
Klimatdeklarationer
- Tidiga erfarenheter från fastighetsägarens 

perspektiv



Dagens program

10.00 – 10.10 Inledning
10.10 – 10.30 Vad innebär klimatdeklarationerna för en 

fastighetsägare?
10.30 – 11.00 Klimatberäkning för nybyggnation av 

flerbostadshus, Kv. Tunnlandet, Växjöbostäder
11.00 – 11.10 Paus
11.10 – 11.30 Klimatberäkning för nybyggnation av 

psykiatribyggnad, Region Kalmar
11.30 – 11.50 Klimatberäkning för renovering av flerbostadshus, 

Kv. Päronet, Växjöbostäder
11.50 – 12.00 Frågor och diskussion
12.00 Avslut
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10.30 – 11.00 Klimatberäkning för nybyggnation av 

flerbostadshus, Kv. Tunnlandet, Växjöbostäder
11.00 – 11.10 Paus
11.10 – 11.30 Klimatberäkning för nybyggnation av 

psykiatribyggnad, Region Kalmar
11.30 – 11.50 Klimatberäkning för renovering av flerbostadshus, 
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11.40 Avslut



Mycket aktuell info i ämnet!

• Mycket information finns att hitta rörande klimatdeklarationer nu:
• Boverkets handbok: https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/
• Boverkets webb-utbildning: https://boverket.infab.io/
• Vägledning från IVL om ”Klimatkrav till rimlig kostnad”:

https://www.ivl.se/download/18.3caf9fbe174fee4974b23cf/1603213187961
/vagledning-klimatkrav_till_rimlig_kostnad.pdf

• Seminarier från IVL om beräkning i BM: 
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html

https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/
https://boverket.infab.io/
https://www.ivl.se/download/18.3caf9fbe174fee4974b23cf/1603213187961/vagledning-klimatkrav_till_rimlig_kostnad.pdf
https://www.ivl.se/toppmeny/evenemang.html


Klimatdeklarationer

• Lag (2021:787) om klimatdeklaration för byggnader,
träder i kraft 2022-01-01.

• Syfte är att minska klimatpåverkan när byggnader uppförs.
• Gäller uppförande av ny byggnad, finns vissa undantag.
• Byggherre ska överlämna deklaration innan kommun kan ge slutbesked.
• Lagen föreskrivs av Boverket.



Klimatdeklarationer

• Från råvaruförsörjning till färdig 
byggnad (EN 15978).

Illustration: Infab.
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Klimatdeklarationer

• Från råvaruförsörjning till färdig 
byggnad (EN 15978).

• Avgränsat till klimatskärm, bärande 
konstruktion och innerväggar.

• Ytterligare gränsdragningar finns i 
tabell från Boverket



Klimatdeklarationer

• Arbetsgången innefattar att omvandla ekonomisk kalkyl till en klimatkalkyl.



Klimatdeklarationer

• Exempel på resultat, enhet CO2-ekvivalenter per m2.

Illustration: Infab.



Klimatdeklarationer

• Frågor att ta ställning till som byggherre inför klimatdeklarationerna:
• Byggherrens roll.
• Entreprenörens roll.
• Behov av expertkompetens.

Illustration: Infab.



Kvarteret Tunnlandet



Kvarteret Tunnlandet

Konstruktion: trä, betong
Kvarteret: 7 hus, 70 lgh.
Per hus: 10 lgh, 653 kvm BOA, 1000 kvm BTA
Byggherre: Växjöbostäder
Arkitekt: LBE Arkitekter
Entreprenad: Dynacon



Tunnlandet

• Kontext:
• Ambition att genomföra deklaration i egen regi inför lagkrav
• Byggnation redan igång när beslut om deklaration togs, därav sent in i 

processen



Beräkningsverktyg

• Använt IVLs mjukvara ”BM”
• IVL uppdaterar och anpassar verktyget för att underlätta 

klimatdeklaration enligt lagkrav.
• Resurslista från Boverkets klimatdatabas finns inlagd i BM. Dock inte 

med det konservativa påslag som ska finnas, detta kommer införas 
efter årsskiftet då IVL behöver mer info om hur data ska redovisas 
gentemot Boverket.



