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Täby Park Hyresrätter – Manegen 

 

 

Fakta om projektet 
Kommun:      Täby 

Område:       Täby Park 

Bostäder:    128 

Boarea:         35 - 106 kvm 

Antal rum:   1 - 5 rok 

Typ:             Lägenheter 

Status:          Produktion 

Tillträde:    Q2, 2020 

Miljömärkning:  Svanen 
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MANEGEN 

 

Sammanfattning 

Täby Park är en helt ny stadsdel på galoppfältet som byggs med fokus på ett hållbart 
liv i stadsmiljö. Bostadsutvecklarna som står bakom Täby Park är JM och Skanska.  

Täby Parks hållbarhetsprogram innehåller bl.a. mål om att området ska planeras och 
byggas med kunskap om klimatpåverkan och åtgärder ska vidtas som minskar 
klimatpåverkan från byggprocessen. 

Eftersom klimatkraven för området sammanföll med att innovationsprogrammet 
Smart Built Environment sökte fördjupade testpiloter valdes JMs hyresrättsprojekt 
Manegen ut som en fördjupad testpilot. 

Klimatberäkningarna för Manegen omfattar ca 99% av produktionskalkylen och har 
tagits fram med hjälp av LCA-verktyget Anavitor. Klimatpåverkan för Manegens 
byggskede, modulerna A1-A5, har beräknats till 321 kg CO2 ekv/m2 A-temp.  

Arbetet i Anavitor har genomförts av JMs representanter från Kalkylavdelningen och 
Miljö och hållbarhet i samarbete med ÅKEJ. Anavitor kan användas för att ta fram 
klimatdeklarationer av byggnader genom import av underlag från kalkylprogram och 
BIM-modeller i formatet ifc. 

När lagen om klimatdeklarationer av byggnader träder i kraft från och med 1 januari 
2022 behöver konceptet vara så pass utvecklat att tiden för att göra en LCA per projekt 
är minimal och tillgången på EPD-data så stor att huvuddelen av de mest belastande 
resurserna täcks in.  
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MANEGEN 

1 Syfte 
 

1.1 Bakgrund 
Täby Park är en helt ny stadsdel på galoppfältet som byggs med fokus på ett hållbart 
liv i stadsmiljö. Här planeras för 6000 bostäder och cirka 5000 arbetsplatser med 
första inflyttning under år 2020. JM och Skanska är bostadsutvecklarna som står 
bakom Täby Park. Hållbarhet är en central del i planeringen av den nya stadsdelen och 
därför har ett hållbarhetsprogram tagits fram för stadsdelen. 

1.2 Mål  
Hållbarhetsprogrammet för Täby Park innehåller fyra målområden och ett av dessa 
områden är Hållbar miljöteknik och hälsosam stad. Inom detta målområde finns ett 
antal detaljerade mål, varav ett mål som rör områdets klimatpåverkan: 

”Området planeras och byggs med kunskap om klimatpåverkan och åtgärder vidtas som 

minskar klimatpåverkan från byggprocessen.” 

1.3 Riktlinjer 
Följande riktlinjer gäller för beräkningen av klimatpåverkan för Manegen i Täby Park: 

• Beräkna klimatpåverkan från byggskedet för byggnader med en klimatkalkyl. I 
klimatkalkylen redovisas klimat- och energibelastningar som orsakas av hela 
byggskedet (materialtillverkning, transport och byggskede) enligt moduler 
A1-A5 i SS-EN 15804 (Bild 1).                                          

• Identifiera och redovisa effekter av klimatbesparande åtgärder som minskar 
påverkan i A1-A5.  

• Använd tillgängliga metoder/klimatverktyg på marknaden för beräkningarna, 
exempelvis Miljöbyggnad, Energimyndigheten, modell framtagen av Täby 
kommun inom Västra Roslags Näsby eller eget system. 
 

 
Bild 1 – Byggnadens livscykelskeden enligt SS-EN 15804 
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1.4 Genomförande 
För att ta fram en klimatkalkyl krävs delaktighet och samarbete mellan olika 
avdelningar inom JM. I projektets början var det mycket osäkert vilka kompetenser 
som behövdes, hur vi skulle gå till väga och även vilket verktyg vi skulle använda, så 
startsträckan blev väldigt lång. När vi väl hade satt organisationen och tagit fram ett 
fungerande arbetssätt så har arbetet rullat på bra. 

Klimatpåverkan har i första hand beräknats för modulerna A1-A5, men under 
projektets gång har underlag samlats in som även täcker in modulerna B och C. 

 

1.5 Organisation 
Följande roller/funktioner har varit delaktiga i framtagningen av klimatkalkylen: 

JM AB, Kv. Manegen 

Projektledare:    Carl Hjertberg 
Projekteringsledare:   Lena Tell 
Representant Kalkylavdelningen: Josefine Sörensen 
Representant Miljö och hållbarhet: Eva Lindqvist 
 

ÅKEJ, LCA-verktyget Anavitor 

Daniel Petersson 
Jan-Anders Jönsson 

 

2 Resultat 

2.1 Byggnadsverk 
Kvarteret Manegen består av 128 hyresbostäder i form av lägenheter om ett till fem 
rum och kök. Bostäderna inryms i två flerbostadshus som är fyra till sex våningar höga. 
Manegen är bland de första projekten inom JM-koncernen som blir Svanenmärkt. 
Inflyttning planeras ske under våren 2020. 

 

2.2 Arbetsprocessen  
När den fördjupade testpiloten startade var tanken att vi skulle använda Byggsektorns 
Miljöberäkningsverktyg för beräkningarna, vilket omfattar livcykelskedena A1-A5. Vi 
provade tidigt att försöka importera Manegens grundkalkyl i BM, men verktyget var 
vid den tidpunkten inte färdigutvecklat och importfunktionen var inte på plats, så valet 
föll istället på Anavitor som driftas av ÅKEJ.  

