Bidcon Klimatmodul
webbinarium

Att räkna på klimatpåverkan på byggnader
behöver varken vara svårt eller kostsamt

Klimatberäkning av byggnader
Beräkning av klimatpåverkan är en del av framtidens byggande. Bidcons klimatmodul är ett av verktygen som
nämns i Boverkets rapport till regeringen där de föreslår regler för redovisning av byggnaders klimatpåverkan.
Boverkets rapport: Klimatdeklaration av byggnader. Förslag på metod och regler (Bidcon sid 51, 62 & 149)
Med Bidcons klimatmodul kan du enkelt beräkna byggnaders klimatpåverkan genom att CO2-värden är
kopplade till mängdningsberäkningarna. Det innebär kort och gott att när du gjort kalkylen i Bidcon så har du
också gjort beräkningen av klimatpåverkan.
En klimatberäkning från Bidcon uppfyller Miljöbyggnad 3.0, det svenska systemet för miljöcertifiering.
Klimatmodulen är framtagen i ett samarbete mellan Elecosoft och samhällsbyggnadskonsulten Tyréns.

Webbinarium Bidcon klimatmodul
Elecosofts och Tyréns experter kommer vid några tillfällen hålla webbinarium
där vi under enkla former går igenom, visar och låter er ställa frågor runt
Bidcon Klimatmodul. Visningen sker via webben och tar cirka 60 minuter.
Du behöver inte ladda hem något program utan det räcker att följa den länk
som vi skickar ut (via mail) innan visningen. Boka din plats redan idag!

Klicka här för datum och anmälan!
Om något av våra valda datum inte passar dig kan vi givetvis också ordna en
kostnadsfri privat visning.
Hör av dig till oss på info@elecosoft.se så ordnar vi det.

Fördelar med Bidcon klimatmodul
• Klimatpåverkan redovisas direkt i Bidcon. Inga exporter/importer av
mängdförteckningar, beräkningar eller omvandling av enheter vid
sidan om krävs.
• Billig och snabb analys där olika konstruktioners klimatpåverkan
enkelt kan jämföras.
• Skapat i samarbete med Tyréns, en stark och välrenommerad aktör
inom samhällsbyggande och LCA-beräkningar.
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För att läsa produktbladet, klicka här!

Många företag står nu inför valet hur de
ska hantera kraven på klimatdeklaration,
så skicka gärna vidare till miljöansvarig
på ditt företag.

Produktblad: Bidcon Anläggning

Mer information
Har du frågor, vill få mer information eller offert vänligen
kontakta oss på telefon 010-30 87 00 eller via email
info@elecosoft.se

www.elecosoft.se