IVLs verktyg BM (visa live)



Tunnlandet, beräkning steg för steg

• Beräkning har gjorts i flera omgångar, där indata specificerats för 
varje omgång:



Tunnlandet, beräkning steg för steg

• Beräkning har gjorts i flera omgångar, där indata specificerats för 
varje omgång:

• Version 1: grov indata från entreprenör matchas med klimatdata utifrån våra 
egna tolkningar/gissningar

• ”Väggar trä, X kg”, gissat bland tillgängliga klimatdata i denna kategori



Tunnlandet, indata version 1



Kg CO2ekv 
per kvm BTA

VERSION V1

A1-3 112,8

A4 20,0

A5 16,0

Summa 148,9



Tunnlandet, beräkning steg för steg

• Beräkning har gjorts i flera omgångar, där indata specificerats för 
varje omgång:

• Version 1: grov indata från entreprenör matchas med klimatdata utifrån våra 
egna tolkningar/gissningar

• ”Väggar trä, X kg”, gissat bland tillgängliga klimatdata i denna kategori
• Version 2: indata specificeras och matchas i samråd med entreprenör

• ”Limträ gran” justeras till ”sågad vara barrträ”



VERSION V1 V2

A1-3 112,8 96,5

A4 20,0 12,2

A5 16,0 17,6

Summa 148,9 126,2

Ändring -15%

Kg CO2ekv 
per kvm BTA



Tunnlandet, beräkning steg för steg

• Beräkning har gjorts i flera omgångar, där indata specificerats för 
varje omgång:

• Version 1: grov indata från entreprenör matchas med klimatdata utifrån våra 
egna tolkningar/gissningar

• ”Väggar trä, X kg”, gissat bland tillgängliga klimatdata i denna kategori
• Version 2: indata specificeras och matchas i samråd med entreprenör

• ”Limträ gran” justeras till ”sågad vara barrträ”
• Version 3: komplettering av fler byggdelar, utifrån ny info från Boverket

• Lagt till t ex trappor och takpannor



Kompletterade byggdelar version 3

Lagt till ca 21 000 kg byggmaterial, varav:
• Trappor 2 600 kg
• Takpannor 10 062 kg
• Målning yttervägg 250 kg
• Fönster 5 040 kg
• Ytterdörrar 150 kg
• Fönsterdörrar 100 kg
• Innerdörrar 450 kg
• Tamburdörr 900 kg



VERSION V1 V2 V3

A1-3 112,8 96,5 119,3

A4 20,0 12,2 13,2

A5 16,0 17,6 18,0

Summa 148,9 126,2 150,5

Ändring -15% 19%

Kg CO2ekv 
per kvm BTA



Tunnlandet, beräkning steg för steg

• Beräkning har gjorts i flera omgångar, där indata specificerats för 
varje omgång:

• Version 1: grov indata från entreprenör matchas med klimatdata utifrån våra 
egna tolkningar/gissningar

• ”Väggar trä, X kg”, gissat bland tillgängliga klimatdata i denna kategori
• Version 2: indata specificeras och matchas i samråd med entreprenör

• ”Limträ gran” justeras till ”sågad vara barrträ”
• Version 3: komplettering av fler byggdelar, utifrån ny info från Boverket

• Lagt till t ex trappor och takpannor
• Version 4: schabloner för transportdata ersätts av projektspecifik data



Projektspecifika transporter version 4 

Leverantör Antal frakter Kilometer Summa km
Forshedahus 15 107 1605
Hedabjälklag 6 187 1122
Takstolar 1 113 113
Betong grund 9 10 90
Gips 1 462 462
Plywood 2 261 522
Cellplast 1 233 233
Träreglar 2 261 522
Isolering i vägg 1 119 119
Armering 1 229 229
Smide 2 229 458
Panel fasad 2 1275 2550
Råspont tak 1 261 261
Takpannor 1 359 359
Fönster 1 38 38
Ytterdörr 1 261 261
Balkongplattor 2 246 492
Ståltrappor 2 229 458