Anavitor är ett kraftfullt LCA-verktyg som kan räkna på byggnadens klimatpåverkan 
för hela livscykeln A-C, dvs byggskedet, användningsskedet och slutskedet. Verktyget 
kan även göra beräkningar av andra miljöparametrar och livscykelkostnader. 
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Manegens kalkyler är gjorda i MAP och när produktionskalkylen var gjord 
importerades den i Anavitor varvid ca 60% av kalkylen kunde beräknas direkt.  

Arbetsprocessen har därefter bestått i att JMs representanter från Kalkylavdelningen 
och Miljö och hållbarhet har haft regelbundna avstämningar och beräkningsmöten 
tillsammans med ÅKEJ för att räkna fram oberäknade resurser. Tiden mellan 
avstämningarna har använts till att samla in underlag. 

 

2.3 Digitalt LCA resultat 
 
Det digitala LCA resultatet för Manegen presenteras i Tabell 1-5 här nedan. 

 

Tabell 1 - LCA resultat för Manegens byggskede, modulerna A1-A5 

LCA resultat: 321 kg CO2 ekv/m2 A-temp 

CO2 ekv: 3 628 904 kg CO2 ekv 
A-temp: 11 309 kvm 

 

 

Tabell 2 – LCA metodik och antaganden  

LCA metodik: SS-EN 15804  

samt i tillämpliga delar: Product category rules for building 
products, Miljöstyrningsrådet, PCR 2013:02 

Resursdatabas: Anavitor bygg standarddatabas fk 13 
 

Miljödatabas:  Anavitor Miljodatabas 2013 
Systematiska avsteg: Endast klimatpåverkan redovisas 
Metodik driftsenergi, 
beräkning: 

E-norm har använts och interna rutiner "Referens till 
rapport" 

Mätta värden: Värden har normalårskorrigerats och justerats för normalt 
brukande enligt SVEBY 

Antagen livslängd på 
driftskede: 

50 år 

Indata 
materialsammanställning: 

Produktionskalkyl och anbudsunderlag 
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Tabell 3 – Klimatpåverkan från byggskedet, modulerna A1-A5 
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Tabell 4 – Mest betydande materialresurser, byggskedet A1-A5 
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Tabell 5 – Datakvalitet på ingående underlag 
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2.4 Icke tekniska bärriärer.  
Följande icke tekniska barriärer har varit viktiga att överbrygga i testpiloten: 

 

- Bra kommunikation mellan avdelningar som normalt sett inte jobbar med 

varandra  

- Kompetens om produktionskalkylen som förenklar arbetet med att koppla 

oberäknade resurser 

- Regelbundna avstämningar för att få flyt i arbetet med LCA-verktyget  

 
 

3 Diskussion 
Vad har fungerat?   

Samarbetet med ÅKEJ var en förutsättning för att vi skulle nå ända fram i LCA-

beräkningarna då vi inte har tillräcklig kompetens i verktyget Anavitor inom JM. 

 

Vad kan utvecklas ytterligare? 

När lagen om klimatdeklarationer av byggnader träder i kraft från och med 1 januari 

2022 behöver konceptet vara så pass utvecklat att tiden för att göra en LCA per projekt 

är minimal. Framförallt så behövs en automatiserad hantering av digitala EPDer finnas 

tillgänglig i Anavitor och en EPD-hub med en stor del av de EPDer som branschen 

använder.  

 

Sammanställning av erfarenheter kopplat till digital LCA  

Vi har noterat att en LCA med generiska data skiljer sig jämfört med att använda 

projektspecifika data. Det här ställer till det för verksamheten då vi inte vill ta fram 

flera olika klimatkalkyler för en och samma byggnad. Om lagen ställer krav på klimat-

deklaration för den uppförda byggnaden så leder det till merarbete för projektet att 

t.ex. följa upp exakt vilken betong som används i gjutningen. 

 

Betong står för den största delen av klimatpåverkan i byggnaden och vi har hög andel 

cement i betongen p.g.a. vattentät grundläggning. Det har även visat sig vara svårt att 

få en exakt klimatpåverkan för alla de olika betongrecept som används till byggnaden. 

Betongbranschen är på frågan och arbetar för att få fram ett system med förenklade 

EPD:er för betong.  

 

Det tar mycket tid att ta fram en LCA första gången för ett byggbolag då det krävs en 

hel del detektivarbete att koppla alla oberäknade resurser i LCA-verktyget. Det 

underlättar arbetet om verktyget klarar av att importera olika format av 

produktionskalkylen. 
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4 Slutsatser 
Följande slutsatser kan dras från den fördjupade testpilotens erfarenheter. 
 
 

Slutsatser Täby Park Manegen  
 

Klimatpåverkan för Manegens byggskede, modulerna A1-A5, har 
beräknats till 321 kg CO2 ekv/m2 A-temp. 

 

  

När lagen om klimatdeklarationer av byggnader träder i kraft från och 

med 1 januari 2022 behöver konceptet vara så pass utvecklat att tiden 

för att göra en LCA per projekt är minimal och tillgången på EPD-data 

så stor att huvuddelen av de mest belastande resurserna täcks in. 

 

  

Anavitor kan användas för att ta fram klimatdeklarationer av 

byggnader genom import av underlag från olika kalkylprogram, som 

t.ex. MAP och Vico. 

 

  

Anavitor är ett komplext verktyg som initialt kräver expertstöd från 

ÅKEJ. Fördelarna är dock att verktyget kan göra LCA och LCC för hela 

livcykeln och även andra miljöparametrar än bara klimat. 
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