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Abstract 

The greenhouse effect is a global threat to our planet. If the world is to achieve the goals set, 

drastic changes need to take place. 21% of greenhouse gas emissions in Sweden stem from 

the construction and real estate sector. From 1 January 2022, a new legal requirement is 

introduced where a climate declaration will be required on all building permits applied for. 

The purpose of this study is to investigate the implementation of new legal requirements like the 

law of climate declarations. A great focus was placed on the legal requirement for climate 

declarations, but questions were also asked regarding older legal requirements by examining 

how the implementation of previous and current legal requirements has gone, the writers will 

then also examine how one should approach new legal requirements. Furthermore, the writers 

examine what adjustments worker and their workplaces made for these legal requirements. The 

writers held interviews, sent out a survey and calculated a climate declaration. The calculation 

was aimed to deepen the writer’s knowledge in calculations and to evaluate problems brought 

up from both the interviews and from the survey. This bachelor's thesis has been carried in 

collaboration with Bjerking. 

It was concluded that it benefits companies to start early. Exactly when to start and with what is 

further specified in the paper. Another important part of the implementation is effective methods 

for quantifying models. With the current legal design of climate declarations, construction does 

not have to reach a limit value. Yet the writers see the value in starting the implementation of 

new working methods and acquiring knowledge about the new legal requirements as soon as 

possible to facilitate when these are introduced.  

In order to make companies more competitive and put the company in the forefront of the 

industry. This paper was concluded with a check list. This checklist makes the implementation 

of the new legal requirement trouble-free by avoiding common mistakes.  
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Sammanfattning 
Växthuseffekten är idag ett globalt hot mot vår planet. Om Sverige skall nå upp till de mål 

som satts upp av regeringen i det klimatpolitiska ramverket behöver drastiska förändringar 

ske. Av Sveriges klimatpåverkan kommer 21% av växthusgaserna från bygg- och 

fastighetssektorn. Från och med 1 januari 2022 gäller det nya lagkravet där det kommer krävas 

en klimatdeklaration på alla bygglov som söks för att få ett slutbesked på ett byggprojekt.   

I samarbete med Bjerking har detta examensarbete genomförts i syfte att klargöra och 

undersöka implementeringen av nya lagkrav. Genom att sedan klargöra hur implementering 

av tidigare och nuvarande lagkrav har gått skall sedan undersökas även hur man bör ställa 

sig till nya lagkrav. Det har lagts ett stort fokus på lagkravet om klimatdeklaration och detta 

har använts som utgångspunkt. Dessutom ställdes frågor gällande delen av arbetsmiljölagen 

som täcker Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och 

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U) och utöver detta även 

lagkravet kring energideklarationer. En klimatdeklaration beräknades för en lagerbyggnad. 

Beräkningen var ämnad att fördjupa kunskaperna kring klimatberäkning samt att finna de 

utmaningar som nämns i intervjuer gällande klimatberäkning. Resultatet från 

klimatberäkningen jämfördes sedan med klimatberäkningar från andra vetenskapliga källor. 

Hädanefter jämfördes olika byggnadstyper för att kunna identifiera olika utmaningar med 

dessa. 

Resultatet visar att det gynnar företag att börja tidigt.  Med den nuvarande lagutformningen 

av klimatdeklarationer behöver byggnader inte uppnå gränsvärden. Det finns dock ett värde 

i att påbörja implementeringen av nya arbetssätt och införskaffa kunskap kring de nya 

lagkraven redan nu för att underlätta när dessa införs. Detta kan göra företag mer 

konkurrenskraftiga eftersom företaget då ligger i framkant i branschen. En annan viktig del 

av implementeringen är effektiva metoder för ta fram ingående material i en given byggnad 

baserat på dess modeller, detta kallas mängdning. Detta då effektiv mängdning är centralt för 

att de nya arbetssätten ska gå smidigt. För att underlätta denna process uppfördes slutligen 

en checklista där de vanligt uppstående problemen hanteras. 

Nyckelord:  Klimatdeklarationer, energideklarationer, BAS P, BAS U, implementering av 

lagkrav och byggprojekt.  
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FÖRORD 
Det huvudsakliga syftet med denna rapport var ge svar på de funderingar 

som identifierades inom branschen kring just klimatdeklarationer och 

implementering av nya lagkrav. Arbetet genomfördes vid Uppsala 

Universitetet dock spenderades även en del tid på Bjerking där vi hade vår 

handledare. 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som valde att delta på våra intervjuer och 

även de som ställde upp och svarade på vår enkät, det har varit mycket 

givande att få ta del av er kunskap.  

Vi är mycket tacksamma för de som hjälpt oss på Bjerking inte minst vår 

handledare Hamid Karim som har bidragit med motivation, kunskap och 

vägledning. Vår ämnesgranskare Anette Mårtensson Benkowski har under 

resans gång sett till att vi är på rätt spår och har alltid ställt upp när det 

behövdes det vilket varit guld värt. 

Slutligen vill vi tacka Uppsala Universitet för möjligheten att få genomföra 

detta arbete.  

Uppsala, maj 2022. 

Philip Lundgren och Adam Ghebreyesus. 

Arbetet fördelades löpande för att skapa en så jämn fördelning som möjligt. 

De områden som krävde mer diskussion delades inte utan ansvaret var där 

gemensamt. Intervjuerna hölls gemensamt för att kunna skapa en mer 

neutral syn på dessa och även ge möjlighet för en öppnare dialog. 
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TERMINOLOGI 
BAS-P – Byggarbetsmiljösamordnare för planering. 

BAS-U – Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbete. 

BBR – Boverkets byggregler.  

Brandceller – En del av en byggnad som ska sakta ner spridandet av en 

brand genom att hålla branden i denna del en längre stund.  

BTA – Bruttototalarea alltså en summering av alla våningsplans area. 

Byggnadselement – En byggnadsdel. 

Cellplast – En typ av isolering. 

EPD:er - Miljövarudeklaration för byggprodukter. 

HDF - En typ av prefabricerat bjälklag av betong. 

Klimatskärm - Den delen av en byggnad som isolerar en byggnad från 

omvärlden med hänsyn till temperatur, fuktighet och ljud. 

Koldioxidekvivalenter – Koldioxidekvivalenter är ett mått som tar hänsyn 

till hur olika växthusgaser påverkar miljön. Anges som 𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒. 

Livscykelanalys (LCA) - Livscykelanalys är när man gör en bedömning av 

en produkts miljöpåverkan under dess livscykel.  

Prefabricerade stommar – Byggnadsstommar som byggs på annan plats och 

sedan förs till byggarbetsplatsen färdiga. 

Stomme - Den delen av byggnaden som upptar och fördelar lasten till 

undergrunden.  

Systemhandlingar – En sammanställning av det material man tar fram 

under utredningen för systemutformningen, detta är ett förslag till de 

systemen i den planerade byggnaden. 

Systemlösningar – Alternativa systemhandlingar.  
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1. INLEDNING 

1.1. Problembeskrivning 

Utsläpp av växthusgaser från byggsektorn måste minska markant ifall 

Sverige ska uppnå de mål som finns i det klimatpolitiska ramverk som satts 

upp av riksdagen. Klimatmålen innehåller bland annat att Sverige inte ska ha 

några nettoutsläpp senast år 2045. Enligt målen ska utsläppen minska med 

85 procent 2045 i jämförelse med 1990. Genom vad riksdagen kallar 

kompletterande åtgärder ska de resterande utsläppen ner till noll. Ett 

exempel på en kompletterande åtgärd är ”upptag av koldioxid i skog och 

mark till följd av ytterligare åtgärder (som är additionella, alltså utöver de 

åtgärder som redan genomförts)”. Vidare klargör riksdagen att utsläpp från 

bostäder bör minskas med 63 procent redan 2030. [1]. 

Enligt Boverket stod bygg- och fastighetssektorn år 2019 för 11,7 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter utsläpp. Av Sveriges totala utsläpp växthusgaser 

motsvarade detta cirka 21 procent [2]. 

För att vägleda branschen i mål har regeringen framfört lagstiftning på 

klimatdeklarationer, Lag (2021:787). Syftet med denna lag är att minska 

klimatpåverkan när byggnader uppförs. Vidare beskriver lagen vilka 

byggnader som undantas och när en deklaration behöver göras. Lagen 

trädde i kraft 1 januari 2022 [3]. 

 

1.2. Syfte och mål 

Syftet med studien är att undersöka implementeringen av nya lagkrav och se 

möjligheter för att förenkla den implementeringen. Det ska undersökas hur 

tidigare implementeringar har gått samt studera hur man kan ställa sig till 

kommande lagkrav.  
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Målet är att finna ett bra sätt att implementera nya lagkrav och 

klimatdeklarationer baserat på intervjuer, beräkning av en klimatdeklaration 

samt enkätstudie.  

 

1.3. Frågeställning 

F1  Vilka utmaningar har uppstått vid implementering av lagkrav såsom BAS 

P/U, energideklarationer samt klimatdeklarationen? 

F2  Vilka anpassningar har verksamma i branschen gjort vid implementering 

av lagkrav såsom BAS P/U, energideklarationer samt 

klimatdeklarationen? 

F3 Hur kan implementeringen av klimatdeklarationer optimeras? 

 

1.4. Avgränsningar 

Klimatavtryck går att mäta på flera sätt då det är flera faktorer som har en 

klimatpåverkan. Den del vi valt att fokusera på är koldioxidekvivalenter. 

Koldioxid är dock bara en av flera växthusgaser.  

En byggnadslivscykel delas upp i tre skeden. Klimatdeklarationen gäller 

bara byggskedet, det första av de tre skedena. De andra två är 

användningsskedet och slutskedet. Det är byggskedet vi har valt att studera.  

Huvudsakligen ska implementeringen av klimatdeklarationer studeras men 

även tidigare lagkrav. För tidigare lagkrav studeras endast BAS P/U och 

energideklarationer. Endast utmaningar som nämndes i intervjuer, enkäter 

eller som uppstod vid beräkning utforskas. Vi kommer endast beräkna en 

modell som tilldelas oss av Bjerking, det kan vara så att modeller för andra 

företag eller byggnadstyper skiljer sig från den i denna rapport.   
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2. METOD 

2.1. Metodöversikt 

I denna studie nyttjades fyra metoder. Dessa var intervjustudie, enkätstudie, 

litteraturstudie och även beräkning av en klimatdeklaration. Inledningsvis 

genomfördes en litteraturstudie. Litteraturstudiens syfte var att införskaffa 

tillräcklig kunskap för den efterkommande intervjustudien, enkätstudien 

samt diskussionen. Efter den initiala litteraturstudien fortlöpte två simultana 

processer, där den ena var intervjustudien med enkätstudien och den andra 

klimatdeklareringen. Syftet med vår egen klimatdeklarering var att belysa de 

svårigheter som enligt intervjuerna kunde uppstå vid en klimatdeklaration.  

Utöver detta kommer vår egen klimatdeklarering användas för att identifiera 

de utmaningar som belyses i enkätstudien samt intervjustudien.  

I intervjustudien hölls längre intervjuer med verksamma personer med goda 

kunskaper kring lagkraven. Dessa personer hade varierande roller inom 

branschen. Sedan försändes även en kortare enkät till fler med lite mindre 

kunskap inom området. Litteraturstudien ställs emot den mer praktiska 

informationen från intervjuerna i slutsatsen för att kunna skapa en så 

realistisk bild som möjligt. Det finns inte väldigt mycket information 

gällande klimatdeklarationernas införande på grund av att lagkravet är nytt 

och man för ett år sedan inte visste hur lagkravet skulle bli, därav valdes 

detta upplägg. Studiens upplägg visualiseras i Figur 2.1. 
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Figur 2.1 – Visuell representation av examensarbetes metod. 
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2.2. Litteraturstudie 

Litteraturstudien var det första skedet och hade som syfte att inhysa så breda 

kunskaper som möjligt gällande lagkravet om klimatdeklarationer och andra 

liknande lagkrav. En stor del av informationen gällande lagen om 

klimatdeklaration för byggnader hämtades från boverket i form av en 

webbutbildning, hemsida med text och aktuella webbseminarium. Även ett 

tillfälle som tillhandahölls av vår handledare gällande tolkning av lagkravet 

om klimatdeklarationer för deras anställda. Lagen i sig på Sveriges riksdags 

hemsida. Uppsala universitetsbibliotek bidrog med tjänsten Scopus som 

nyttjades för att finna vetenskapliga källor. Till slut valdes endast de källor 

som var nog relevanta.  

Denna del av studien fyllde syfte att skapa en vägledning gällande 

implementering av lagkrav i byggföretag. I detta fall studerades lagkrav som 

haft liknande inverkan som klimatdeklarationen. De lagkrav som kom att 

användas för grund var den tidigare implementeringen av 

energideklarationer (2006) samt den del av arbetsmiljölagen som täcker 

Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) och BAS 

Byggarbetsmiljösamordnare för utförandet av arbetet (BAS-U) (1999). I 

studien undersöktes vilka problem som funnits tidigare vid implementering 

av lagkrav och baserat på dessa togs råd fram för implementeringen av 

klimatdeklarationen. 

 

2.3. Intervjustudie 

En semistrukturerad kvalitativ intervjustudie med öppna frågor valdes för 

att ge oss övergripande svar [4]. 
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2.3.1. Intervjuguide 

Det genomfördes semistrukturerade intervjuer där fyra frågeområden 

utgicks ifrån, dessa kan ses i figur 2.2  [5]. 

 

Figur 2.2 – Representation av ordning samt innehåll av de fyra frågeområden som nyttjades.  

Frågeområdet ”Aktuellt läge” hade för avsikt att studera hur det såg ut just 

nu för den som intervjuades gällande klimatdeklarationer, såsom vad 

respondenten (den som intervjuas) ansåg att klimatdeklarationer haft för 

effekt hittills. För ”Framtida läge” gällde det att skapa en bild av vem som 

påverkas av det nya lagkravet och hur man kan göra den implementeringen 

bättre men även att skapa en bild av vilken nytta klimatdeklarationer 

kommer ha framöver.  ”Dåtida läge” hade för huvudavsikt att försöka se 

vilka tidigare lagkrav respondenten hade varit verksam vid införandet av 

dessa och vilka lärdomar man kunnat ta av deras implementering. Dock 

skapades även en samling med frågor för att kunna falla tillbaka på under 

intervjuerna. Ett informationsbrev skrevs för att informera de som skulle 

intervjuas hur intervjun skulle gå till och hur informationen skulle 

behandlas. Innan den första intervjun hölls genomfördes en provintervju 

som spelades in och analyserades för att finna förbättringsmöjligheter. Alla 

intervjuer spelades sedan in och dessa transkriberades gemensamt.  

