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KLIMATBERÄKNINGAR OCH LCA 
Byggnaders klimatpåverkan i ett 
livscykelperspektiv
 

 

Ungefär hälften av klimatpåverkan från bygg- 

och fastighetssektorn kommer från 

byggverksamhet och därför arbetar branschen 

nu hårt för att minska dessa utsläpp. Bland annat 

kommer det lagkrav från och med 2022 på 

klimatdeklaration av nya byggnader. WSP kan  

stötta er både med beräkningar och med 

rådgivning. 

 

LCA i hållbarhetscertifieringar 
Med vår erfarenhet av hållbarhetscertifieringar genomför 
vi LCA:er (livscykelanalyser) eller klimatberäkningar enligt 
riktlinjer i LEED, BREEAM och Miljöbyggnad 3.0.  
Vi genomför beräkningarna baserat på det underlag som 
tas fram inom projektet, vilket gör arbetet smidigt och 
kostnadseffektivt för er.  

Klimatoptimerad byggnad 
Vi skräddarsyr tjänster som stöttar er i att ta fram en 
klimatoptimerad byggnad. Vi kan i ett tidigt skede hjälpa 
till med, redan innan det finns ritningar, titta på vilken 
klimatpåverkan det finns från ert projekt, såsom tex 
stomval och fasadlösningar. Detta gör vi genom verktyget 
Carbon Designer, som är behjälpliga med att ta fram 
rimliga klimatkrav för material, samt stöttar med 
optimering av konstruktionslösningar. 
  

 

Implementering av 
klimatdeklarationer 
Vi kan stötta er organisation i implementeringen av 
lagkraven på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Vi 
genomför även här beräkningarna baserat det underlag 
som ändå tas fram inom projektet, vilket gör arbetet 
smidigt för er. Vi kan självklart även genomföra 
klimatdeklarationer för enskilda byggnader. 

Cirkulära flöden vid byggnation 
Genom en design som gynnar demonterbarhet, spårbarhet 
och återbruk skapas förutsättningar för cirkulära 
byggnader. Vi kan även stötta er med återbruksplaner vid 
rivning eller renovering. 

Utbildning klimatberäkningar 
Utbildningar för BIM- samordnare, konstruktörer och 
arkitekter i hur de kan klimatoptimera byggnader och 
skapa underlag som gör processen för klimatberäkningar 
effektiv.  

Strategi för klimatberäkningar  
Vi stöttar er organisation i att ta fram och genomföra en 
strategi för att nå era hållbarhetsmål inom klimatområdet. 
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