VERSION V1 V2 V3 V4

A1-3 112,8 96,5 119,3 119,3

A4 20,0 12,2 13,2 12,6

A5 16,0 17,6 18,0 18,0

Summa 148,9 126,2 150,5 149,9

Ändring -15% 19% 0%

Kg CO2ekv 
per kvm BTA



VERSION V1 V2 V3 V4

A1-3 112,8 96,5 119,3 119,3

A4 20,0 12,2 13,2 12,6

A5 16,0 17,6 18,0 18,0

Summa 148,9 126,2 150,5 149,9

Ändring -15% 19% 0%

Var landar beräkning om EPD:er används?

Kg CO2ekv 
per kvm BTA



Klimatpåverkan per byggresurs



Klimatpåverkan per byggnadsdel



Resurssammanställning (exklusive transporter inklusive spill), A1-A3 + A5.1

Resursens namn i beräkningen Resursens namn i databasen Vikt, kg
Klimatpåverkan, 
kg CO2e

Husbyggnadsbetong C30/37 (RR) Husbyggnadsbetong C30/37 (RR) 236518,2 27356,35

XPS, extruderad polystyrene (RR) XPS, extruderad polystyrene (RR) 7198,4 25914,24

Husbyggnadsbetong C30/37 (RR) Husbyggnadsbetong C30/37 (RR) 131627,5 15224,4

Husbyggnadsbetong C30/37 (RR) Husbyggnadsbetong C30/37 (RR) 110257,2 12752,66

Fönster, trä/aluminium, vridfönster, 3-glas (RR) Fönster, trä/aluminium, vridfönster, 3-glas (RR) 5040 11088

Stål-balk, -rör, stångstål och stålprofiler (RR) Stål-balk, -rör, stångstål och stålprofiler (RR) 2600 6552

Plywood, gran (RR) Plywood, gran (RR) 11949 4277,74

Gipsskiva, standardskiva (RR) Gipsskiva, standardskiva (RR) 18837,2 4276,04

Spånskiva (RR) Spånskiva (RR) 9803,5 3823,37

Stål-balk, -rör, stångstål och stålprofiler (RR) Stål-balk, -rör, stångstål och stålprofiler (RR) 1499,3 3778,24

Gipsskiva, standardskiva (RR) Gipsskiva, standardskiva (RR) 11550,3 2621,92

Fönsterdörr, trä/aluminium, helglasad, 3-glas (RR) Fönsterdörr, trä/aluminium, helglasad, 3-glas (RR) 1000 2200

Betongtakpannor (RR) Betongtakpannor (RR) 10062 1811,16

Glasull, skivor och rullar (RR) Glasull, skivor och rullar (RR) 1120,4 997,16

Tamburdörr, trä, massiv  (RR) Tamburdörr, trä, massiv  (RR) 900 927

Sågad vara, u 16 %, barrträ (RR) Sågad vara, u 16 %, barrträ (RR) 11949 824,48

Armering, skrotbaserat (RR) Armering, skrotbaserat (RR) 1267,3 755,31

Silikatfärg (RR) Silikatfärg (RR) 250 300

Ytterdörr, stål, massiv (RR) Ytterdörr, stål, massiv (RR) 150 300

Sågad vara, u 16 %, barrträ (RR) Sågad vara, u 16 %, barrträ (RR) 2384,2 164,51

Innerdörr, slät eller spegeldörr, oklassad (RR) Innerdörr, slät eller spegeldörr, oklassad (RR) 450 81 

Totalt: 576 ton byggdelar, 126 ton CO2ekv 



Tidsåtgång – Bedömning utifrån pilot

Baserat på generisk klimatdata:

• Indata byggdelar och transporter ca 50-100 h

• kontroll indata, beräkning i BM ca 40-50 h

Om specifik data (EPD) ska användas för alla byggdelar?



Tunnlandet tackar för sig!
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