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Välkommen på
frukostseminarium om
klimatförbättrad betong
Onsdag 17 juni 2020
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Byggproduktionens
klimatpåverkan
- läget, bransch/myndighetskrav
- praktiska verktyg för klimatdeklaration
Per Andersson, Sustainacon Sweden AB

Per Andersson
Aktuell som:
 Konsult hållbar utveckling - bygg, fastigheter och stadsutveckling! Sustainacon Sweden AB (grundare)
 Ordförande Hållbart Byggande i Värmland
 Projektledare ecoINSIDE/ZEIS (InterReg Sverige-Norge). Energisystem/solenergi, hållbart bygg, cirkulärt
 Projektledare INDU-ZERO (InterReg Nordsjön). Koncept för renovering miljonprogrammet inkl. fabriker

Tidigare erfarenhet i branschen:
 Skanska, Älvstranden Utveckling, Peab, Bengt Dahlgrens, PPS Consulting, Passivhuscentrum Västra
Götaland
 Specialist hållbart byggande, ledare och verksamhetsutvecklare.
 Arbetat med kvalitets- och miljöfrågor, bransch- och verksamhetsutveckling sedan 1994.
 Var en av drivkrafterna i Sveriges första partneringprojekt, CSK2000.

per.andersson@sustainacon.se
070-278 94 52

 Deltagare i ett antal olika FoU-program. Ex. LÅGAN, Build-Upon, ByggaF, ByggaE, LCA verktygslåda
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Sveriges klimatmål -

Tidningen Expressen 17 december 2019

Byggproduktionens påverkan

Källa: Infab AB/Boverket
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Fördelning av klimatpåverkan under livscykeln

Från IVLs rapport ”Byggandets klimatpåverkan”, 2015

Trenden måste vända!
• När både inhemsk produktion och import läggs ihop visar den senast beräkningen av bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan
sammanfattningsvis en trend med ökade utsläpp och användning jämfört med året innan. Den ökande trenden gäller för
flertalet av de utvalda indikatorerna: växthusgaser, kväveoxider, partiklar och bränsleanvändning (se tabell nedan).

• Sedan 2008 visar utvecklingen av indikatorerna på en liten minskning av utsläpp av växthusgaser, kväveoxider och
partiklar medan energianvändning och användningen av miljöfarliga kemikalier har ökat.

Källa: Infab AB/Boverket
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Växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn

12,2 (19%) + 5,9 =
18 miljoner ton CO2 ekv.

Källa: Infab AB/Boverket

Marknaden har fokus på minskad klimatpåverkan!
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Marknaden arbetar för minskad klimatpåverkan!

…men det går för långsamt!

Vägledning om LCA för byggnader (Boverket)
• Det finns inga krav i offentligrättsliga regler t.ex. i plan- och
bygglagen på att göra livscykelanalyser. Vägledningen utgår
från det civilrättsliga området och dess begrepp.
• Vägledningen riktar sig i första hand till privata och
offentliga byggherrar som vill veta mer om eller ska
beställa LCA för ett byggprojekt projektörer,
byggnadsentreprenörer som ska göra LCA-beräkningar.
• ”Livscykelperspektivet bör vara en utgångspunkt vid analys
av miljöpåverkan för all ny och ombyggnad liksom vid
förvaltning av befintlig bebyggelse. Samma sak bör gälla
för anläggningsarbeten.” - Miljömålsberedningens
betänkande En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
(SOU 2016:47).
Källa: Infab AB/Boverket
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Miljöcertifieringssystem och livscykelanalyser
(LCA)
 Miljöbyggnad
…har 15 indikatorer varav en behandlar LCA-beräkning. De byggnadsdelar som ska beräknas är grund och stomme, och
analysen görs på byggprodukterna och transporterna till byggplatsen. Det är miljöpåverkanskategorin klimatpåverkan
som ska beräknas. Miljöbyggnad uppmuntrar till att använda EPD:er för de byggprodukter som används.

 Breeam
…ger poäng för LCA av yttertak, fönster, ytterväggar och bjälklag. En LCA ska inkludera flera skeden i livscykeln. Minst tre
miljöpåverkanskategorier ska utvärderas, varav en måste vara klimatpåverkan. LCA ska utföras tidigt i projekteringen,
och för att få poäng måste man visa att LCA-resultatet har påverkat de val man gjort i byggnaden.

 Leed
…premierar LCA av stomme, grund och klimatskal. LCA:n ska utföras tidigt i projekteringen och visa en minskad
miljöpåverkan på tio procent jämfört med en standardbyggnad för minst tre av sex miljöpåverkanskategorier, varav en
måste vara klimatpåverkan.

