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Vad säger Boverket om klimatpåverkan från 
bygg- och fastighetssektorn?

● Bygg- och fastighetssektorn står för en 
stor del av de nationella utsläppen

● Fördelat på nybyggnationen, 
uppvärmning och ROT

Källa: Boverkets Miljöindikatorer
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Drivkrafter för klimatberäkning på 
byggnadsnivå

mfl

Klimatkrav vid
upphandling 
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Klimatpåverkan på byggnadsnivå

EN15804 / EN15978

Klimatdeklarationen
Klimatkrav till rimlig kostnad

Lokal Färdplan Malmö, Noll C02
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Mogen teknik för att klimatberäkna 
byggnationen

223 kg CO2e/m2, 
Atemp

Digital 
inläsning



”En MAP fil med upp emot 2000 poster lästes in till BM och en 

rapport producerades på mindre än en timme”

”

Helena Ulfsparre, Familjebostäder
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Projektet Klimatkrav till rimlig kostnad

Mål:

Ta fram upphandlingskrav för 

nybyggnation som driver en 

sund konkurrens och kopplas till 

grön finansiering 
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Resultaten förankrade i hela branschen

+ nio testpiloter gjorde jobbet

- klimatberäkning i BM

- förslag på upphandlingskrav

+ Stor referensgrupp

+ 2 slutkonferenser
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Projektets leveranser
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Något om innehåller i vägledning

● Ekonomiska konsekvenser vid avvikelse 
från klimatkraven

● Verifiering

● Tilldelningskriterier i anbudsskedet

● Prestandakrav

● Förbättringskrav

● Informationskrav
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Nytt projekt för klimatkrav vid 
renovering (E2B2)
● Utveckla kriterier för grön finansiering

● Ta fram klimatkrav och komplettera vägledning

● Ta fram kunskapsmaterial för klimat/energi effekter vid renovering

● Utvidga vägledningen för att också omfatta renovering

● Komplettera tekniska anvisningar

● Göra kompletteringar i BM för att kunna räkna på renovering

PRESENTATIONSTITEL
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Vem ser till att det blir verkstad?

Testpiloter

● AB Bostaden i Umeå

● AB Svenska Bostäder

● Akademiska Hus Aktiebolag

● BRO Hornsberg 10 AB

● Helsingborgshem

● Stena Fastigheter

● Tjörns Bostads

● Wihlborg

Samarbetspartners

● Kommuninvest 

● Allmännyttan

PRESENTATIONSTITEL
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Snart licensieras BM

● Fokus på processen att ta fram klimatberäkning

● Support och utveckling säkras

● Verktyg efter behov:

● BM free

● BM PRO Personal

● BM PRO Team

● BM Pro Business
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Standardiserade 
tjänsteerbjudande

● Klimatberäkning [grund]

● Klimatberäkning [fördjupad]

● Stöd vid införande av klimatkrav vid upphandling

● Kvalitetsgranskning av klimatberäkning

● Workshop – kunskapsbyggnad inom klimatberäkning

Vi erbjuder även konsulttjänster för de uppdrag som faller 
utanför dessa tjänster.
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Mer information
● Stöd vid införande av upphandlingskrav, vägledning och tekniska anvisningar

www.klimatkravtillrimligkostnad.se

● Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

www.ivl.se/bm

● Tjänster för att minska klimatpåverkan från byggnationen

www.ivl.se/vart-erbjudande/vara-tjanster/minska-klimatpaverkan-fran-byggnationer.html

● Event

https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html

http://www.klimatkravtillrimligkostnad.se/
http://www.ivl.se/projektwebbar/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html
http://www.ivl.se/vart-erbjudande/vara-tjanster/minska-klimatpaverkan-fran-byggnationer.html
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html
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