Utöver intervjuer skapades en enkät på ett vetenskapligt sätt. Enkäten 

innehöll många flervalsfrågor för att lättare kunna jämföra informationen 

som tagits in. Det fanns möjlighet att ange sitt namn i enkäten dock var detta 

inte något krav. Enkäten tillsammans med intervjuerna hade som syfte att 

öka trovärdigheten på studien genom datatriangulering [5]. 

Aktuellt läge Framtida läge Dåtida läge Informationsutbyte
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Datatriangulering i detta scenario syftar till nyttjandet av flera metoder för 

att stärka trovärdigheten av studien. 

 

2.3.2. Urval av personer till intervju 

Vid urvalet av personer för intervju utgick studien från en lämplig källa för 

genomförande av intervjuer. Där beskrivs vikten av att finna personer som 

har mycket att berätta samt få bredd på respondenterna för att kunna skapa 

en bred beskrivning av det som undersöks [5]. För att kunna säkra att 

personerna som intervjuades hade mycket att berätta valdes personer med 

stor kunskap kring klimatdeklarationer. Personer från olika företag valdes 

för att skapa en bred bild på situationen och dessutom med så stor variation 

på roll som möjligt. Det blev under intervjuprocessen tydligare att olika 

företag hanterat frågan gällande klimatdeklarationer olika. Därmed 

gynnades rapporten av att respondenterna representerade olika företag.  

Antalet personer som intervjuas är oftast få. Detta då man vill skapa en 

detaljerad bild av varje respondent i stället för att skapa statistisk 

generaliserbarhet [5]. I denna intervjustudie studeras fyra respondenter. 

Underlaget i denna studie anses vara tillräckligt för att skapa en god bild. 

Med tanke på studiens storlek fanns det inte utrymme för ytterligare 

intervjuer och den behandling som hade krävts för att studera dessa. Genom 

den semistrukturerade konstruktionen ställdes frågor utefter 

respondenternas svar detta gjorde att tillräcklig information erhölls för 

studiens syfte. 

Respondent 1  

Torsdagen 14/4–22 
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Respondent 1 är projektchef och delvis projektledare på Byggföretag 1. Där 

har hen varit i knappt ett år. Tidigare har Respondent 1 arbetat på ett annat 

byggföretag i drygt 10 år.  

 

Respondent 2  

Onsdagen 20/4–22 

Respondent 2 är hållbarhetschef på Byggföretag 2 i Dalarna. Tidigare har hen 

arbetat i cirka 20 år i en mängd olika roller senast som teknik- & miljöchef på 

ett annat byggföretag.  

Respondent 3  

Torsdagen 21/4–22 

Respondent 3 jobbar på Byggföretag 3 där hen verkar som 

hållbarhetssamordnare vilket innebär att hen arbetar centralt på sin 

arbetsplats när det kommer till hållbarhetsfrågor. Hen driver allmänt 

hållbarhetsarbetet framåt inom Byggföretag 3 och jobbar inte ute operativt i 

byggprojekt.  

Respondent 4 

Torsdagen 25/4–22 

Respondent 4 är tjänstansvarig för livscykelanalys och klimatberäkningar på 

Byggföretag 4 sedan första mars i år. Hen har tidigare arbetat på IVL svenska 

miljöinstitutet med livscykelanalyser och livscykelperspektivet även i andra 

branscher än bygg.  
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2.3.3. Genomförande av intervju 

Respondenterna fick välja medium själva, alla som intervjuades valde att 

delta genom Microsoft Teams. Det är ett program som används för att hålla 

digitala konferenser med ljud och bild. En fördel med detta var för oss att det 

var lätt att spela in konversationen i god kvalitet vilket gjordes för alla 

intervjuer.  

 

2.3.4. Etik 

Det är viktigt att vara uppmärksam kring etik vid kvalitativa intervjuer då 

man i dessa intervjustudier har få respondenter och respondenterna bidrar 

med mycket och självklart inte ska komma till skada på grund av studien. 

[5]. 

Respondenterna informerades i informationsbrevet som skickades ut innan 

intervjun vad syftet var med intervjun, att intervjun är frivillig och att de när 

som helst kan dra sig ur ifall de så skulle vilja.  

Alla som intervjuades tillfrågades ifall det var okej för oss att spela in 

intervjuerna för att efter intervjuerna lättare kunna transkribera dem. 

Möjlighet att kontakta oss genom mejl fanns om det skulle vara några 

funderingar, detta stod i informationsbrevet [5]. 

Alla som intervjuades tillfrågades ifall det var okej för oss att spela in 

intervjuerna för att efter intervjuerna lättare kunna transkribera dem. 

Möjlighet att kontakta oss genom mejl fanns om det skulle vara några 

funderingar, detta stod i informationsbrevet [5]. 
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2.3.5. Tolkning av intervjuer 

Intervjuerna transkriberades och efter detta letades större ämnen i varje 

intervju fram och delades upp beroende på vilket av frågeområdena ämnet 

tillhörde. Dessa större områden beskrevs sedan i delen av studien med 

resultat av intervjuerna. Dessa resultat blev sedan ställda emot varandra för 

att skapa en helhetsbild och vid behov nyttjades tidigare litteraturstudie för 

att komma i underfund med resultatet. Samband letades och vid 

motstridigheter undersöktes dessa.  

 

2.4. Klimatberäkningar 

I studien genomfördes en egen klimatdeklaration. Detta för att få en bättre 

insikt kring vilka aspekter som är viktiga för att underlätta 

implementeringen av klimatdeklarationer.   

För att kunna göra en egen klimatdeklaration hjälpte vår handledare till att 

finna en lämplig modell. Modellen var en modell för en handels- och 

logistikbyggnad. För att genomföra denna klimatdeklaration nyttjades 

boverkets nya databas med klimatdata.   

Med modellen kunde en typisk handels- och logistikbyggnad mängdas som 

sedan dessutom kunde ställa mot andra byggnader av samma typ genom att 

nyttja KTH:s rapport ”Referensvärden för klimatpåverkan” för att se om 

värdena som beräknas i denna rapport var rimliga. Efter genomförandet 

reflekterades det kring vilka utmaningar som uppstått och även hur dessa 

kunde undvikas.  
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2.5. Enkät 

För att stärka kvaliteten av studien upprättades en kvantitativ studie i form 

av en enkät. Denna enkät hade som upplägg att vara mindre grundlig för att 

kunna skapa en översiktlig bild hur implementeringen av 

klimatdeklarationerna gått hittills, hur man ser mer framöver och även ifall 

man kunnat nyttja lärdomar av tidigare lagkrav.   

Enkäten skickades till alla de största byggföretagen som sedan distribuerade 

den till deras anställda. Dessutom mejlades vissa personer direkt för att öka 

svarsfrekvensen. Vår ämnesgranskare Anette Mårtensson Benkowski hjälpte 

till med att komma i kontakt med passande personer på Region Uppsala. 

Enkäten utformades i Microsoft Forms, svaren av dessa exporterades sedan 

för att kunna ställas emot den kvalitativa intervjustudien. 
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3. TEORI KRING LAGKRAV 

3.1. Beskrivning av klimatdeklaration 

Det är nya byggnader som omfattas av lagen om klimatdeklaration för 

byggnader, alltså tillämpas lagen på de byggnader vars ansökan ankommit 

till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller efter detta. Dock gäller detta 

inte tillbyggnad, ombyggnad, flytt av en befintlig byggnad eller om en 

befintlig byggnad ändras [6]. 

Det finns dock ytterligare undantag vilka gör att det ej krävs en 

klimatdeklaration:  

• byggnader som endast har ett bygglov på två år eller mindre 

• de byggnader som inte kräver bygglov i enlighet med 9:e kapitlet i 

plan- och bygglagen § 6, 7 eller 9 

• byggnader med ändamål att användas för industri eller verkstad 

• ekonomibyggnader som ska nyttjas för jordbruk, skogsbruk eller 

någon annan typ av liknande verksamhet 

• byggnader där bruttoarean inte överstiger 100 m2 

• byggnader vars ändamål är att nyttjas av totalförsvaret eller andra 

byggnader som är av vikt för Sveriges säkerhet 

• byggnader som byggts av några statliga byggherrar 

• byggnader som byggs av privatpersoner som inte ska nyttjas för 

verksamhet 

[7].  

 

Lagens syfte är att minska den klimatpåverkan byggande faktiskt har. Att 

genomföra klimatdeklarationer ger ökad kunskap kring byggnaden i fråga, 

vilket i sin tur ska leda till att en aktör som bygger ska kunna vidta de 

åtgärder som krävs för att minska sin klimatpåverkan. Lagen som i 
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skrivande stund gällt cirka ett halvt år omfattar byggnader där man sökt 

bygglov efter att lagen trädde i kraft. [8] 

Klimatdeklarationen är både en beräkning och en sammanställning gällande 

byggskedets klimatpåverkan. Beräkningen och sammanställningen omfattar 

alla transporter, arbetet på byggarbetsplatsen, tillverkningen av byggdelar 

och även uttag av alla råvaror man använt. [8] 

Vid beräkning av klimatpåverkan används följande formel: 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠(𝑘𝑔 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ) × 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎(𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑔 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑘𝑊ℎ) =

𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 (𝑘𝑔𝐶𝑂2𝑒)   (3.1) 

Detta kan i sin tur beskrivas som: 

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑜𝑐ℎ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑘𝑒𝑑𝑒𝑡 ×

𝐺𝑒𝑛𝑟𝑒𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑒𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛 = 𝐾𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 (3.2) 

Denna beräkning görs för varje ingående byggdel och summeras sedan för 

att kunna få ut hela byggnadens sammanlagda klimatpåverkan angett i 

enheten kilogram koldioxidekvivalenter [9]. 

Om man har tillgång till specifika klimatdata för sina byggmaterial används 

dessa med fördel. Har man inte tillgång till specifika klimatdata ska man i 

stället nyttja boverkets klimatdatabas som innehåller generiska klimatdata. 

De generiska klimatdata boverket tillhandahåller är konservativt satta. De är 

cirka 25 procent högre än genomsnittet. Detta för att främja användandet av 

specifika klimatdata. Beroende på hur stor andel av klimatpåverkan man 

beräknat för en byggnad får man en täckningsgrad, denna beskrivs i procent 

upp till 100 procent, desto högre täckningsgrad desto mer kommer 

klimatdeklarationen återspegla verkligheten [9] [10]. 

Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från 

byggnader som anläggs. Boverket förväntar sig att det kommer komma in  
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ungefär 4000 deklarationer per år. Det är boverket som ansvarar för tillsyn, 

vilket innebär att boverket ser till att kvaliteten är nog hög på de 

klimatdeklarationer man väljer att godkänna. För att kunna säkerhetsställa 

denna kvalitet har boverket rätten att kräva underlaget som behövdes för att 

skapa en given klimatdeklaration, därav måste byggherren spara dessa i fem 

år [11]. 

Byggherren bär ansvaret för att klimatdeklarationen skapas och sedan 

lämnas till boverket, dock bör tilläggas att byggherren får ta hjälp av 

konsulter eller entreprenörer men förblir fortfarande formellt ansvarig. 

Arbetsprocessen för att göra en klimatdeklaration kan delas in i sju steg, 

dessa återspeglas i Figur 3.1 [12]. 

 

Figur 3.1 – Representation av skeden vid genomförande av en klimatdeklaration och vilka som är involverade när. 

När byggherren lämnat in klimatdeklarationen får byggherren en bekräftelse 

på att detta gjorts, denna bekräftelse ska sedan lämnas till 

byggnadsnämnden så byggherren sedan kan få ett slutbesked [8]. 

Boverket har på regeringens begäran fått uppdraget att underlätta 

implementeringen av klimatdeklarationer. Boverket ska bistå med 

vägledning, information samt skapa föreskrifter gällande 

klimatdeklarationer. Boverket tillhandahåller dessutom en klimatdatabas och 

även ett register för alla klimatdeklarationer [8]. 

I en klimatdeklaration ska inte alla byggnadens byggdelar ingå. Det som 

ingår är hela byggnadens klimatskärm, alla bärande konstruktionsdelar samt 

icke-bärande innerväggar. Varken rördragning eller dräneringsgrus 

medräknas i klimatdeklarationen.  
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Boverket delar in byggnationers byggdelar i fyra kategorier. Bärande 

konstruktionsdelar grundläggning, bärande konstruktionsdelar – övriga, 

klimatskärm och innerväggar. Ur dessa fyra kategorier ingår och utesluts 

olika byggdelar i klimatdeklarationen. Nedan klargörs hur detta görs för 

kategorierna var för en.  

Gällande bärande konstruktionsdelar i grundläggning så ingår 

grundkonstruktion samt isolering under grund. Detta innebär att material att 

från stommen ända ner till isoleringen under plattan ingår men annan 

grundförstärkning och pålar ingår inte.  Däremot ingår inte invändiga 

ytskikt såsom exempelvis parkettgolv.  

När det gäller övriga delar av konstruktionsdelarna såsom stomme (balk, 

bjälklag, pelare, vägg), vägg mot mark, pågjutningar och uppreglat 

undergolv, trappor (del av stomme), balkonger och loftgångar, innertrappor, 

ramper, yttertakskonstruktion, innertak och undertak. 

Gällande husets klimatskärm så ska yttervägg ända in till byggskiva på 

insida, glaspartier och inglasning, yttertak och bjälklag, ytterdörrar, 

integrerade solceller, fönster, fasadbeklädnad samt puts och målning på 

yttervägg ingå i klimatdeklarationen. Däremot inkluderas inte fasadstegar, 

invändigt ytskikt, taktsäkerhet, spackel på invändig vägg, fasadpersienner 

och solavskärmning samt skärmtak i klimatdeklarationen. 

Från den sista kategorin, innerväggar ska följande byggdelar inkluderas i 

klimatdeklarationen: innerväggar till och med byggskiva, innerdörrar och 

glaspartier. Fönsterbänkar, tak- och golvlist samt invändiga ytskikt, till 

exempel målarfärg utesluts från klimatdeklarationen [13]. 
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Figur 3.2 – Figuren redovisar de olika skedena i en byggnads livscykel. Sedan fördjupas redovisningen av 

Produktskede samt produktionsskede som ingår i Skede A [14]. (Figuren används med tillåtelse av boverket 

själva. I lärande och icke-kommersiellt syfte i enlighet med ”https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/om-

klimatdeklaration/grafik/”.”https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv”.) 

En byggnads livscykel indelas för närvarande i tre skeden. Dessa skeden 

innehåller i sin tur moduler. De tre skedena som byggnadens livscykel delas 

in i är följande A, B, C. Skede A är byggskedet som består av modul A1-A3 

och A4-A5 som är produkt - respektive byggproduktionsskede. 

Produktskedet består av råvaruförsörjning, transport samt tillverkning. 

Byggproduktionsskedet består av transport samt bygg- och 

installationsprocessen. Byggskedet är den del av byggprocessen som berörs i 

en klimatdeklaration. De övriga skedena är B och C som står för användning- 

respektive slutskede [14]. 

