då omfattar hel
byggnad för all nyproduktion finns det ingen anledning för aktörer i framkant att ställa andra krav
på en delmängd av byggnaden. De tekniska anvisningarna refererade till ovan inkluderar
konservativa schabloner för de byggdelar som inte bedöms inkluderas i lagförslaget. På så sätt kan
de som önskar redovisa en mer högupplöst beräkning inom vissa specialområden konkurrera och
denna blir då jämförbar med andras beräkningar.
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4

Utmaningar och möjligheter för
offentliga stadsbyggnadsaktörer

Det är viktigt för offentliga aktörer att ha både forskning och praktiska erfarenheter från
omvärlden med sig för att kunna stå tryggt när det blåser. Avvägningen mellan
kostnadseffektivitet, klimatnytta och sociala mål kan vara svår och intressen ställs ibland emot
varandra med målkonflikter som följd. Att arbeta tätt med andra kommuner kan vara en av flera
vägar till att bygga upp gemensam trygghet och en värdefull erfarenhetsbank över tid.
Helsingborgshems markanvisning visade till exempel att de förslag som hade lägst
klimatpåverkan även hade lägst pris. Att på regelbunden basis ha dialog med ett antal
markanvisande kommuner kan vara ett sätt att bygga upp exempelsamlingar med fakta och
argument, samt kompetensutveckla sin egen organisations förmåga – men även dela med sig av
sin egen förmåga till andra för att gemensamt stärka Sveriges kommuners förutsättningar att driva
klimatomställningen.
Nyttja därför gärna andra kommunala aktörer som bollplank i utvärdering av markanvisningar
och ta in expertis när så krävs. Detta kan till exempel gälla vid markanvisning i sent skede som
ställer högre krav på detaljkunskap och då närmar sig detaljeringsgrad som i en upphandling,
alternativt tvärtom i ett mycket tidigt skede då det är svårt att kunna hantera och värdera
förutsättningar för att styra mot minskad klimatpåverkan där tidsspannen är långa mellan det att
krav ställs och krav genomförs och följs upp. Att ta in expertis och fler parter i konkreta
markanvisningar tar begränsat med tid men ökar förutsättningarna för att bryta en av
samhällsbyggnadssektorns mest centrala utmaningar; att planera i tidiga skeden utan
genomförande- och användarperspektiv, respektive att missa viktig erfarenhetsåterföring.
Att involvera LCA-expertis i en pilotmarkanvisning eller pilotupphandling kan vara ett sätt att
bygga upp den interna kompetensen kring fallgropar och viktiga avvägningar för att sedan robust
kunna stå på egna ben i större utsträckning. Även om kompetensen behöver stärkas över tid
kommer viktig bestående kunskap om ingående delar, redovisningssätt, vilka följdfrågor man bör
ställa vid inkomna ansökningar/anbud etc. finnas inom organisationen i högre grad. Att arbeta
utifrån ett konkret case, till exempel en konkret och aktuell markanvisning, kan skapa lärande och
bidra till ännu större måluppfyllelse, särskilt om det används i en öppen, transparent och utökad
dialog även med byggherrar för att tillsammans utveckla sätt att skapa effektiva, teknikneutrala
incitament att kraftigt minska klimatpåverkan här och nu.
Som offentlig, kravställande aktör är det viktigt att vara uppmärksam på att resultatet av
klimatberäkningar och LCA påverkas av metodval, data och omfattning av analysen, men också att
resultatet påverkas av kompetens i beräkning och bedömning. Det är också viktigt att ha djupare
kunskap om hur resultatet påverkas. Särskilt viktigt är det om en LCA ska användas av en offentlig
part som avgörande beslutsunderlag i jämförelse mellan olika aktörer och leverantörer.
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4.1

