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Klimatmål i bygg- och anläggningssektorns färdplan 
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Resan mot klimatneutralitet 2018-2045 



Faktabaserat beslutsunderlag
Vilken tomat är klimatsmartast?

Svensk tomat Spansk tomat



1. Miljöprestanda är en egenskap 

bland andra

2. Miljöförbättringar måste göras 

samtidigt som man säkerställer alla 

andra funktionella krav

Utgångspunkt:



Tillverkning 
av material

ByggnationTransport

Byggskede Användningsskede

RivningUnderhåll                 Energi   

Klimatutsläpp i byggsektorns värdekedja

Vi gör klimatkalkyler i våra gröna byggprojekt.

Planering

Viktiga beslut 
tas tidigt



BygghandlingProjektidé
Underlag 

Arkitekt

Program/För-

slagshandling

System-

handling

Generisk          Specifikt

Nyckeltal

Volymer etc. 

Detaljerad kalkyl, 

uppföljning

Mängder A/ K modell



− Utgå från befintlig underlag

− Integrerat i hela byggprocessen

− Kostnadseffektivt
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För att det ska fungera i praktiken…



Jämförelser/deklarationer - export av kalkyl eller 
IFC fil till LCA mjukvara

− Syfte:  Kunna räkna på hela livscykeln, 

hantera transporter, scenarier



Identifira möjligheter
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Klimatbelastning i ton CO2-ekvivalenter, exklusive markarbeten
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Gröna lösningar med lägre klimatpåverkan

Grön betong upp till 50% lägre CO2
Cirkulär asfalt upp till 75% lägre CO2 FoU Electric Site med Volvo 98% lägre CO2



− Viktiga beslut som styr klimatpåverkan behöver tas tidigt

− Samverkan i tidigt skede gynnar ofta mervärden, nytänkande, 

livscykelstänkande och möjlighet att lösa komplexa klimatåtgärder.

− Det finns verktyg för klimatkalkyler för byggskedet på marknaden. 
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Råd: Att tänka på vid klimatkrav i upphandling

Ideskede Programskede Projektering Byggprocess
Drift och 
rivning



Exempel på krav

− Beskriv hur (strategi, arbetssätt, organisation, kompetens, 

referensprojekt etc) arbetet för att minska klimatpåverkan under 

byggnadsverkets livscykel ska bedrivas. (Tilldelningskriterium) 

− Redovisa byggnadsverkets klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv 

(klimatkalkyl byggskedet, metod, omfattning etc). (Kontraktsvillkor)

− Följ upp kraven!
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Råd: Klimatkrav som kan ställas i upphandling 
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− Vid krav på ett max-tak för klimatpåverkan från byggskedet och/eller vid krav på 

reduktion av klimatpåverkan, tänk på detta: 

– Tydlig definition av vad som ska beräknas och hur det ska göras. Vid projektstart behöver det finnas 

möjlighet till översyn, där förutsättningar gås igenom och beslutas tillsammans.

– Redovisa handlingsplan för klimatåtgärder, med reduktion relativt traditionell lösning.

– Kan passa som kontraktsvillkor. Kan använda bonus och vite. Bonus ger incitament till uppföljning av krav.

− Vid krav på lågt energibehov i användningsskedet bör det göras en 

klimatberäkning kopplat till energikällan. 

– Tydligt vilken emissionsfaktor per energikälla som ska räkna med och för hur många år, eftersom det finns 

olika sätt att beräkna energins klimatpåverkan från driften.

− Avvakta med att värdera och jämföra klimatprestanda hos olika anbudsgivare. 

– Idag är branschen (beställare och leverantör) inte mogen att säkerställa likvärdig kvalitet och 

beräkningsmetod för klimatpåverkan på ett konkurrensneutralt sätt. 

– Utvecklingen går dock fort framåt, särskilt för byggskedet. Börja med krav på att minska klimatpåverkan i 

projektet. Nästa steg kan vara att jämföra med andra. 

Råd: Klimatkrav som kan ställas i upphandling (forts.)



/

Seminar March 6th, 2018

Hållbarhet= lönsamhet