 

3.1.1. Kommande gränsvärden 

År 2020 fick boverket ett uppdrag av regeringen att skapa en färdplan för 

utvecklingen av klimatdeklarationerna. Boverket föreslog då införandet av 

gränsvärden med ett maximalt utsläppande av växthusgaser vid uppförande 



 

17 
 

av byggnader som ska klimatdeklareras, detta gränsvärde sätts för 

byggskedet och får ej överstigas. Överstigs gränsvärdet kommer inte en 

klimatdeklaration kunna göras och därmed inte ett slutbesked tilldelas vilket 

leder till att en byggnad inte kan upprättas [15]. 

Utöver dessa gränsvärden föreslår boverket ett utökande av 

klimatdeklarationens omfattning. För närvarande ingår endast skede A1–A5, 

vilket innebär hela byggskedet [14]. I boverkets förslag vill man utöver skede 

A1–A5 även göra skedena B2, B4, B6 ur användningsskedet och C1–C4 ur 

slutskedet ett måste för klimatdeklarationer. Även viss övrig 

miljöinformation gällande biogen kolinlagring och nettoexport av 

lokalexporterad el blir obligatoriska i en klimatdeklaration från och med 

2027, detta kan ses i figur 3.1. Detta för att kunna skapa en bättre helhetsbild 

av en given byggnads livscykel där inte endast byggskedet ingår [15]. 

Man har även valt att i färdplanen att utöka antalet byggnadsdelar som ingår 

i klimatdeklarationen, de byggnadsdelar man tänkt ska läggas till är följande: 

installationer, invändiga ytskikt och fast inredning. För att underlätta detta 

föreslår boverket att det ska finnas schablondata för de invändiga ytskikten 

och den fasta inredningen. Enligt boverket kan installationer stå för så stor 

del såsom 18–46 procent av klimatpåverkan, vilket gör dessa högst relevanta 

i en klimatdeklaration [15]. 

Man nämner också i färdplanen att man ska sätta gränsvärden gällande 

klimatutsläpp till cirka 20–30 procent lägre än det referensvärde man ska ta 

fram i en studie baserat på klimatberäkningar. Detta gränsvärde ska sedan 

skärpas år 2035 och återigen år 2043 för att hålla sig i linje med riksdagens 

klimatmål för år 2045 [15]. 

För att på ett snabbare sätt kunna minska klimatpåverkan av byggbranschen 

och därmed uppnå de klimatmål som finns har regeringen år 2022 gett 
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boverket i uppdrag att utreda huruvida Boverket kan påskynda införandet 

av tidigare nämnda gränsvärden [16]. Utöver detta vill även regeringen att 

Boverket ska undersöka hur tillbyggnad och ombyggnad ska kunna täckas 

av klimatdeklarationen och dess krav, hur man ska kunna införa 

klimatdeklarationskrav på markarbeten vid upprättningar av nya byggnader 

samt vid tillbyggnad. Till sist ombeds Boverket lämna författningsförslag, 

egna tankar kring hur man kan utveckla klimatdeklarationerna och 

undersöka de konsekvenser de nya kraven skulle kunna innebära [17]. 

 

Figur 3.3 – Livscykelinformation gällande byggnader, från boverket där skedena markerade med färg föreslås ingå 

i den utvidgade versionen av klimatdeklarationen [15]. (Figuren används med tillåtelse av boverket själva. I 

lärande och icke-kommersiellt syfte i enlighet med ”https://www.boverket.se/sv/klimatdeklaration/om-

klimatdeklaration/grafik/”.”https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.sv”.) 

 

3.2. Tidigare lagkrav 

För att kunna ta lärdom av tidigare lagkrav studerades lagkrav som ansågs 

ha haft liknande förutsättning som klimatdeklaration, detta ger en bredare 

bild av hur implementeringen av ett nytt lagkrav för optimeras. Vid 

diskussion med ämnesgranskare beslutades att studera två tidigare lagkrav 

som ansågs vara av relevans för denna studie. Nedan beskrivs de lagkrav 

som kom att vara för grund i studien tillsammans med 
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klimatdeklarationerna, det var även dessa tre lagkrav som var stora ämnen 

vid intervjuerna.  

 

3.2.1.  Lag om energideklaration för byggnader 

En energideklaration är en typ av dokument som baserat på uppgifter 

beskriver hur mycket energi en byggnad förbrukar vid nyttjande. Ett av 

energideklarationens syften är att ge potentiella köpare en bild av hur 

mycket energi byggnaden förbrukar, detta ger då köparen möjligheten att 

direkt ställa två eller fler byggnader mot varandra. Man ska även upprätta 

energideklaration vid nybygge.  

Lagen trädde i kraft år 2006. För att underlätta tolkningen av en byggnads 

energiprestanda anges byggnadens resultat i en energiklass såsom klass A.  

En energideklaration är giltig i tio år, efter detta är det byggnadens ägares 

ansvar att införskaffa en ny. Hus som inte ska ägas av en bostadsrättförening 

såsom villor och radhus ska framställa en energideklaration inom två år efter 

att byggnaden försatts i bruk, detta görs av den som valt att bygga 

byggnaden och behöver inte göras igen förrän huset ska försäljas dock inte 

om det är inom tio år då är den ursprungliga energideklarationen fortfarande 

giltig. 

Energideklarationen innehåller uppgifter kring arean i huset som är 

uppvärmd, energin som förbrukas för att uppnå en komfortabel 

inomhusmiljö, energiförbrukning för varmvattnet och fastighetselen. Även 

förslag på förbättring av energiförbrukningen och eventuellt radonvärde.   

De byggnader som ska ha en energideklaration är följande byggnader: 

• byggnader som regelbundet besöks av allmänheten vilka har en 

golvarea på över 250 m2 
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• byggnader som har upplåtits med nyttjanderätt (att man använder 

någon annans egendom, detta hade till exempel kunnat vara en 

bostadsrätt eller hyresrätt) 

• byggnader som är nyanlagda eller som ska försäljas 

Det finns även byggnader som inte måste energideklareras, följande:  

• byggnader som inte nyttjar energi för att påverka inomhusklimatet 

där måltemperaturen är 10 grader eller mer 

• byggnader som är industrianläggningar eller verkstäder 

• bostadshus som nyttjas mindre än 4 månader årligen eller under 

begränsad del av året som leder till en energiförbrukning som är 

mindre än 25 procent av en årsförbrukning 

• byggnader vilka är mindre än 50 m2 

[18]. 

 

3.2.2.  Arbetsmiljölagen (BAS P/U)  

Enligt arbetsmiljölagen måste byggherren sedan 1999 välja en 

byggarbetsmiljösamordnare för planeringen och projekteringen (BAS-P). 

Byggherren måste också utse en byggarbetsmiljösamordnare för själva 

utförandet av arbetet (BAS-U).  De som får en roll som ska genomföra 

uppgifter för byggarbetsmiljösamordnare eller BAS P/U ska ha rätt meriter 

för det givna byggprojektet (utbildning, rätt kompetens och tillräcklig 

erfarenhet), ansvaret att säkerhetsställa att detta är fallet ligger hos 

byggherren [19]. Arbetsmiljöverket har tagit fram ett förslag på vad en 

utbildning för byggarbetsmiljösamordnare respektive BAS P/U bör omfatta 

[20]. 
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Uppgifterna för BAS-P är att se till att alla projektörer är med och deltar vid 

planeringen samt projekteringen, detta för att undvika att det inte uppstår 

arbetsmiljörisker i senare skede på grund av det som sker i planeringen och 

projekteringen, därav måste BAS-P vara involverad i planeringen och 

ledning av projekteringen.  

De uppgifter BAS-U innehar är att närvara under planeringen och synka de 

olika entreprenörernas arbete vid byggskedet så att dessa entreprenörer inte 

utsätter varandra för risker [19]. 
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4. RESULTAT 

4.1. Resultat intervjuer 

Nedan presenteras resultatet från respektive intervju, dessa är uppdelade i 

tidigare nämna frågeområden för att få mer struktur på resultatet. 

 

4.1.1. Aktuellt läge 

Respondent 1  

Respondent 1 nämner tidigt i intervjun att man på Byggföretag 1 har talat 

mycket om klimatdeklarationerna för att kunna se hur man på företaget 

skulle kunna använda dessa. Genom detta förberedande arbete anser 

Respondent 1 att hen hunnit blivit väl bekantad med klimatdeklarationer. 

Hen nämner dock att hen själv inte vet exakt hur man deklarerar i praktiken, 

men hen har ett hum om vad som är ett bra och ett dåligt värde. De har på 

Byggföretag 1 valt att genomföra en klimatdeklaration trots att det inte 

lagmässigt hade varit ett måste för den givna bygganden, detta för att få en 

känsla av hur man ligger till och för att kunna nyttja i kommande byggen 

som kommer vara snarlika.   

Vid införandet av klimatdeklarationerna handlade mycket på Byggföretag 1 

om hur man skulle tolka en klimatdeklaration, Respondent 1 nämner att hen 

anser att förr handlade CO2- frågan mycket om energiförbrukning och hur 

man kan få en så låg energiförbrukning som möjligt för ett givet hus. 

Tidigare anser Respondent 1 att klimatpåverkan mestadels ansågs bero på 

energiförbrukningen under ett hus livscykel men att man nu vaknat upp och 

insett att den stora klimatpåverkan kommer när man producerade ett hus.  

Respondent 1 anser att det kommer bli intressant med införandet av 

klimatdeklarationer då man kan se ett tydligt samband mellan pengar och 
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kilowattimme men att det sambandet inte finns på samma sätt när det 

handlar om koldioxid. Energiförbrukningen går att mäta i kostnad men 

klimatavtrycket går inte. Respondent 1 nämner dessutom att hen anser att 

utsläppsrätterna är för lågt satta, men att man trots detta försöker hitta 

smarta sätt att bygga miljösmart.  

Under intervjun nämner Respondent 1 att hen anser att införandet av någon 

typ av standardhus hade varit viktigt för att man ska kunna jämföra det hus 

man själv arbetar på. Respondent 1 nämner att hen skulle vilja ha en referens 

att förhålla sig till när det gäller klimatpåverkan för att kunna se hur 

drastiskt man måste anpassa sin verksamhet för att kunna nå referensen, hen 

tror att det är något BBR kommer ta fram. Hen ser att ett alternativ hade varit 

om det fanns en koldioxidbudget för varje byggnad så kunde man sedan 

fördela denna för att komma inom den budgeten, det hen ser som en 

svårighet är dock att få alla led i verksamheten att vara med på detta.  

Just nu gör man på Byggföretag 1 klimatdeklarationer i alla projekt men 

Respondent 1 nämner att det är stor skillnad mellan de olika projekten vad 

det gäller hur stor täckningsgrad man haft, då det för tillfället inte finns 

några gränsvärden. Respondent 1 nämner dessutom att det är stor skillnad 

på klimatpåverkan vad det gäller stomval, hen nämner att hen varit 

inblandad i byggandet av hus 9 samt hus 10 på Ångströmlaboratoriet. På hus 

9 är det en platsgjuten solid stomme hela vägen upp medan på hus 10 är det 

en traditionell HDF-stomme med ihåliga bjälklag med stålstomme. Det 

skiljer enligt Respondent 1 100 kilo i klimatbelastning per kvadratmeter 

mellan dessa stommar med fördel till hus 9, detta mestadels då man fått 

hämta stommen för hus 10 i Baltikum samt att prefabricerade stommar 

innehåller mer armering. Att införa klimatdeklarationer har enligt 

Respondent 1 kunnat göra det med tydligt vilket val som har störst 

klimatpåverkan för till exempel val av stomme. Respondent 1 nämner att i 
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praktiken kan en trästomme ses som det bästa valet ur en miljöaspekt dock 

kan inte alla hus byggas med trästommar.  

Något som Respondent 1 anser kommer vara gynnsamt är aspekter såsom 

för betong med armering där man ofta anser att det är betongen som är 

boven men att det ofta i själva verket är mängden stål som är det som 

orsakar en stor klimatpåverkan, situationer som dessa kommer bli mycket 

tydligare när man nu ska deklarera varje byggdel.  

I praktiken har det inte blivit mer jobb för Respondent 1 utan man har valt 

att köpa in tjänsten av klimatdeklarering av en konsult eller entreprenör. 

Dock anser Respondent 1 att man bör göra detta i ett tidigt skede och att 

detta gör att uppgiften inte blir lika överväldigande. Något som gör 

klimatdeklareringen smidig är att man göra alla handlingar i BIM-program 

som man i sin tur kan koppla till boverkets databas för klimatvärden.  

 

Respondent 2  

Respondent 2 har varit med och jobbat med klimatdeklarationer men mest i 

bakgrunden då hen håller interna utbildningar på Byggföretag 2 där hen 

berättar om vad klimatdeklarationer innebär. Hittills har man enligt 

Respondent 2 inte behövt några anpassningar alls, man kan göra 

klimatdeklarationer med de data man redan samlat in sedan tidigare, 

däremot om man ser på kommande lagkrav med gränsvärden så behövs det 

göras lite mer. Som det ser ut just nu räcker Byggföretag 2s kalkylvärden, 

kalkylmängder och de generiska klimatvärden från boverket till för att skapa 

klimatdeklarationer, det finns programvaror som redan idag gör detta 

automatiskt och dessa skulle lätt kunna införskaffas om de inte redan haft 

dessa.  
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I klimatdeklarationernas nuvarande utförande blir det inte så mycket nytt 

arbete som behövs göras för de anställda, dock skulle möjligtvis 

kalkylavdelningen kunna belastas något mer. Dock om det skulle vara 

värden man inte har tillgång till redan skulle produktionen kunna belastas 

extra, dessa är enligt Respondent 2 redan mycket ansträngda. Då faller 

arbetet på platschef, arbetsledare eller entreprenadingenjörer då dessa måste 

manuellt samla in data som behövs. För att göra den implementeringen 

lättare skulle man kunna ställa krav när man köper in byggmaterial, genom 

att till exempel få in det i fakturaflödet eller i leveranssedlar, detta är dock 

inget ett ensamt företag kan göra enligt Respondent 2 utan något hela 

branschen måste göra tillsammans. Branschsamverkan skulle kunna främjas 

av hårdare lagkrav menar Respondent 2. 

 

Respondent 3  

Respondent 3 jobbar för stunden som hållbarhetssamordnare på Byggföretag 

3. Hen jobbar med hållbarhetsfrågor och försöker ständigt utveckla sig i sitt 

arbete. Exempel på arbete som Respondent 3 utför är att stötta 

samhällssamordnare ute i byggprojekten och att allmänt driva på 

hållbarhetsarbetet på Byggföretag 3.  Respondent 3 jobbar dock inte ute på 

själva byggarbetsplatsen.  