Samlade rekommendationer för
kravställning

Nedan följer ett antal rekommendationer anpassade för Älvstranden Utveckling AB utifrån dagens
rådande kunskaps- och omvärldsläge.
Använd backcasting genom att utgå från de utsläppsnivåer ni vill uppnå och det som ni därmed
vill kravställa utifrån. Om ni använder den kravställningsstrategi ni tänkt – hur stora kommer era
utsläpp vara år 2025 i relation till vad/hur mycket ni planerar att utveckla och bygga och i relation
till hur era utsläpp ser ut idag? Kommer till exempel utmanande gränsvärden att leda till målet?
Om inte – vill ni då välja en annan väg? En viktig hänsyn att ta, som vi vägt in i vår
rekommendation nedan, är genomförandemöjligheten – annars riskerar de höga kraven att i
praktiken leda fel, till exempel med sned konkurrens som följd eller bristande vilja att möta upp
från marknaden om aktörer anser att det är omöjligt att genomföra. Det finns alltid aktörer som
kommer anse att nya mål och kravställningar är omöjliga, men om i princip samtliga aktörer –
även de spjutspetsaktörer som normalt sett ligger i framkant – anser att det är omöjligt riskerar det
att slå fel.
Det centrala för organisationens klimatarbete är att synliggöra vad som kommer att krävas, utifrån
backcastingprincipen, och utifrån det fatta beslut baserat på de rekommendationer vi tagit fram om
möjligheter och risker avseende klimatberäkningar, referensvärden och gränsvärden. Det
kommer i dagsläget inte att finnas en given väg och vi kommer inte alltid på förhand veta med
säkerhet vilken som är den bästa vägen. Kunskapsområdet är under snabb utveckling och
uppbyggnad. Det handlar om att göra en avvägd bedömning av möjligheter och risker utifrån det
vi vet idag – i relation till bolagets egna mål och ambitioner. Beslut kring den senare delen kan bara
ni fatta – medan vi här redogör för vår bedömning av den första delen som kan fungera som
beslutsunderlag.
Som tidigare nämnts finns flertalet risker med att kravställa enbart utifrån gränsvärden, där man i
praktiken förflyttar kvalitets- och beräkningsansvar från anbudsgivaren till uppdragsgivaren detta gäller i synnerhet lågt satta gränsvärden, dvs höga klimatambitioner. Det är dock viktigt att
vara medveten om de potentiella möjligheter och utmaningar som finns med flertalet olika
tillvägagångssätt:
1. Kravställning med skallkrav utifrån konservativa gränsvärden
o
o
o

Detta är ett tillvägagångssätt för att så många som möjligt, även aktörer som inte
kommit lika långt i utvecklingen, ska kunna vara med och konkurrera.
Enbart konservativa gränsvärden driver inte innovation och utveckling.
Det finns dessutom stora risker med att sätta gränsvärden i dagsläget, som tidigare
nämnts i rapporten.

2. Kravställning med skallkrav utifrån utmanande gränsvärden
o

I kravställning med gränsvärden som har höga klimatambitioner, dvs låga
gränsvärden, finns risk att för få anbud kommer in om marknaden inte är mogen.
Effekten på vissa håll riskerar bli att marknadsaktörer fortsätter att arbeta som de
brukar göra.
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o

o

o
o

Det kräver mycket resurser och olika typer av spetskompetens för att sätta
gränsvärden över huvud taget, men att sätta utmanande gränsvärden är desto
svårare och det är tveksamt vilken spårbarhet, kvalitet, kalkylbarhet och
säkerställd effekt det ger. Området är ett område under utveckling. Detta
tillvägagångssätt är med andra ord behäftat med högre risk än det föregående
tillvägagångssättet.
Det finns en risk att de anbud ni får in stannar vid gränsvärdet och att ni därför
inte når lika höga nivåer som om aktörerna själva hade tävlat baserat på
klimatpåverkan (detta är en vanlig risk man brukar avväga i den generella
diskussionen kring upphandling/markanvisningar vad gäller fasta skallkrav
jämfört med incitamentsdrivna tilldelningskriterier).
Det finns risk att kunskapen och mognaden är för låg på marknaden och att
konkurrensen därmed förskjuts och gynnar ett fåtal större, starka aktörer.
Möjligheten med detta förfarande är att ni kan positionera er tydligt och visa var
ni står, och säkerställa anbud med låga nivåer på klimatpåverkan som ni
eventuellt inte hade fått annars.