Miljöcertifieringssystem och livscykelanalyser
(LCA)
nollCO2
NollCO2 är en svenskutvecklad påbyggnadscertifiering för byggnader med netto-noll
klimatpåverkan, utvecklad av Sweden Green Building Council. Med NollCO2 kan
växthusgasutsläppen från den byggda miljön minimeras, genom att premiera både energi- och
resurseffektivitet och förnybar energiproduktion. Målet är nettonollutsläpp under en byggnads
livscykel.
NollCO2 ger branschledarna ett verktyg för att minska sin klimatpåverkan och samtidigt bidra
till att utveckla metoder och arbetssätt för att uppnå hållbarhet. NollCO2 är bredare än andra
certifieringar och inkluderar mer än den färdiga fastigheten och förvaltningen av den.
Den första versionen NollCO2 är en pilotversion, där certifieringen testas för att senare lanseras
som en version 1.0 under 2020.
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Indikator 15 Stommen och grundens klimatpåverkan

Stor klimatpåverkan från stomme och grund
Klimatpåverkan för att tillverka byggvaror kan
ha lika stor klimatpåverkan som husets drift
under 50 år.
Tanken med indikatorn är att
• Öka kunskapen om byggnadens
klimatpåverkan
• Öka efterfrågan och tillgången på EPD:er
• Samla statistik för ställa kvantifierat krav i
framtiden
• Premiera åtgärder som minskar stommens
och grundens klimatpåverkan

Indikator 15 Stommen och grundens klimatpåverkan

Betygskriterier

• Ta reda på faktiska
transportsträckor
• Begär in produktspecifika
EPD:er
• Dessutom – visa att
klimatpåverkan med de
produktspecifika EPD:erna
är 10 % lägre i i SILVER

Räkna ut klimatpåverkan från
tillverkning av
byggnadsmaterial till
grunden och stom-men
– räkna med generiska
data: CO2e per kg.
•

•

Räkna ut vilken klimatpåverkan som transport av
byggnadsmaterialet till stomme och grund orsakar. Använd
generiska data för transportsätt och transportsträckor
Begär in produktspecifika EPD:er
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Myndighetskrav – klimatdeklaration 2022 (!)
• Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären. Det innebär att alla sektorer behöver bidra för att klimatmålet ska
kunna nås, det gäller även bygg- och fastighetssektorn som står för 19 procent
av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv.
• Det finns behov av en ökad medvetenhet om vilken betydelse olika val i
byggskedet har för miljön. Boverket har bedömt att det finns en
informationsobalans mellan marknadens aktörer.
• Kraftfulla insatser behövs från sektorn för att klimatmålet ska kunna nås.
Regering kommer att införa krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser
från byggnader.
• Den nya lagen om klimatdeklaration av byggnader som uppförs ska träda i kraft
den 1 januari 2022 och omfatta de som söker bygglov efter den 1 januari 2022.
• Syftet med den nya lagen är att öka kunskapen om klimatpåverkan vid
uppförande av byggnader och att på sikt minska klimatpåverkan. Boverket har
med anledning av den kommande lagen fått i uppdrag av regeringen att inleda
ett förberedande arbete för att underlätta införandet av den.
• Bygg- och anläggningssektorn har tagit fram en färdplan för en omställning till
ett fossilfritt Sverige och även den kan bidra till en utveckling
mot klimatneutralitet. Länk till Boverkets arbete med klimatdeklarationer och
Bygg- och anläggningssektorns färdplan hittar du nedan under "Mer
information".

Källa: IVL

Källa: Boverket

Klimatdeklarera – hur?
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Klimatdeklarera – hur?

LCA i byggprocessen

Källa: Infab AB/Boverket
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LCA-verktyg för klimatdeklaration (bygg)
• Anavitor. Verktyget är framtaget av IVL Svenska Miljöinstitutet och innehåller miljödata
från IVL Miljödatabas Bygg som i sin tur innehåller representativa data för den svenska
marknaden.
• Bidcon Klimatmodul. Verktyget är framtaget av Elecosoft och innehåller generiska
globala miljödata från Ecoinvent.
• Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM-verktyget). Verktyget är framtaget av IVL
Svenska Miljöinstitutet, Passivhuscentrum m.fl. och innehåller ett urval av miljödata från
IVL Miljödatabas Bygg.
• Miljöbyggnad Klimatverktyg. Verktyget är framtaget av Sweden Green Building Council
och innehåller ett urval egna miljödata.
• One click LCA (tidigare Optimi 360). Verktyget är framtaget av Bionova och innehåller
miljödata baserade på framför allt EPD-data från hela världen.

Indikator 15 Stommen och grundens klimatpåverkan

Verktyg för beräkning av klimatpåverkan
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Byggsektorns miljöberäkningsverktyg (BM)

Tillämpning i FoU-projekt ”C350” (2018)
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Tillämpning i FoU-projekt ”C350” (2018)
• Några slutsatser och rekommendationer från projektet:

Nu kör vi! 
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Tack, välkommen att kontakta mig!
Per Andersson
konsult hållbar utveckling inom bygg-, fastigheteroch stadsutveckling
Sustainacon Sweden AB
per.andersson@sustainacon.se
070-278 94 52
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