Gällande klimatfrågan känner sig Respondent 3 bekväm. Det är här hen har 

jobbat länge med exempelvis beräkningar och dylikt. Boverkets 

webbseminarium har Respondent 3 genomgått och således fått information 

om klimatdeklarationer. 

På frågan gällande ifall Respondent 3 behövde göra en klimatdeklaration 

svarar hen att lagen nyligen slog igenom och kommer gälla för alla 

byggprojekt som sökt bygglov från och med 1 januari 2022 och nu är i 
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slutskedet. Deras projekt (Byggföretag 3) har pågått mycket längre än så. 

Respondent 3 säger att det kommer att dröja ett till två år innan de projekt 

hen är aktiv i kommer behöva deklarera klimatdeklaration till boverket. 

Vidare säger Respondent 3 att hen är medveten om att underlag kommer 

behövas skickas av dem för att få deras slutbesked då de själva är 

byggherren.  

Respondent 3 beskriver att trots att det kommer se olika ut från projekt till 

projekt kommer Byggföretag 3 själva inte stå för klimatdeklarationen utan i 

stället kommer de ta in extern stöttning. 

På frågan ifall de gjort någon anpassning för klimatdeklarationer svarar 

Respondent 3 att de redan har ett arbetssätt hen tycker är passande för en 

klimatdeklaration. Hen berättar att trots att själva klimatdeklarationen är det 

sista man gör så behöver man tänka på den genom projektets gång. 

Respondent 3 påstår sedan att trots att klimatdeklarationen är en redovisning 

på det man byggt när man är färdig så vill Byggföretag 3 börja tidigare än så. 

De vill jobba med frågan och beräkna i ett tidigt skede. Genom att jobba 

tidigare in på projektet påstår Respondent 3 att man kan jobba mot ett slags 

målvärde. Man behöver då räkna succesivt i varje skede av byggprocessen. 

Eftersom man gör nya val under projektets så kan man hela tiden uppdatera 

beräkningarna. Delar av denna beräkning kommer sedan användas för 

klimatdeklarationen till boverket. Detta då Byggföretag 3 beräknar på fler 

byggdelar än boverket gör i klimatdeklarationer. Dessa extra byggdelar är 

exempelvis installationer.  

Vidare förklarar Respondent 3 att hen tror att fler skeden av byggnadens 

livscykel kommer behöva inkluderas.  

Byggföretag 3 jobbar i deras hållbarhetsmål med sina mätvärden för CO2 

utsläpp som de mäter per kvadratmeter brutto total area, dvs BTA.  
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Byggföretag 3 sätter egna mål de ska nå upp till men är väl medvetna om 

skillnaden från byggnad till byggnad. De kan se olika ut och ha olika 

verksamheter i sig men Byggföretag 3 har ändå försökt sätta något rimligt 

värde för vad ett projekt ska ha, detta anges då i Kg/BTA. Hädanefter sätts 

ett målvärde som ska vara ett visst antal procent under det värde som ansågs 

rimligt. Respondent 3 säger att hen hoppas att potentialen för denna 

sänkning blir ännu större i framtiden. Detta då hen tror att marknaden, 

leverantörskedjan och så vidare förhoppningsvis har kommit längre i 

utvecklingen. Följaktligen bör därför också målen bli ännu strängare.  

Respondent 3 tycker inte man ska se på förändringarna så simpelt som att 

det kommer bli dyrare. Man behöver också se de möjligheter som skapas 

ekonomiskt. Man kanske till exempel blir bättre på att minska spill eller så 

kommer man lyckas optimera och effektivisera och där skulle det kunna 

finnas en vinning.  Givetvis kommer mer arbete behöva göras som att någon 

behöver räkna på siffrorna och det kommer behöva jobbas med andra 

alternativ, se till att bidra med nya idéer och även upplärningen blir ett nytt 

moment. Allt detta kostar pengar men Respondent 3 poängterar att det även 

finns vinning i det. 

Hen påstår att det största hindret är inlärningsprocessen. Branschen behöver 

arbetare som kan räkna på det som krävs i klimatdeklarationer. De behöver 

läras hur klimatberäkningar görs, förståelsen för vad en klimatkalkyl är och 

rätt sätt att få in klimatkalkylen i processen men man ska inte se det som ett 

hinder utan snarare som en del i processen.  

 

Respondent 4  

Respondent 4 är tjänsteansvarig för livscykelanalys och klimatberäkningar. 

Hen har räknat på andra produkters miljöpåverkan men jobbar för stunden 
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mycket med byggnader kopplat till det nya lagkravet. Det är många som vill 

få till en bra process för lagkravet gällande klimatdeklarationer. De som är 

ambitiösa försöker börja räkna vid ett tidigt skede. 

På frågan ifall Respondent 4 anser ifall klimatdeklarationer ger en realistisk 

bild av klimatpåverkan svarar hen följande. Hen ser klimatdeklarationer som 

de ser ut för stunden som en bra början. Trots att det har kapats en hel del 

anser hen att det viktigaste har behållits vilket gör att Respondent 4 ser det 

som en bra start. 

Enligt Respondent 4 är det många som detta är helt nytt för. Ifall man inte 

avsätter nog med tid för klimatdeklarationen finns risken att man inte får ett 

slutbesked när man hade tänkt sig. En viktig kloss för att lyckas kommer 

vara att ha ett smidigt sätt att mängda. Respondent 4 säger att gällande 

mängdningen ska man fundera på i vilket skede det passar att mängda. Man 

tjänar inget på att mängda för tidigt eftersom klimatdeklarationen ska göras 

på det som byggs men samtidigt vill man inte göra det för sent för då 

riskerar man att få vänta på slutbesked. 

 

4.1.2. Framtida läge 

Respondent 1  

Respondent 1 tror att införandet av klimatdeklarationer kommer ha en 

positiv effekt framöver. Hen hoppas dessutom att deras hyresgäster kommer 

vara måna om en hyresgivare som byggnader med litet klimatavtryck som 

kommer framgå i klimatdeklarationerna. Hen oroar sig dock för att beställare 

kan komma att värdera en billigare byggnad över en med lägre 

klimatavtryck. Det är få som är beredda att betala priset som krävs för att 

sänka klimatavtrycket. Det kommer uppstå en smärtgräns hur långt man är 

beredd att gå för att uppnå låga klimatavtryck på klimatdeklareringen. 
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I framtiden hoppas Respondent 1 att även andra aspekter kommer kunna tas 

hänsyn till vid klimatdeklarering som exempelvis att man på Byggföretag 1 

försöker få kommersiella hyresgäster att dela på ett gemensamt pentry, 

toalettgrupp och RWC. Att inte behöva lika många pentrys, toalettgrupper 

och RWC:s kommer ha en positiv effekt på klimatavtrycket både ur aspekten 

att det inte behövs lika många och att man sparar kvadratmeter. Även att se 

till att man kan nyttja byggnaden för mer än ett ändamål är något man 

tänker på när man göra sina ritningar. 

En annan aspekt Respondent 1 nämner är Byggföretag 1 ofta behöver bygga 

om fastigheter för att passa den nya hyresgästens behov, man har ofta givit 

hyresgästen en blank ritning och med denna får de då bestämma var de vill 

ha pentrygrupper och liknande. I deras senaste bygge har man dock valt att 

låsa fast pentrygrupperna och med detta minska arbete som går till 

ombyggnation. I stället för att riva en mängd väggar väljer man i stället att ha 

en dörr man kan öppna upp vid behov för att slå ihop två ytor, en ytterligare 

fördel med detta att brandcellerna redan är på plats då. Respondent 1 

påpekar att man tyvärr inte kommer kunna se dessa lösningar i en 

klimatdeklaration, det kan mycket väl vara så att dessa aspekter har en stor 

påverkan på klimatet.  

Respondent 1 anser att det blir svårt att införa tidigare nämnda aspekter i 

klimatdeklarationen då man till exempel inte kan räkna antal 

koldioxidekvivalenter per arbetsplats då alla arbetsplatser trots allt har olika 

behov, detta gör att en handels- och logistikbyggnad kan skilja sig mycket 

från till exempel ett kontor men även inom samma grupper av byggnader 

anser Respondent 1 att det kommer finnas skillnader. Respondent 1 är rädd 

att man endast försöker se efter vad som ger bäst värde på 

klimatdeklarationen och inte vad som faktiskt har mest påverkan för att 

minska klimatavtrycket. 
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Slutligen nämner Respondent 1 att investerare börjar bli intresserade av 

klimatdeklarationer, och blir efterfrågan nog stor för byggnader med goda 

värden kommer man börja bygga mer av dessa.  

 

Respondent 2  

Vid tal om kommande gränsvärden nämner Respondent 2 att hen anser att 

man i branschen är dålig på att följa upp utförda mängder, men att man är 

duktig på att följa upp kostnader. Även nämns det att Respondent 2 inte vet 

något företag inom byggbranschen som gör detta i dagsläget. Däremot om 

det finns något som avviker mycket gör man en analys. Respondent 2 

nämner att under byggandet kan ett pris för en produkt gå ned en viss 

procentsats och samtidigt skulle mängden kunna gå upp samma procentsats 

under byggandet. Detta skulle leda till att kostnaden ser ut att stämma när 

man egentligen hade kunnat minska mängden produkt, detta i sig blir då en 

väldig påverkan på klimatavtrycket som hade kunnat undvikas.  

Respondent 2 anser att för tillfället täcker inte klimatdeklarationerna allt när 

det gäller en byggnads klimatavtryck trots att de täcker en stor del. Dock är 

detta nog är en medveten nivå av boverket. Detta för att tröskeln annars 

skulle bli för hög och detta i sin tur skulle innebära att endast de största 

bolagen skulle klara av att klimatdeklarera. Att klimat klimatdeklarationerna 

inte täcker allt göra att man kan införskaffa sig den färdighet som behövs för 

att göra en ännu mer omfattande klimatdeklaration i framtiden enligt 

Respondent 2.  
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Respondent 3 

Respondent 3 betonar risken att klimatdeklarationer skulle kunna bli en 

pappersprodukt som hamnar på skrivpostlådan. Särskilt ifall man endast 

kollar på klimatdeklarationen när en byggnad är färdig. Frågan tacklas 

under projektets gång, redan när du gör en skiss. Sedan ska all valen leda till 

att man får ett underlag som man sedan kan göra en klimatdeklaration av. 

När vi sedan får en mängd likartade klimatdeklarationer så kommer man 

kunna se ännu lättare var någonstans projekten ligger i förhållande till 

varandra.  

Respondent 3 säger att hen tror att nuvarande fasen gällande 

klimatdeklarationer bygger upp kunskapen och mängden 

klimatdeklarationer inklusive beräkningar som har samma avgränsningar 

och samma antaganden. Det är då man kan dra slutsatser säger han.   

 

Respondent 4 

Respondent 4 säger att klimatdeklarationerna för stunden bara beskriver hur 

byggnaden blev och att klimatdeklarationen kommer börja göra som mest 

skillnad när boverket kommer med sina gränsvärden. Genom att folk som 

tidigare inte jobbat med dessa frågor får en chans att titta på resultaten kan 

de få en bild av hur påverkan ser ut. Till nästa projekt kan de då ta med sig 

erfarenheten och förbättra sitt arbete.  

Respondent 4 påpekar vikten av att ha is i magen när man beräknar en 

klimatdeklaration. Detta då förändringar kan ske i projekt och 

klimatdeklarationen ska innehålla de faktiska värdena på byggdelarna som 

det faktiskt byggdes med. 
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Vidare berättar Respondent 4 att hen tycker man ska använda de typiska 

värdena då de är mer representativa. Hen ser ett möjligt problem i att 

klimatdeklarationer där man använt typiska värden jämförs med en 

klimatdeklaration. Detta tänker Respondent 4 möjligtvis skulle kunna bli ett 

problem i exempelvis marknadsföringssyfte. Hen menar att det kan bli så att 

man utåt redovisar med typiska värden men deklarerar med de 

konservativa. På frågan ifall hen har några generella råd hen kan ge vid 

implementeringen av klimatdeklaration svarar hen att det är viktigt att dra 

nytta av resultaten. Att detta inte bara ses som ett sätt att uppfylla ett lagkrav 

utan att man använder möjligheten till att lära sig och bli bättre till nästa 

gång. Hen tycker man ska våga testa olika alternativ för att minska på 

klimatpåverkan. 

Hen säger att generellt är det de som påverkas av mängdningen som 

påverkas mest av klimatdeklarationen. Vem som påverkas mest beror också 

på vilket skede man sitter i.  

Hen säger att de ambitiösa vill räkna i tidiga skeden för att kunna styra 

projektet.  

 

4.1.3. Dåtida läge 

Respondent 1 

Respondent 1 har inte varit verksam när energideklarationer eller BAS P/U 

infördes, dock nämner hen att hen var nyexaminerad när man börja arbeta 

med Miljöbyggnad. Man ansåg då att Miljöbyggnad endast var jobbigt och 

att det medförde onödiga kostnader. Respondent 1 anser att det var mycket 

omständligt i början men man har lärt sig allteftersom. För framtida lagkrav 

tror Respondent 1 att det är viktigt att bestämma sig i tid så att man kan få in 

det redan i projekteringen. Det är om man i efterhand kommer på att man 
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ska göra arbete som det blir svårt att få fram rätt uppgifter men har man 

förberett redan vid projekteringen blir detta lättare. Det man lägger in tidigt 

anser Respondent 1 går att hantera men det som kommer in sent blir dyrt.  

 

Respondent 2 

Respondent 2 tror att klimatdeklarationen kommer göra nytta, ser hen 

tillbaka på när införandet av energideklarationerna skedde i kontrast till nu 

så har branschen verkligen utvecklats inom det området. Till och med 

privata personer som ska köpa hus är intresserade av energideklarationerna 

som nu för tiden ofta finns lätt tillgängliga, då detta påverkar ekonomin men 

det är även kopplat till klimatfrågan. Enligt Respondent 2 har man genom 

införandet lyckats att åtminstone halvera energiförbrukningen vid 

nyproduktion på ungefär 10 år. Det som ansågs omöjligt för 15 år sedan 

anses idag helt normalt. Respondent 2 påpekar att en halvering av 

klimatpåverkan vid anläggning av byggnader på cirka 10 är precis vad som 

krävs för att uppnå de globala klimatmålen som finns. Det tidiga skede vi är i 

nu med klimatdeklarationerna kommer ge rätt underlag för att fatta rätt 

beslut senare samt få allt från konsument till fastighetsägare att prioritera 

detta mer. 