3. Kravställning baserat på tilldelningskriterier utifrån klimatpåverkan, med konservativt
gränsvärde som skallkrav och miniminivå
o

o
o

o

Genom att arbeta aktivt med kvalitet i beräkning, information till utförare samt verifiering
och uppföljning så kan spjutspetsaktörer driva en sund utveckling där den bästa premieras
och där de samtidigt själva bygger upp kunskap om referensvärden för den typen av
byggnader som normalt uppförs inom deras verksamhetsområde och under deras
specifika förutsättningar. Innovationsdrivande tilldelningskriterier, tillsammans med
säkerställande av miniminivå genom konservativt gränsvärde som skallkrav, skapar ett
robust tillvägagångsätt med så låg kvalitetsrisk som möjligt och så stora drivkrafter för
innovation och utveckling som möjligt.
Det finns risk att kunskapen och mognaden är för låg på marknaden och att konkurrensen
därmed förskjuts och gynnar ett fåtal större, starka aktörer.
Det finns risk att de anbud som kommer in anger högre klimatpåverkan än de som annars
hade lämnats in vid en kravställning utifrån tillvägagångssättet utmanande, fasta
gränsvärden. (Det kan dock vara ett tecken på att marknaden bedömer att nivåerna inte är
genomförbara och att inga anbud hade kommit in om fasta, utmanande gränsvärden hade
valts som tillvägagångssätt istället.)
För offentliga aktörer kan det vara tidskrävande att jämföra inkomna
markanvisningsansökningar eller anbud där man tillämpat tilldelningskriterier baserat på
klimatpåverkan, istället för att man tillämpar traditionell kravställning där aktören enbart
ska uppfylla ett visst skallkrav vad gäller klimatpåverkan. Ofta kan anbud/ansökningar
presentera ett kort urval av vad som ingår, men inte vad som inte ingår eller hur
beräkningarna är utförda – med följdfrågor och informationsluckor som konsekvens. Detta
kan medföra en tidskrävande process där kompletterande förtydligande och svar måste
begäras in och tolkas. Det kan dock förebyggas med vårt råd om att ha tydliga riktlinjer för
beräkning och redovisning (se sammanfattande råd nedan).

Den sammanvägda bedömningen av möjligheter och risker gör att vi rekommenderar det
sistnämnda tillvägagångssättet i de fall ni vill arbeta med kravställning utifrån gränsvärden i
någon form. Det är dock upp till varje kravställare att göra en bedömning av vilka förutsättningar
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man har inom organisationen för att formulera och arbeta med olika typer av
kravställningsstrategier, hur den lokala marknaden ser ut, hur de politiska förutsättningarna ser
ut, vilka mål som finns för den egna organisationen – är målet till exempel att bidra till att utveckla
marknaden och kunskapsläget och på så sätt minska klimatpåverkan i stort och över tid, eller är
målet att snabbt minska sin egen klimatpåverkan så mycket som möjligt?

4.2

Sammanfattande råd

Sammanfattande råd för att som offentlig stadsbyggnadsaktör lyckas med att halvera utsläppen
från nybyggnation av bostäder och kontor till 2025:
•

Sätt upp en strategi för klimatarbetet utifrån back casting-principen med mål 2025

•

Skapa ramar för hur beräkningarna ska utföras med mål om likvärdighet över tid, sprid
beräkningsinstruktioner och redovisningsmallar vid verifiering (det senare finns att få från
projektet Klimatkrav till rimlig kostnad)

•

Uppföljning och verifiering efter färdigställande är A och O. Integrera detta redan i den
tidiga kravställningen samt skapa rutiner för det i den egna organisationen

