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Frågor till gruppdiskussion 3 om klimatdatabasen 
1. I ett tidigt skede utvecklas projektidén och beslut som styr byggnadens 

framtida utformning och projektets ambitioner tas, inte minst miljöambit-
ionerna. Tidiga klimatberäkningar är intressanta om syftet är att förbättra 
byggnadens klimatprestanda. I de flesta fall skulle det ta orimligt mycket 
tid att själv samla in specifika data och i ett tidigt skede vet man inte vilka 
produkter som faktiskt ska byggas in. Då är det bästa valet att använda så 
kallade generiska data för livscykelanalysen (genomsnittsdata) som är re-
presentativa för byggprodukter som används på den svenska marknaden. I 
ett senare skede när man vet vilka produkter kommer att använda kan den 
generiska datan bytas ut mot produktspecifika miljödata när sådan finns, 
främst genom miljövarudeklarationer (EPD). Om det saknas produktspeci-
fika miljödata kan generiska data användas hela vägen. Boverket vill höra 
hur du tror att klimatdata från databasen (generiska värden) kommer att an-
vändas för klimatberäkningar i olika skeden i byggprocessen. När tror du 
att användning av generiska data kommer att användas? 

a) Vid planeringsskedet 
b) Vid projekteringsskedet 
c) Vid byggskedet 
d) Vid färdig byggnad (då klimatdeklarationen ska upprättas och lämnas 

in) 

2. Hur stor andel av de som gör en klimatdeklaration kommer att använda 
generiska data i den slutliga deklarationen enligt din bedömning? 

3. Eller kommer generiska data bytas ut till produktspecifika data bytas ut 
efter hand som byggprojektet fortskrider? 

4. I tidiga skeden, då beslut tas om byggnadens utformning och val av bä-
rande delar, kan man vilja ha klimatdata på en mer aggregerad nivå, t ex 
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armerad betong istället för armeringsjärn och betong eller kanske för be-
tongbjälklag resp. träbjälklag, etc. Har ni behov av att få klimatdata på 
olika aggregeringsnivåer för olika skeden? Ge gärna exempel när det gäller 
byggprodukter. 

5. Finns det behov av schabloner för transporter i modul A4? 

6. Finns det behov av schabloner för energi i A5? 

7. På vilket sätt tänker ni hämta data från den klimatdatabasen? 

e) Användargränssnitt 
f) API 

 
Frågor till gruppdiskussion 5 Kommunikation och vägledning 
8. Hur vill du i första hand bli informerad om vad som händer i det här upp-

draget? Ange tre kanaler, t ex. e-post och motivera gärna dina val. 

9. Hur tycker du att Boverket i första hand ska informera om reglerna kring 
klimatdeklarationer och hur man gör? Ange tre sätt och motivera gärna 
dina val. 

10. Tycker du att Boverket bör arrangera fler hearings t ex. i samband med att 
ni ska svara på remiss? Motivera gärna ditt svar. 

 