Implementeringen av energideklarationen ska ha gått bra för Respondent 2, 

företaget hen jobbade på då satsade på att lära sig energideklarationen 

grundligt och fick med det en konkurrensfördel. Det fanns dock vissa 

svårigheter då det uppstod oklarheter kring uppföljningen av ansvaret, det 

är viktigt att det är klart vem som bär ansvar för vad säger Respondent 2. En 

lärdom Respondent 2 drar av införande av energideklarationer för framtida 

projekt är att man med rätt kunskap kan bli mer konkurrenskraftig när det 

kommer ett nytt lagkrav.  
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Respondent 2 ser inte någon likhet kring införandet av BAS P/U i relation till 

införandet av klimatdeklarationerna, BAS P/U är något som utförs och 

sedan lägger man det bakom sig.  

 

Respondent 3 

Respondent 3 var verksam ej vid införandet av liknande lagkrav. Dock 

nämnde Respondent att hen såg likheter mellan införandet av 

klimatdeklarationerna och införandet av energideklarationerna då lagkraven 

påminner om varandra.  

 

Respondent 4  

Respondent 4 var ej verksam vid införandet av dessa lagkrav. Varav inga 

svar angavs. 

 

4.2. Tolkning av intervjuer 

4.2.1. Aktuellt läge 

1. Inställning till klimatdeklarationer som de ser ut just nu 

2. Börja vid rätt tillfälle 

3. Samla rätt data, programvaror 

 

1. Inställning till klimatdeklarationer som de ser ut just nu 

Respondenterna var positivt inställda till klimatdeklarationerna.  

Respondent 1 nämnde att det positiva var att man skulle få redovisat för sig 

den faktiska klimatpåverkan en byggnad har. Detta påstående är förståeligt 

då det tidigare varit svårt att jämföra byggnader med varandra eftersom man 
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exempelvis inte haft en klimatdatabas.  Ett exempel som Respondent 1 gav 

berättade om under intervjun var armering i betong. Hen påstod att i 

armerad betong är själva armeringen boven men att det kan förbises och att 

det ofta är betongen som anses vara den stora boven. Med en 

klimatdatabasen finns då värden även för det. Genom implementeringen av 

klimatdeklarationen skapas en slags standard som nu gör jämförandet av 

olika byggnationer enklare.   

Både Respondent 4 och Respondent 3 såg positivt på klimatdeklarationernas 

utformning för stunden. Respondent 4 sa att hen ser den nuvarande 

utformningen av klimatdeklarationer som en bra början. Saker har kapats 

bort till en början som exempelvis installationer men det viktigaste är med i 

klimatdeklarationen. Enligt Boverket har de planerat att inkludera 

installationer i klimatdeklarationen år 2027 [15]. 

2. Börja vid rätt tillfälle 

Något som frekvent togs upp av respondenterna var vid vilket tillfälle de 

ansåg att man skulle börja. Respondent 3 påstod att det var viktigt att börja 

vid rätt tillfälle. Med rätt tillfälle menade hen att man börjar i ett tidigt skede. 

På hens arbetsplats gör de redan omfattande beräkningar genom hela 

projektet.                                                                                                                                                     

Enligt boverket gäller det arkitekter, konstruktörer och miljökonsulter som 

borde involveras i ett tidigt skede [21].  

Respondent 1 anser också att man bör räkna tidigt. Genom att göra detta blir 

det billigare säger hen. Detta säger hen förmodligen eftersom ifall att man i 

ett sent skede och märker att en lösning inte fungerar så blir det dyrt att fixa.  

Detta blir förmodligen inget problem förens gränsvärden införs. Men om 

man redan nu vill styra ett projekt mot ett målvärde skulle hur tidigt man 

börjar kunna vara avgörande. Om man exempelvis mot slutet märker att 
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man har projekterat ett hus med större klimatpåverkan än man hade tänkt. 

Så skulle förändringar i ett sådant sent skede bli mycket dyrt. Har man valt 

exempelvis en stomme som ur miljöperspektiv har stor påverkan blir det 

svårt att göra något åt detta i ett senare skede när många andra val, som 

gjorts senare grundar sig i det valet   

Även Respondent 4 benämnde kort när hen ansåg att man borde påbörja 

beräkningarna.  Respondent 4 nämnde att de ambitiösa försökte börja tidigt. 

Men samtidigt nämnde hen att det gäller att ha is i magen [15]. 

Att börja tidigt är helt klart gynnsamt men behöver egentligen inte göras 

förrän krav på värden införs. Något vi ansåg var kopplat till att börja i tid var 

något som påstods i första intervjun. Där sades det att ”Men det jag menar är 

att det vi lägger in tidigt det kan vi hantera, det vi lägger in sent det blir 

dyrt.”. Från detta drar vi slutsatsen att man genom att börja i tidigt skede 

inte endast förbättrar processen och jobbar mer ambitiöst utan man drar 

också ner på kostnaderna. 

Respondent 2 sa ”Ja än så länge ingenting, då skulle jag säga när vi kan göra 

klimatdeklarationer som lagen ser ut nu med den data vi har idag’’ under 

intervjun hen deltog i. Precis som nämnts tidigare kommer 

klimatdeklarationerna än så länge inte innehålla några gränsvärden. Om ett 

företag då redan innehar ett arbetssätt där de effektivt kan mängda innebär 

detta att de med dagens utformning kan göra en klimatdeklaration utan 

större bekymmer. 

 

3. Samla rätt data, programvaror 

På Boverket står det följande ”Indata till klimatberäkningen kan behöva 

hämtas från olika underlag, till exempel BIM-modeller och kostnadskalkyler. 

Det är ett omfattande underlag som ska sammanställas, och därför är det 
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viktigt att ha en tydlig strategi tidigt i byggprocessen för hur det ska tas 

fram, användas och sparas” [21]. Även under intervjuerna påstods det att 

man utvecklar en strategi för att kunna jobbat effektivt. Som respondent 2 

tidigare nämnde anser hen att de redan kunde göra klimatdeklarationer med 

dagens utformning av lagen. Att samla rätt data genom effektiv mängdning 

och arbetssätt är alltså något som poängteras. 

 

4.2.2. Framtida läge 

1. Inställning till klimatdeklarationer och hur de kan komma att se ut. 

2. Andra aspekter i klimatdekarationen.  

3. Någon typ av referensbygge. 

4. Byggnadstyp i klimatdeklarationen. 

 

1. Inställning till klimatdeklarationer och hur de kan komma att se ut 

Vid tillfrågan kring huruvida klimatdeklarationen kommer göra nytta var de 

flesta positivt inställda men såg dock vissa farhågor som skulle kunna ställa 

till det. Respondent 3 betonade att hen ser en risk att klimatdeklarationer 

skulle kunna ”hamna i skrivpostlådan”. Detta skulle kunna bero på att för 

tillfället är klimatdeklarationer just det endast en deklaration utan några krav 

eller gränsvärden. Detta leder in på nästa punkt som handlar om 

utvecklingar gällande klimatdeklarationen.  

 

2. Andra aspekter i klimatdekarationen 

Samtliga respondenter ansåg att det behövdes göras mer och att införandet 

av någon typ av referensbyggnader eller gränsvärden är det som kommer ha 

den faktiska effekten regeringen är ute efter? Respondent 2 ser dock att det är 
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bra att ha just den tidiga fasen utan gränsvärden för att låta de mindre 

företagen utan lika stora resurser ha en chans att anpassa sig. Därav låter 

situationen som en god kompromiss i vilken vi befinner oss. 

Något Respondent 1 nämner är de olika lösningar som kan finnas för att 

minska klimatpåverkan som inte syns i en klimatdeklaration, till exempel 

gemensamma pentry eller smarta planlösningar som lätt går att göra om. 

Detta är dock något som kommer vara svårt att få med i en klimatdeklaration 

då det är så pass komplext och hade krävts en bedömning från fall till fall. 

Dock skulle man som Respondent 1 nämner kunna kräva att man åtminstone 

kan presentera två planlösningar så att byggnaden kan nyttjas för mer än en 

typ av ändamål, utan att behöva renoveras extremt mycket.   

 

3. Någon typ av referensbygge 

Inför framtiden var samtliga respondenter positiva till kommande 

gränsvärden, då detta faktiskt skulle påverka klimatavtrycket positivt till 

motsats från dagens utformande av klimatdeklarationerna där detta inte är 

lika självklart.  

Förutom gränsvärden hade flera respondenter uppskattat någon typ av 

referensprojekt för att kunna se hur man ligger till. En respondent hade på 

deras arbetsplats till och med skapat en klimatdeklaration för att nyttja som 

referens i senare skeden. Dock kan det påpekas att kommande gränsvärden 

till viss grad uppfyller dessa behov då man kan jämföra sig mot de gränser 

som finns.   
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4. Byggnadstyp i klimatdeklarationen 

En fundering respondenter hade var gällande kommande införande av 

gränsvärden och hur olika byggnader kommer klassas när de trots allt har så 

olika utformande baserat på kraven man ställer på sin byggnad, en 

logistikbyggnad såsom ett lager kontra ett kontor har väldigt olika 

utformande baserat på krav men skillnad i klimatpåverkan är också därför 

väldigt stor.  

Boverket har gett Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) ett uppdrag att 

försöka ta fram referensvärden för ett antal grupper av byggnader för att 

minska det stora spann som annars hade uppstått om man införde generella 

gränsvärden utan grupperingar [22]. 

I KTH:s rapport har man valt att grupper enligt följande grupper: 

flerbostadshus, småhus, kontorsbyggnader, skolbyggnader, 

förskolebyggnader och handels- och logistikbyggnader. Dock fanns det inte 

nog med underlag för att skapa en nog god referens för handels- och 

logistikbyggnader som kunde nyttjas av boverket då endast två byggnader 

uppfyllde deras krav [23].  

Det faktum att man valt att gruppera byggnader besvarar en stor del av de 

funderingar vi hörde. De variationer vi avser är då till exempel takhöjder 

som kan skilja sig mycket men även att lasterna byggnaderna kan behöva 

tåla kan variera mycket och detta kan leda till mycket tjocka bjälklag och 

grunder.  

 

4.2.3. Dåtida läge       

1. Inställning till tidigare likande lagkrav.  

2. Likheter till energideklarationer finns.  
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3. Kunskap för att underlätta implementering.  

4. Likheter till BAS P/U inte lika tydliga. 

 

1. Inställning till tidigare likande lagkrav 

Inställningen till liknande lagkrav verkar ha varit något pessimistisk från 

flera håll över lag. Dessa tankar har dock ofta varit begrundande till de 

medförda kostnader som kan uppstå i och med ett nytt lagkrav och inte 

själva grunden för lagkraven eller dess faktiska effekt. Dock har man ofta i 

slutändan kunnat nyttja lagkravet för att gynna sitt företag eller åtminstone 

implementera dessa väl.  

 

2. Likheter till energideklarationer finns 

Endast en av respondenter hade varit verksamma under införandet av 

energideklarationer dock nämner Respondent 3 att hen kan se likheter 

mellan införandet av energideklarationer och införandet av 

klimatdeklarationer.  

Respondent 2 hade varit verksam under införandet av 

energideklarationerna. Respondent 2 nämner att det finns likheter mellan 

införandet av klimatdeklarationer och energideklarationer. När man införde 

dessa där Respondent 2 verkade försökte man att inte bara se problemen 

utan försökte lära sig dessa väl för att kunna göra sig mer konkurrenskraftig. 

Detta är något man nu skulle kunna nyttja när det gäller en mer generell 

rekommendation för nya lagkrav. 
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3. Kunskap för att underlätta implementering 

Det man gjorde på Respondent 2s arbetsplats var att införskaffa sig mycket 

kunskap gällande lagen i fråga, i detta fall just energideklarationer. Detta 

hade dock lika gärna kunnat vara klimatdeklarationer eller något annat 

potentiellt lagkrav. Genom denna kunskap blir man då så pass duktig att 

man blir konkurrenskraftig. Detta kan då leda till nya arbetsmöjligheter men 

underlättar även implementeringen kraftigt.  

I resultatet av intervjuerna nämner även Respondent 2 att vissa oklarheter 

kring uppföljningen av ansvaret fanns, troligtvis hade dessa varit större hade 

inte Respondent 2 införskaffat sig den tidigare nämnda kunskapen.  

 

4. Likheter till BAS P/U inte lika tydliga 

Endast Respondent 2 var verksam vid BAS P/U, i resultat beskrevs att hen 

inte såg likheter mellan klimatdeklarationerna och BAS P/U, det var BAS 

P/U var något man utförde och sedan lade bakom sig. Det finns dock vissa 

likheter mellan hur man på Respondent 2s arbetsgivare hanterade 

energideklarationer och BAS P/U, i båda fall införskaffade man sig den 

kunskap som krävdes för att kunna utföra sitt arbete väl, dock i BAS P/U:s 

var det ett krav, medan i energideklarationerna var utbildningen i sig och 

därmed kunskapen inte ett måste, men i slutända införskaffade man sig ändå 

rätt kunskap.  

Det man kan reflektera kring är huruvida man bör göra 

kunskapsutbildningen för ett lagkrav ett krav i sig eller inte. Med tanke på 

att majoritet av de vi intervjuat inte hade genomgått boverkets 

webbutbildning gällande klimatdeklarationer kanske detta hade varit 
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gynnsamt för branschen. Detta blir dock onödigt för de som väljer att anlita 

en konsult i stället för att utföra arbetet själv. 

 

4.3. Beräkning  

Efter att en egen klimatdeklaration genomfördes fördjupades kunskaperna 

kring de utmaningar som uppstår. Även kring de svårigheter som lyftes fram 

i intervjustudien, såsom utmaningar kring hur mängdningen påverkar 

beräkningen samt vid vilka tidsskeden man bör börja.  

En av de största svårigheterna som märktes vid vår egen klimatdeklaration 

var just mängdningen. Gällande mängdningen var det vanligaste 

förekommande problemet att information saknades. Även att informationen 

anges i fel enhet eller att informationen anges i exempelvis i volymenhet i 

stället för viktenhet. Detta leder till att beräkningen förlängs då 

informationen hela tiden behöver omräknas eftersom man multiplicerar med 

samma enhet som boverket använder. Det förekom trots bra modellering 

bristande data i modellen som hade tänkts beräknas. Eftersom mängdningen 

därav blev bristande ledde det till att beräkningen försvårades så pass 

mycket att en annan modell valdes. I figur 4.1 syns byggnadens som valdes. 

Figur 4.1 – En av modellerna som bra representerar byggnaden som beräknades. (Tillåtelse för att använda bilden 

har getts av Robert af Wetterstedt på Bjerking som också tilldelade oss modellen som användes för att göra 

bilden.) 
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På den andra modellen som undersöktes förekom även där en del mindre 

utmaningar. Till skillnad från den första modellen fanns den önskade 

informationen. Ett återkommande problem i denna modell var i stället att 

informationen låg utspridd. Detta gjorde att det krävdes att ta fram 

information för olika byggnadsdelar från olika källor Det fanns flera olika 

modeller med olika byggnadsdelar som behövde summeras. En del av 

informationen behövde även kompletteras från tekniska beskrivningen, vissa 

hela byggnadsdelar saknades helt i modellen. De byggnadsdelar som 

saknades gick att föra in i modellen tack vare den tekniska beskrivningen. 