•

Använd (konservativa) gränsvärden som skallkrav vilket säkerställer en lägstanivå, men
tilldela baserat på tilldelningskriterier för så låg klimatpåverkan som möjligt. Driv
innovation, utveckling, konkurrensneutralitet och kostnadseffektivitet genom att lämna
markanvisning till den med högst klimatambitioner. Använd referensvärden för att förstå
hur marknaden och omvärlden ser ut och för att kunna sätta gränsvärden som utgör
lägstanivån, men låt aktörerna själva lämna in egna beräkningar och egna höga
klimatambitioner som tilldelningen sedan baseras på

•

Var alltid noga med indata, metodval och vad som jämförs

•

Arbeta systematiskt uppifrån och ner i skala inom Älvstrandens geografiska
verksamhetsområde. Värdera storheter i relation till varandra på varje nivå. Undersök hur
klimatpåverkan ser ut ur ett stadsdelsperspektiv och välj strategi samt krav- och
tilldelningsinriktningar utifrån storheter. Styr till exempel inte markanvisningar efter
detaljberäkningar för enskilda byggdelar utan att veta att det är där de största
klimatbesparingarna finns. Arbeta sedan utifrån rådighet, välj metodiskt var ni själva kan
driva utvecklingen respektive var ni behöver puffa andra i den riktningen – till exempel
om det finns områden som ni själva inte har rådighet över där klimatpåverkan visat sig
vara mycket stor på stadsdelsnivå. Arbeta med spridning och samarbeten i syfte att
indirekt påverka där mindre rådighet finns

•

Bryt upp markanvisningar i flera mindre delar och fastigheter, för att på så sätt få med sig
fler mindre byggaktörer och på så sätt sprida kunskap snabbare om klimatpåverkan även
till små byggaktörer. Det ökar chanserna att minska klimatpåverkan snabbare dels för
Älvstrandens geografiska verksamhetsområde, men framför allt för branschen som helhet
Använd större aktörer som ankarbyggherrar, som lärandenod för mindre aktörer, och
arbeta med förmåner i relation till åtaganden och ansvar

•

Löpande kontakt med andra kommuner för kunskapsöverföring och för att hantera
centrala utmaningar. Detta skapar självförtroende, trygghet och förebygger fallgropar,
men gör även att offentliga aktörer kan få tips sinsemellan kring innovativa små, lokala
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byggherrar som kan användas som motorer i utvecklingen, exportera deras idéer och
arbetssätt till den egna marknaden, marknadsföra detta mot lokala aktörer och kanske till
och med öka förutsättningarna för ökad konkurrens på den lokala marknaden
•

Bjud in personer från andra kommuner i utvärdering av olika markanvisningar, i
utvärdering, eller i uppföljning

•

Involvera utökad expertis när så krävs i till exempel utvärdering inför tilldelning. Öka den
interna kompetensen vid behov genom faktiska pågående upphandlingar eller
markanvisningar där man arbetar tillsammans snarare än presenterar för

•

I de fall energiprestandakrav sätts, utforma kraven på ett teknikneutralt sätt som
adresserar byggnadens prestanda

•

Byggnadens energisystem ska bidra till klimatomställning i stort och ta hänsyn till det
överliggande energisystemet. Beslutsunderlag kring val av energisystem kan därför
kompletteras med en förenklad framåtblickande konsekvensanalys, i de fall det är möjligt
att styra val av energisystem

•

Styr gärna mot ursprungsmärkt eller avtalat grön energi men ta beslut om systemval som
om de inte fanns

•

Om effektbrist är ett generellt problem bör användarflexibilitet utredas, det vill säga teknik
som möjliggör att stänga ner användning om det behövs

•

Involvera forskningen genom gemensamma, skarpa, snabba utvecklingsprojekt där
konkreta och relevanta men svåra frågor som kommunala särkrav, kostnadsdrivande
faktorer samt verifiering och uppföljning av klimatkrav stöts och blöts
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