Hade information varit sammanställd i en och samma modell hade detta 

arbete gått mycket snabbare och eventuella fel skulle kunna undvikas. 

Ytterligare en svårighet var att vissa byggnadsdelar som egentligen var 

likadana hade grupperats i olika grupper i Revit vilket försvårade 

mängdningen då alla dessa grupper separat behövde multipliceras med 

samma värde från boverkets databas efter respektive exportering. Alternativt 

att man summerar alla likadana grupper, vilket var valet som gjordes i denna 

beräkning. Hade dessa varit grupperade tillsammans hade endast en 

beräkning krävts för denna grupp.  

 

4.4. Tolkning av beräkning 

För att bekräfta vår beräknings validitet jämfördes dess värden med värden 

som fanns för liknande byggnader i KTH:s rapport gällande referensvärden. 

Det fanns i KTH: rapport två handels- och logistikbyggnader dessa benämns 

hädanefter Byggnad 1 och Byggnad 2. Den byggnad som klimatdeklarerats i 

denna rapport benämns Byggnad 3.  
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Figur 4.2 – Andel klimatpåverkan för modulerna A1-A5. Byggdelar skrivna enligt klimatdeklaration 2022, där 

varje byggdel är summan av A1-A5. Byggnad 1 och 2 taget från KTH:s rapport medan byggnad 3 är av Bjerking. 

 

Figur 4.3 – Andel klimatpåverkan för modulerna A1-A5. Byggdelar skrivna enligt klimatdeklaration 2022, där 

varje byggdel är summan av A1-A5. Byggnad 1 och 2 taget från KTH:s rapport medan byggnad 3 är av Bjerking. 

 

För de tre byggnader som jämfördes i Figur 4.2 och Figur 4.3 syns stora 

skillnader vilket var något som befarats i intervjuerna. Byggnad 3 som är den 
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som mängdades av oss är en lagerhall med entresolplan där det även finns 

kontor. Anledningen till att Byggnad 3 som mängdades i denna beräkning 

har en större del stomkomplettering beror på att detta kontor har en del 

ickebärande element.  

För Byggnad 1 är drygt 70% av klimatpåverkan av just Byggdel 2 som är 

Husunderbyggnad, detta skulle kunna bero på att det är mycket tunga objekt 

som ska bevars i denna och därav krävs en gedigen grund.  

Något som sticker ut för Byggnad 2 är hur stor klimatpåverkan stommen har. 

I bilaga 9 i KTH:s rapport står det att Byggnad 2 har en ren stålstomme till 

motsats från Byggnad 1 som har trästomme och Byggnad 3 som kombinerar 

stål och betong. Här återspeglas de stora skillnader verkar finnas i denna 

byggnadstypsgrupp. Dock kan vår beräkning ses som rimlig, då denna faller 

mellan Byggnad 1 och Byggnad 2 gällande totalt antal kilogram 

koldioxidekvivalenter per kvadratmeter BTA.  

 

4.5. Enkät och diskussion kring enkät 

Totalt var det 20 svar på enkäten, svaren representeras för respektive fråga i 

diagram. 
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Figur 4.4 – Fråga: Hur bekant är du med klimatdeklarationer 

Totala antalet svar = 20, Jag kan dem väl = 8, Jag har hört talas om dem = 11, Inte alls bekant = 1. 

 

Första frågan ger en bild av hur bekanta respondenterna är med 

klimatdeklarationer. Ur Figur 4.4 kan utläsas att klimatdeklarationer endast 

var obekant för en respondent.  

Figur 4.5 – Fråga: Har du genomgått webbutbildningen om klimatdeklarationer på boverkets hemsida? 

Totala antalet svar = 20, Ja =18, Nej = 2, Vet ej vad det är = 0. 

Jag kan dem väl
8

40%

Inte alls bekant
1

5%

Jag har hört talas 
om dem

11
55%

Hur bekant är du med klimatdeklarationer?

Ja
2

10%

Nej
18

90%

Vet ej vad det är
0

0%

Har du genomgått webbutbildningen om 
klimatdeklarationer på boverkets hemsida?



 

47 
 

Trots att merparten av respondenterna ej genomgått webbutbildningen var 

de flesta respondenterna bekanta med klimatdeklarationer. Detta tyder på att 

boverket på ett eller annat sätt nått ut till personer i branschen trots att deras 

webbutbildning inte fått den spridning de hoppats på. Noterbart är att 

företag som exempelvis Bjerking har haft genomgångar gällande 

klimatdeklarationer inom företaget. Detta i sin tur gör arbetare mindre 

angelägna att sedan även genomgå Boverkets webbutbildning. Denna 

uppfattning återspeglas i figur 4.4 och 4.5. Detta då endast 10% hade 

genomgått webbutbildning men 40% kunde klimatdeklarationer väl. 

 

Figur 4.6 – Fråga: Har ni gjort någon klimatdeklaration där du jobbar? 

Totala antalet svar = 20, Ja vi har gjort flera =7, Ja vi har gjort en = 1, Vi jobbar med en just nu = 0, Nej = 12. 

40% av respondenterna har gjort en eller flera klimatdeklarationer enligt 

figur 4.6 och i figur 4.1 utläses att 40 % av respondenterna svarade att de 

kände till klimatdeklarationer väl. Detta antyder att de som behöver göra 

klimatdeklarationer också anskaffat sig nog med kunskap. 
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Figur 4.7 – Fråga: Har ni gjort några anpassningar där du jobbar gällande klimatdeklarering? 

Totala antalet svar = 20, Ja =8, Nej = 12. 

Det ungefär så många som hade gjort en eller flera klimatberäkningar i 4.6 

som även gjort anpassningar som syns i Figur 4.7.  De som hade gjort 

anpassningar gällande klimatdeklarationer var enligt figur 4.7 42% i 

jämförelse med 40% som hade gjort en eller flera klimatdeklarationer i 4.6. 

 

De som svarade ja fick följdfrågan ”Vilka anpassningar har ni gjort?”. 

På den frågan svarade respondenterna följande:  

1. Vi har tagit fram en egen internutbildning för att höja den interna 

kompetensnivån samt sett över våra digitala verktyg för kalkylering 

2. Arbetssätt, intern målsättning, kravställning 

3. Vi har anpassat kravställningen gradvis i projekten, inkluderar fler 

byggdelar och skeden, inför gränsvärden, anpassar efter 

entreprenadform, Vi ligger hela tiden långt före lagkrav här., 

4.  Mer omfattande beräkningar än klimatdeklarationskravet. 

Ja
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gällande klimatdeklarering?
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5. Vi har förändrat vår process för hur vi bygger och lagt in steg med 

klimatdeklarationer i vår struktur. 

6. Ta fram en process och tydliggöra vem som ansvarar för dem. 

Komplettera miljöprogrammet med detta krav 

7.  Sett till så vi har data från leverantörer den dagen vi ska deklarera enl 

scope 3. vi har länge rapporterat enl scope 2. vi har ställt om till HVO i 

våra maskiner som en del av vårt klimatarbete mot nollutsläpp 

8.  Ändrat rapportmallar, anbudsmallar, kundpresentationer mm. 

Det framgår tydligt att respondenterna är väl förberedda på lagkraven. Svar 

som ”Vi ligger hela tiden långt före lagkrav här ”, ”Vi har tagit fram en egen 

internutbildning för att höja den interna kompetensnivån samt sett över våra 

digitala verktyg för kalkylering”, ”Vi har tagit fram en egen internutbildning 

för att höja den interna kompetensnivån samt sett över våra digitala verktyg 

för kalkylering’’ och ’’Ta fram en process och tydliggöra vem som ansvarar 

för dem. Komplettera miljöprogrammet med detta krav.’’ stämmer bra 

överens med intervjuerna som hölls tidigare. Även där framgick det att man 

försökte ligga i framkant, ta fram arbetssätt och jobbat med de digitala 

verktygen för exempelvis mängdning. Svaren besvarar förändringar inom 

olika delar av byggandet, allt från kalkylering till detaljer gällande maskiner. 

Detta var förväntat då de olika respondenterna har olika ansvarsområden. 
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Figur 4.8 – Fråga: Har det uppstått några hinder på grund av klimatdeklarering 

Totala antalet svar = 20, Ja = 0, Nej = 20. 

I figur 4.8 svarar respondenterna enhälligt nej. Detta antyder att boverket 

inte satt ribban för högt. Vid skrivande stund behöver inte en 

klimatdeklaration förhålla sig till något gränsvärde. Denna inskolningsfas är 

förmodligen det som gör implementeringen så pass enkel som det här antyds 

vara. Även att vissa företag har en ambition att ligga steget före och redan 

har existerande arbetssätt vilket troligtvis är en bidragande faktor till utfallet 

i denna figur. 
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Figur 4.9 – Fråga: Tror du klimatdeklarationen kommer göra nytta? 

Totala antalet svar = 20, Ja = 18, Nej =2. 

Respondenterna svarade nästan enhälligt ja i figur 4.9. Två respondenter 

svarade nej. Under intervjuerna nämndes att nyttan kommer ske när 

gränsvärdena måste nås. Vid granskning av Figur 4.9 är det rimligt att de två 

avvikande svaren beror på samma anledning. Lagkravet som det är just nu 

påverkar branschen så att alla som söker bygglov behöver lämna in en 

klimatdeklaration för att få slutbesked. Denna klimatdeklaration behöver 

inte uppnå något gränsvärde än. Risken finns därmed precis som det 

nämndes i en intervju att detta än så länge bara blir pappersprodukt.  

 

Finns det något du anser är viktigt vid implementering av 

klimatdeklaration där du jobbar? 

1. Förklara varför vi gör detta och vad det förväntas leda till 

2. Få in klimatfrågan tidigt 

3. Är inte insatt i ämnet 
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4. Att få med deklaration när entreprenörer upphandlas så att dom kan 

redovisa uppvärmning under byggtid 

5. Jag är för ny på min arbetsplats för att kunna svara på det. 

6. Vi gör mer omfattande beräkningar. Nyttan med klimatdeklaration är 

främst att vi får ett standardiserat arbetssätt och ett ramverk för att 

jämföra oss med andra aktörer. 

7. Att det görs i tidigt skede så att det finns möjlighet att påverka och 

minska klimatbelastningen. 

8. Angående frågan 4 har vi inte klimatdeklarera för att vi har inga 

projekt som startades i januari som är redan klar idag. sedan är jag 

osäker om e-tjänsten är öppen för rapportering idag. 

9. Ser en risk att deklarationen blir en pappersprodukt men bra att det 

framöver införs tröskelvärden. Också bra att kunskapen om 

klimatpåverkan i byggprojekt ökar vilket är steg 1 för att kunna göra 

något. Våra viktigaste kunder arbetar redan stenhårt med att 

minimera sin klimatpåverkan. 

10. Ha bra modeller så mängdningen blir lätt. 

11. Goda modeller för mängdning. 

 

Både under intervjuerna och i denna enkätfråga påstods det av 

flertalet respondenter att tidsaspekten är viktig. Att börja i tid gör att 

man får en smidigare övergång samt att man hinner implementera 

gynnsamma arbetssätt innan kraven ställs. Dessa arbetssätt kan 

inkludera effektiva modeller för mängdning som respondent 10 och 

11 påstod var viktigt. 
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Figur 4.10 – Fråga: Var du verksam vid införandet av Bas P/U 

Totala antalet svar = 20, Ja = 4, Nej = 16. 

Endast 4 av 20 respondenter var verksamma vid införandet av Bas P/U 

enligt figur 4.10. Införandet skedde 1999 och respondenterna som svarade Ja 

har således jobbat sedan åtminstone 1999.  

Vid svar ja fick respondenterna följande frågor. 

 

Hur gick den implementeringen till? 

1. Allmän internutbildning och översyn av avtal och ansvarsmatriser 

2. Över en natt 

3. Jag arbetade på ett annat företag då 

4. Kurs 

Svaren antyder att implementeringen gick smidigt. Enligt svar 1 och 4 var 

det via kurser eller allmän internutbildning kunskapen anskaffades. Precis 

som det antydes enligt Respondent 2 under intervjun skedde 

Ja
4

20%

Nej
16

80%

Var du verksam vid införandet av bas P/U?
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implementeringen av Bas P/U genom en kurs. Medan klimatdeklarationer 

kräver mer omfattande utbildning. 

 

Finns det några lärdomar du kunnat dra av hur man implementerade 

BAS P/U? 

1. Bra att det är lagkrav så att branschen kan kraftsamla och att alla inte 

behöver hitta på sitt eget sätt 

2. Många oklarheter vad / hur det skulle göras och hur ansvaret såg ut samt 

utbildningskraven 

3. Vi tog ett stort ansvar för våra leverantörers kunskap om BAS P/U och 

detsamma bör vi göra med klimatdeklarationer 

4. Uteblivet svar 

 

Var det något som gick dåligt och i så fall vad? 

1.Tycker man borde ha en bättre uppföljning från samhällets sida för att 

utvärdera om implementeringen fick önskad effekt och därefter gjort 

eventuella justeringar. 

2. Implementeringen som sådan 

3. Nej 

4. Uteblivet svar 
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Figur 4.11 – Fråga: Var du verksam vid införandet av energideklaration 

Totala antalet svar = 20, Ja = 4, Nej = 16. 

 

Hur gick den implementeringen till? 

1. Vi skaffade kompetens och började använda det som ett säljargument 

2. Från ett datum till annat 

3. Uteblivet svar. 

4. Förstår inte riktigt frågan. Om ni menar när den kom 2008 så var det mkt 

att utveckla arbetssätt, fördela energi och upprätta energibalans samt 

metoder för hur räknar på åtgärder. 

 

Finns det några lärdomar du kunnat dra av hur man implementerade 

energideklarationen?  

1. Det fanns ett tydligt varför och det var kundstyrt 

2. Otydligheter vad som skulle gälla 

Ja
4

20%

Nej
16

80%

Var du verksam vid införandet av 
energideklarationen?



 

56 
 

3. Uteblivet svar 

4.  Risk att många gör minsta möjliga och att man handlar upp den expert 

som är billigast och då inte hinner göra en bra analys. 

 

Var det något som gick dåligt och i så fall vad? 

1. Otydligt kring uppföljning och ansvar initialt som sedan har rättats till 

2. forum för frågor saknades 

3. Uteblivet svar 

4. Se ovan. 
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5. DISKUSSION 

5.1. Helhetsanalys 

Den stora majoriteten tror att klimatdeklarationen kommer att ha en positiv 

effekt, dock finns vissa tankar kring att den effekt först kommer när 

gränsvärden blir en verklighet.  

Generellt verkar det inte vara några större insatser som krävs av de som 

kommer att behöva göra klimatdeklarationer ifall dessa har modeller med 

god information för mängdningen.  

Den information som är av störst betydelse vid klimatdeklareringen är 

vikten (kilogram) av varje byggdel då denna direkt kan multipliceras med 

värdena som finns i klimatdatabasen, dock bör nämnas att EPD:er är 

fördelaktiga att nyttja då man undviker boverkets konservativa värden som 

då ger en mer realistisk bild av byggnaden i fråga, men även då är vikten av 

varje byggdel av störst betydelse. Om inte vikten finns i modellen går det att 

nyttja volym eller area för att få fram vikten genom densitet (finns även 

densitet i boverkets klimatdatabas). Detta är dock ett onödigt steg att ta vid 

klimatdeklareringen, i stället är det något man gärna bör göra när man gör 

sin modell och kunskapen kring modellen är färsk. Det här var något som 

kunde konstateras i studiens beräkning. 

En väldigt viktig aspekt när det kommer till att förenkla implementeringen 

och undvika svårigheter är att börja tidigt, detta ger en förutsättningar för få 

tid att reagera på olika problem och därmed kunna vara flexibel. Detta var 

något som återspeglades i intervjuerna, enkäterna och studiens 

klimatberäkning. En rekommendation för just klimatdeklarationen är att 

man börjar redan vid projekteringen, mer specifikt vid gestaltningen för 

arkitekten och vid framtagandet av systemhandlingar för övriga konsulter 

eftersom man då tar fram viktiga delar för klimatdeklarationen såsom val av 
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stomme vilken har en stor miljöpåverkan [23] [24]. Man har ofta i detta skede 

flera alternativa systemlösningar som man väger mellan och införandet av 

klimatdeklarationens förarbete redan då kan underlätta valet avsevärt, vilket 

kan ha en positiv effekt på klimatavtrycket [25]. 

Något viktigt att ha i åtanke gällande hur tidigt man ska börja vid 

framtagandet av systemhandlingar är vilken byggnadsdel som har störst 

påverkan på klimatet. Eftersom det är dessa byggnadsdelar som kan behöva 

anpassas för att kunna styra ett projekt mot en viss miljöpåverkan. Det är 

viktigt att ha kännedom om dessa tidigt då dessa blir svåra att ändra sent för 

att styra projektet eftersom kostnaden då blir väldigt stor. Däremot kommer 

byggnadsdelar med mindre klimatpåverkan inte medföra lika stora 

konsekvenser vid sena ändringar eller tillägg.  

Vilken byggnadsdel som påverkar beräkningen mest varierar för olika 

byggnadstyper. För att ta reda på vilka byggnadsdelar som påverkar de olika 

byggnadstyper mest gjordes Figur 5.1.  
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Figur 5.1 – Andel klimatpåverkan för modulerna A1-A5. Byggdelar skrivna enligt klimatdeklaration 2022, där 

varje byggdel är summan av A1-A5. Antal Småhus = 11, Flerbostadshus = 

19, Förskolor = 14, Skolor = 10, Kontor 11, Handels- och logistikbyggnader = 3 och Alla byggnader = 69. 

KTH hade i sin rapport tillräckligt med underlag för att jämföra 

byggnadstyper men inte för handels- och logistikbyggnader. I Figur 5.1 har 

värden för handels- och logistikbyggnader tagits fram genom att 

sammanställa värden från Figur 4.2. 

Ur Figur 5.1 valdes det att gruppera de olika byggnadstyperna efter vilka 

byggnadsdelar som hade störts påverkan klimatpåverkan. För 

flerbostadshus, kontor och skolor var det stommen som stod för merparten 

av klimatavtrycket. Detta beror på att det ofta är många våningar på dessa 

och det är stommen som går längs hela byggnaden medan grunden förblir 

lika stor dock kanske något tjockare. Både stomme och husundergrund stod 

för stora delar av förskolors klimatavtryck, dessa är lika skolor i sig dock är 

förskolor oftast bara en våning vilket gör att stommen minskar i andel och 
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husundergrunden ökar. Husundergrunden hade störst andel av 

klimatavtrycket för handels- och logistikbyggnader och småhus. Små hus har 

ofta en trästomme med litet klimatavtryck därmed blir husundergrunden 

och till viss del tak större procentuellt. Gällande handels- och 

logistikbyggnader är grunden en stor andel då denna behöver bära en stor 

last samt att stommen ej behöver bära lika stora laster.  

Något som märktes i vår beräkning var att mycket tid hade sparats ifall 

relevant data låg samlad i en fil i stället för att vara uppdelad. Dessutom 

förekom vissa byggnadselement i flera av filerna vilket hade kunnat lett till 

att en byggnadsdel räknades flera gånger om man inte hade noterat detta. 

Hade man nyttjat någon typ av programvara och sammanställt alla modeller 

hade detta troligtvis inte upptäckts.  

Något som märktes i modellen som studerades var att delar som var mer 

unika saknade data helt. Till exempel HDF bjälklaget i vår modell hade data 

dock saknades data helt för de yttersta elementen då dessa var formade för 

att passa byggnadens bredd och längd. Då behövdes dessa unika delar 

beräknas manuellt vid sidan om. 

Ett sätt att underlätta mängdningen är att likadana byggnadselement 

grupperades tillsammans. Detta var något som syntes i klimatdeklarationen 

som genomfördes i studien. Att göra detta kommer underlätta när man ska 

multiplicera värden mot EPD:er eller klimatdatabasen. Ett exempel på en 

sådan byggnadsdel var cellplast som låg uppdelad i tre separata grupper. 

Ytterligare sätt att underlätta implementering av detta lagkrav men även 

andra liknande lagkrav är att införskaffa sig god kunskap för att kunna 

skapa sig en konkurrensfördel. Om inte byggherren har tillgång till någon 

med nog med kunskap finns det externa konsulter som har gjort ett flertal 

klimatdeklarationer, detta gäller lagkrav där man måste ha någon typ av 
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produkt, är det andra lagkrav där man inte kan nyttja konsulter är det inte 

något som är aktuellt. 

Det fanns kunskap bland alla företag men ofta var denna hos de som är 

ansvariga för olika hållbarhetsuppdrag. I enkäten som studerade ett bredare 

underlag visade det sig många visste om att Boverket har en webbutbildning 

men att man inte gått denna. Detta är något som kan vara gynnsamt trots att 

man kanske redan har interna utbildningar. Det är gynnsamt för alla i 

branschen att få en kortare utbildning av just boverket som är ansvariga för 

detta lagkrav. Att alla genomgått samma utbildning gör att det finns en 

liknande syn på klimatdeklarationerna, där alla har samma grund att bygga 

sin kunskap på och missförstånd inom branschen undviks. 

Sambandet mellan roll och hur bekant man är med klimatdeklarationer är 

tydligt. De med hållbarhetsroll är välbekanta medan alla andra roller endast 

har hört talas om klimatdeklarationer eller inte alls är bekanta med dem. I 

studien visade det sig att de som har bristande kunskap inte har genomgått 

webbutbildningen som faktiskt hade varit mycket gynnsam för dessa. De 

som hade genomgått webbutbildningen var de i roller gällande hållbarhet 

och det är nog dessa som minst behöver boverkets webbutbildning.  

Alla deltagande parter under ett byggprojekt bör ha grundläggande kunskap 

men den mer avancerade kunskapen kan införskaffas internt hos byggherren 

eller genom extern konsultering. Som tidigare nämnt bör alla som verkar i 

branschen genomgå Boverkets webbutbildning. Däremot bör databasen och 

de beräkningar som en klimatdeklaration medför skötas av en 

hållbarhetsansvarig eller liknande. Det är väldigt viktigt att de som utför 

mängdningen och skapar modellerna är medvetna om vilken data som 

behövs, vilket de skulle kunna bli genom boverkets webbutbildning. Om 

personer i ledande roller genomgår boverkets webbutbildning får även de en 
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bättre förståelse kring hur tidskrävande arbetet är och vad det omfattar, detta 

skulle kunna förenkla projekten som behöver göra en klimatdeklaration.  

Under intervjuerna och även i enkäterna nämndes det att man i branschen 

ofta hade ansett att tidigare lagkrav endast skulle bidra med problem. Man 

såg inte de möjligheter som fanns i och med ett nytt lagkrav.  

Man såg inte ett samband mellan BAS P/U och klimatdeklarationer. Det 

nämndes flera gånger i enkät och intervju att BAS P/U var något man kunde 

lägga bakom sig när man genomgått den utbildningen. Däremot såg många 

samband gällande klimatdeklarationer och energideklarationer. Dessutom 

var majoritet positivt inställda kring att klimatdeklarationerna 

förhoppningsvis kommer få en positiv effekt på branschens klimatavtryck 

precis som energideklarationer redan haft.  

Något som underlättade implementering av tidigare lagkrav var att 

införskaffa tillräcklig kunskap, detta underlättade inte bara implementering 

utan kunde dessutom göra företaget mer konkurrenskraftigt. En sak som 

försvårat tidigare implementeringar var att det inte var tydligt vem som 

hade ansvar för vad, detta är något som måste förtydligas vid 

implementering av kommande lagkrav. 

Vid studerandet av intervjuerna och enkäterna syntes en liktydighet av 

svaren, detta förvånade oss. Då det verkar finnas så tydliga samband bör de 

råd som tagits fram i studien vara gynnsamma för många.  

 

5.2. Övriga tankar 

En positiv överraskning var att de som bidrog till denna studie verkade vara 

mycket villiga att göra de anpassningar som krävdes för att minska 

branschens klimatavtryck även om det i vissa fall skulle kunna innebära 

kostnader.  
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Även tankar som inte var direkt kopplade till klimatdeklaration som kunde 

minska klimatavtryck var saker verksamma i branschen hade funderat kring 

och även infört, vilket tyder på att man inte bara är ute efter att få bra värden 

på klimatdeklarationen utan faktiskt minska sitt klimatavtryck. 

 

5.3. Brister eller utmaningar i studien 

De utmaningar som möttes under studiens första skede var att hitta personer 

som var verksamma vid införandet av BAS P/U. Vidare hade det varit 

gynnsamt för den kvalitativa studien att ha fler respondenter. Dock mejlades 

alla de stora byggföretagen. Svaren från de fyra som varit verksamma vid 

BAS P/U och energideklarationer i enkäten tillsammans med Respondent 2 

var det slutgiltiga underlaget för studien.  

En annan brist är att endast två modeller från ett och samma företag 

studerades, där den ena hade för lite data för att beräknas. Det hade varit 

gynnsamt att se hur modeller från andra företag ser ut och vilka brister de 

har.  
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6. SLUTSATS 

Den kunskap som redan finns i branschen är en god grund för att 

implementera olika lagkrav, det gäller dock att man är redo att göra de 

anpassningar som behövs trots att dessa kan innebära kostnader som 

förhoppningsvis visar sig lönsamma senare.  

Under studien visade det sig att klimatdeklarationerna är ett bra sätt att 

standardisera dokumentationen av klimatpåverkan gällande anläggningen 

av nya byggnader. Vissa aktörer har redan arbetat på detta sätt men detta 

kommer att öppna upp ögonen för de som inte dokumenterat 

klimatpåverkan och förhoppningsvis blir ett hållbarhetstänk mer vanligt. 

Däremot är gränsvärden är något som kommer behövas för att få en större 

inverkan på klimatavtrycket som branschen har idag.  

I intervjuerna och enkäten sågs ofta tidigare lagkrav som ett problem och 

inte en möjlighet. Enligt intervju och enkäter var sambandet mellan BAS P/U 

och klimatdeklarationer inte tydligt. BAS P/U ansågs vara en utbildning 

man gick och något man sedan kunde lägga bakom sig. Däremot ansågs det 

finnas tydliga samband till energideklarationer som haft god effekt för att nå 

de klimatmål som finns i Sverige.  

Något som underlättade implementering av tidigare lagkrav var att 

införskaffa nog med kunskap, detta underlättade inte bara implementering 

utan kunde dessutom göra företaget mer konkurrenskraftigt.  

Baserat på resultatet och diskussionen har en checklista tagits fram för de 

som ska genomföra en klimatdeklaration. Denna checklista har som syfte att 

underlätta implementeringen av det nya lagkravet gällande 

klimatdeklarationer. 
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Checklista för klimatdeklaration 

• Börja tidigt – Se till att börja under gestaltningen och införskaffa kunskap 

kring vilken byggdel som har störst klimatavtryck för det projekt som ska 

utföras då det är denna som kommer ha störst inverkan på 

klimatdeklarationen. Det kan skilja sig mycket från byggnad till byggnad. 

• Mängdning – Modellen ska helst innehålla vikten av varje element. Håll 

koll på att även de specialgjorda elementen innehåller all information då 

detta ofta glöms. 

• Samla all data – All klimatdata bör samlas under en och samma fil. Detta 

sparar tid då man inte behöver bläddra mellan olika modeller för att hitta 

önskade data för vald byggnadsdel. 

• Använd EPD:er – Detta leder till en mer realistisk klimatdeklaration, då 

man klimatdeklarerar de byggnadsdelar man faktiskt använder. 

• Gruppering av byggnadselement – Samla likadan byggnadselement i en 

och samma grupp för lättare klimatdeklarering, med fördel att dessa 

grupperas enligt boverkets byggdelar angivna i klimatdeklarationens 

beskrivning. 

• Webbutbildning - Bör genomföras av alla inblandade parter i projektet. 

Hela projektet gynnas om även de som ej tar de större besluten besitter 

grundläggande kunskaper kring klimatdeklarationer. 

• God teknisk beskrivning – Att ha en god teknisk beskrivning underlättar 

ifall det skulle finnas någon brist på modellen som används vid 

klimatdeklareringen. Då kan snabba beslut tas kring en byggnadsdel 

klimatpåverkan. 

• Införskaffa god kunskap kring beräkning eller anlita en konsult – Se till 

att en eller flera på företaget har djupare kunskaper kring hur en 

klimatdeklaration faktiskt beräknas. I detta inkluderas saker som 

kunskaper kring mängdning, bekanta sig med boverkets databas, samt se 

till att modellen innehåller alla byggdelar som behöver deklareras. 

Husundergrunden, stommen, yttertaket, fasaden och eventuell 

stomkomplettering. 

• Ansvar - Förtydliga vem som bär ansvar för vad. 

Denna checklista bör företag arbeta sig igenom innan ett projekt påbörjas 

samt fortlöpande under projektets gång. Detta underlättar arbetet med 

klimatdeklarationer och därmed undviks vanligt uppstående problem.  
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7. REKOMMENDATIONER OCH VIDARE STUDIER 

I skrivande stund har lagkravet om klimatdeklarationer varit i kraft i sex 

månader. Det har således varit svårt att studera vissa aspekter som kräver 

mer underlag som med tiden kommer finnas. Efter studien anses 

klimatdeklarationer vara en bra början men mer behöver göras för att uppnå 

klimatmålen. Nedan följer ett antal ämnen som behöver studeras gällande 

klimatdeklarering. Dessa punkter berör framför allt mängdningen, faktiska 

klimatpåverkan, programvaror, olika byggnadstyper och arbetsbelastning.  

• Studera andra faktorers påverkan på klimatdeklarationer såsom 
takhöjd, ljudisolering eller fönsterstorlek.  
 

• Solceller inbyggda kontra inte inbyggda och dess påverkan på 
klimatdeklarationer.  
 

• Vilken effekt hade klimatdeklarationerna i dess nuvarande utförande 
på klimatavtrycket vid anläggning av byggnader. 
 

• Studera olika programvarors påverkan på implementering av nya 
lagkrav.  
 

• Jämför olika handels- och logistikbyggnader då dessa verkar skilja sig 
åt trots att de tillhör samma kategori. 
 

• Studera olika arbetssätt av mängdning gentemot varandra. 
 

• Hur hade arbetsbelastningen förändrats vid införandet av goda 
modeller? 
 

• Studera problem med modellering och datainsamling från flera olika 
företag. 
 

• Studera de olika utmaningarna som uppstår vid klimatdeklarering av 
olika byggnadstyper. 
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Enkätformulär 
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Bilaga 2 

Sammanställning excelark
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Bilaga 3 

Frågeformulär för intervjuer 

Information 

 

• Vill du vara anonym? Får vi spela in? 

• Vad har du för roll inom bygg? 

 
Aktuellt läge 
 

 

• Hur bekant är du med klimatdeklarationer? 

• Har du genomgått webbutbildningen om klimatdeklarationer? 

• Har ni gjort någon klimatdeklaration eller jobbar ni med någon just nu? 

• Om så i vilket projekt? Beskriv projektet. 

• Har ni gjort några anpassningar där du jobbar gällande klimatdeklarering? Om så 

vilka? 

• Har det uppstått några hinder på grund av klimatdeklarering? 

• Anser du att klimatdeklarationerna ger en realistisk bild av klimatpåverkan? 

Framtida läge 
 

• Tror du klimatdeklarationen kommer göra nytta?   

• Finns det något du anser är viktigt vid implementeringen av klimatdeklarationen 

där du arbetar? 

• Hur ställer ni er till ett framtida lagkrav? Hur påverkar det dig? Nya 

arbetsuppgifter? 

• Hur påverkar det byggherren?  

Kan man göra implementeringen bättre för dem? 

• Hur påverkar det projektledaren? 

B3.1 



   

Kan man göra implementeringen bättre för dem? 

• Hur påverkar det projektörer? 

Kan man göra implementeringen bättre för dem? 

• Hur påverkar det konstruktörer? 

Kan man göra implementeringen bättre för dem? 

 

Dåtida läge 
 

 

• Har du varit verksam när något liknande infördes?  

• Var du verksam vid införandet av BAS P/U? (1999) 

Om så hur gick den implementeringen?  

Finns det några lärdomar du kunnat dra av hur man implementerade BAS P/U? 

Var det något som gick dåligt och i så fall vad? 

• Var du verksam vid införandet av energideklarationen? (2006-06-21) 

Om så hur gick den implementeringen?  

Finns det några lärdomar du kunnat dra av hur man implementerade 

energideklarationen? 

Var det något som gick dåligt och i så fall vad? 
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Bilaga 4 

Beräkningar 

Värden tagna från mängdning i revit samt uträkning baserat på mått i revit, dessa 
multipliceras med konservativa värden från boverkets databas. 

 

𝑆𝑡å𝑙: 15173,1 𝑘𝑔 

𝐵𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 𝑖 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 1594693 𝑘𝑔 

𝐶𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔: 4214,29 𝑘𝑔 

𝐾𝑜𝑜𝑙𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚: 11,79 𝑘𝑔 

𝑇𝑎𝑘: 99500 × 71000 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡å𝑙𝑡𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑑 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 2121,728 𝑚3 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 14612,52 𝑚2 

𝑇𝑎𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔: 99500 × 71000 × 180 = 1272 𝑚3𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  

𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒: 640 ∗ 660 𝑚𝑚, 14 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒, 12800 𝑚𝑚, 5,407𝑚3 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑠å 75,698 𝑚3  

𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟: 236,993 𝑚2  +  236,993 𝑚2, 140 𝑚𝑚 = 66358 𝑚3 

𝑇𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟: 0,344  𝑚3, 81,738 𝑚2 

𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑆𝑃𝐴200: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 859,319 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑐𝑎 6740238 𝑘𝑔 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 100000 × 71500, 200𝑚𝑚 = 1430𝑚3 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔: 99500 × 71000, 50𝑚𝑚 = 357,5 𝑚3 

𝐹ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟: 5𝑥(3𝑥1𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟) + 18(4𝑥1𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟)

+ 9 𝑑ö𝑟𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑡𝑠å 5,778  𝑚3 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 431,149 𝑚2 

𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: 28,898  𝑚3, 409,234 𝑚2 

𝑉å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚: 13,092  𝑚3, 180,841 𝑚2 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 175,337  𝑚3, 3279 𝑚2 

𝑅ä𝑐𝑘𝑒: 0,037  𝑚3, 12,554 𝑚2 

𝐷ö𝑟𝑟𝑎𝑟:  269,204 𝑚2 

𝑀𝑢𝑟𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘: 0,327  𝑚3, 28,542 𝑚2 

𝑇ä𝑡𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡: (99500 × 71000)2 + (14150 × 7100 )2 + (99500 × 14150)2

= 18954 𝑚2𝑡ä𝑡𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 𝑖 2 𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟   
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𝑆𝑡å𝑙: 15173,1 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

15173,1 𝑘𝑔 × 3,15
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 47795,265 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

15173,1 𝑘𝑔 × 0,0795 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 1206,26145 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

15173,1 𝑘𝑔 × 0,16148 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 2450,15219 𝐶𝑂2𝑒 

 

 

𝐵𝑗ä𝑙𝑘𝑙𝑎𝑔 𝑖 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 1594693 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

1594693 𝑘𝑔 × 0,1875
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 299004,938 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

1594693  𝑘𝑔 × 0,045 𝑘𝑔 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 71761,185 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

1594693 𝑘𝑔 × 0,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 0 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝐶𝑒𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔: 4214,29 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

4214,29  𝑘𝑔 × 4,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 16 857,16 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

4214,29 𝑘𝑔 × 0,0345 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 145,393005 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  
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4214,29 𝑘𝑔 × 0,28242 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 1190,19978 𝐶𝑂2𝑒 

𝐾𝑜𝑜𝑙𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚: 11,79 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

11,79   𝑘𝑔 × 2,75 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 32,4225 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

11,79 𝑘𝑔 × 0,0345 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 145,393005 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

11,79 𝑘𝑔 × 0,13923 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 1,6415217 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝑇𝑎𝑘: 99500 × 71000 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑠𝑡å𝑙𝑡𝑎𝑘 𝑝å 7064 𝑚2, 11,8 kg/𝑚2 = 83355,2 kg  

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

83355,2  𝑘𝑔 × 3,2375
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 269820,782  𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

83355,2 𝑘𝑔 × 0,0795
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 6626,7384 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

83355,2 𝑘𝑔 × 0,16585
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 13824,4599 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝑇𝑎𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔: 99500 × 71000 × 180 = 1272 𝑚3𝑠𝑡𝑒𝑛𝑢𝑙𝑙𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  

𝑇𝑎𝑘𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔: 1272 𝑚3 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 1272 𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 180
𝑘𝑔

𝑚3
→ 

 1272 𝑚3 𝑥  180
𝑘𝑔

𝑚3
= 222 960 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

222 960 𝑘𝑔 × 1,6
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
 = 366 336 𝐶𝑂2𝑒 
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𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

222 960 𝑘𝑔 × 0,0324 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 7418,3 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

222 960 𝑘𝑔 × 0,11427 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 26163,26 𝐶𝑂2𝑒 

 

 

𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒: 640

∗ 660 𝑚𝑚, 14 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒, 𝑅𝑃, 12800 𝑚𝑚, 5,407𝑚3 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑠å 75,698 𝑚3  

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 75,698 𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 2400
𝑘𝑔

𝑚3
→ 181675,2 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

181675,2  𝑘𝑔 × 0,2975 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 54048,372 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

181675,2 𝑘𝑔 × 0,045  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 8175,384 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

181675,2 𝑘𝑔 × 0,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 0 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝐵𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔𝑣å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 (𝑝𝑙𝑎𝑡𝑡𝑏ä𝑟𝑙𝑎𝑔): 236,993 𝑚2  +  236,993 𝑚2, 140 𝑚𝑚 = 66,358 𝑚3 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 66,358 𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 2400
𝑘𝑔

𝑚3
→ 159259,2 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

159259,2 𝑘𝑔 × 0,23
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 36629,616 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

159259,2 𝑘𝑔 × 0,045  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 7166,664 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  
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159259,2 𝑘𝑔 × 0,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 0 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝑇𝑟𝑎𝑝𝑝𝑜𝑟 𝑖 𝑠𝑡å𝑙: 0,344  𝑚3, 81,738 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 0,344  𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 7850
𝑘𝑔

𝑚3
→ 2700,4 𝑘𝑔 

 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

2700,4  𝑘𝑔 × 3,15 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 8506,26 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

2700,4 𝑘𝑔 × 0,0795  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 214,6818 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

2700,4 𝑘𝑔 × 0,16148  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 436,060592 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝑌𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑆𝑃𝐴200: 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚 859,319 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 6740238 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

4214,29  𝑘𝑔 × 0,2913 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 1227,62268 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

4214,29 𝑘𝑔 × 0,045 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 189,64305 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

4214,29 𝑘𝑔 × 0,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 0 𝐶𝑂2𝑒 

 

 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 100000 × 71500, 200𝑚𝑚 = 1430𝑚3 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 1430  𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 2350,0
𝑘𝑔

𝑚3
→ 3360500 𝑘𝑔 
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𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

3360500  𝑘𝑔 × 0,175 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 588087,5  𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

3360500 𝑘𝑔 × 0,0039  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 13105,95 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

3360500 𝑘𝑔 × 0,00537  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 18045,885 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝐸𝑃𝑆: 99500 × 71000, 50𝑚𝑚 = 357,5 𝑚3 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 357,5  𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 16 
𝑘𝑔

𝑚3
→ 5720 𝑘𝑔  

 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

5720   𝑘𝑔 × 4,0  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 22880 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

5720  𝑘𝑔 × 0,0345  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 197,34 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

5720  𝑘𝑔 × 0,28242  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 1615,4424 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝐹ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟: 5𝑥(3𝑥1𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟) + 18(4𝑥1𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟) + 9 𝑑ö𝑟𝑟𝑠𝑡𝑜𝑟𝑎 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟 431,149 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 431,149  𝑚2 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 39,2
𝑘𝑔

𝑚2

→ 16901,0408 𝑘𝑔 

 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

4214,29  𝑘𝑔 × 2,875 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 12116,0837 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  
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4214,29 𝑘𝑔 × 0,042 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 177,00018 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

4214,29 𝑘𝑔 × 0,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 0 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝑆𝑝𝑜𝑛𝑡𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: 28,898  𝑚3, 409,234 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 28,898 𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 510,0 
𝑘𝑔

𝑚2
→ 14737,98 𝑘𝑔 

 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

14737,98 𝑘𝑔 × 0,382 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 58951,92 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

14737,98 𝑘𝑔 × 0,0795 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 145,393005 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

14737,98 𝑘𝑔 × 0,0231
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 1190,19978 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝑉å𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑟𝑢𝑚: 13,092  𝑚3, 180,841 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 13,092 𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 2400
𝑘𝑔

𝑚3
→ 31420,8 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

31420,8 𝑘𝑔 × 0,175 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 5498,64 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

31420,8 𝑘𝑔 × 0,0039  
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 122,54112  𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

31420,8 𝑘𝑔 × 0,00537 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 168,729696 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝐼𝑛𝑛𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑔: 175,337  𝑚3, 3279 𝑚2 
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𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 175,337 𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 2400
𝑘𝑔

𝑚3
→ 420808,8 𝑘𝑔 

 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

420808,8 𝑘𝑔 × 0,195 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 82057,716 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

420808,8 𝑘𝑔 × 0,045 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 18936,396 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

420808,8 𝑘𝑔 × 0,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 0 𝐶𝑂2𝑒 

 

 

𝑅ä𝑐𝑘𝑒: 0,037  𝑚3, 12,554 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 0,037𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 7850
𝑘𝑔

𝑚3
→ 290,45 𝑘𝑔 

 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

290,45 𝑘𝑔 × 3,15 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 914,918 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

290,45 𝑘𝑔 × 0,0795 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 23,091 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

290,45 𝑘𝑔 × 0,16148 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 46,902 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝐷ö𝑟𝑟𝑎𝑟:  10,768 𝑚3 

 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 10,768  𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 29,4
𝑘𝑔

𝑚3
→ 316,579 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  
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316,579 𝑘𝑔 × 2,5 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 791,448 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

316,579 𝑘𝑔 × 0,042 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 13,296 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

316,579 𝑘𝑔 × 0,0 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 0 𝐶𝑂2𝑒 

 

𝑀𝑢𝑟𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘: 0,327  𝑚3, 28,542 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 0,327  𝑚3 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 750
𝑘𝑔

𝑚3
→ 245,25 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

245,25 𝑘𝑔 × 0,24 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 58,86 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

245,25 𝑘𝑔 × 0,027 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 6,62 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

245,25 𝑘𝑔 × 0,01335 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 3,27 𝐶𝑂2𝑒 

𝑇ä𝑡𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 ö𝑣𝑟𝑒: 18954 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 18954 𝑚2 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 5
𝑘𝑔

𝑚2
→ 94770 𝑘𝑔 

 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

94770 𝑘𝑔 × 0,7 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 66339 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

94770 𝑘𝑔 × 0,0345 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 3269,565 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

94770 𝑘𝑔 × 0,03673 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 3480,9021 𝐶𝑂2𝑒 
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𝑇ä𝑡𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 𝑢𝑛𝑑𝑟𝑒: 18954 𝑚2 

𝑂𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 18954 𝑚2 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑔 𝑚𝑒𝑑 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 4
𝑘𝑔

𝑚2
→ 75816 𝑘𝑔 

𝐴1 − 𝐴3, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑑 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑡𝑣𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒:  

75816 𝑘𝑔 × 0,85 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 64443,6 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴4, 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

75816 𝑘𝑔 × 0,0345 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 2615,652 𝐶𝑂2𝑒 

𝐴5, 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛:  

75816 𝑘𝑔 × 0,04423 
𝐶𝑂2𝑒

𝑘𝑔
= 3353,34168 𝐶𝑂2𝑒 
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