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Bakgrund 

Vi står inför ett stort behov av ett ökat byggande. Samtidigt måste miljöpåverkan från byggandet 
minskas. Det betyder att vi behöver metodik och verktyg för att prioritera vilka åtgärder som är 
mest effektiva och som ger möjlighet att mäta förbättringar och fullt ut jämföra olika 
konstruktionslösningars miljöprestanda. Detta måste åstadkommas utan att det sker på 
bekostnad av byggnadens ekonomi, funktion eller livslängd. Vi måste ha kunskap och verktyg 
som ger oss möjlighet att bygga rätt konstruktion med rätt funktion på rätt plats. 

Livscykelanalys (LCA), är den metod som används för att beskriva en byggnads totala miljö- och 
klimatpåverkan under hela livscykeln – från utvinning och förädling av råmaterial och vidare till 
materialproduktion, anläggning, drift/underhåll och slutligen avveckling. I livscykeltermer 
kallas detta ”från vaggan till graven”. Med hjälp av LCA är det möjligt att identifiera vad som 
bidrar mest till den totala miljöpåverkan och hur olika åtgärder, val och lösningar kan påverka 
och minska miljöbelastningen.  
Eftersom LCA uttrycker den beräknade miljöpåverkan kvantitativt kan den användas på olika 
sätt, till exempel:  

1. Dokumentera, mäta och bygga kunskap  
2. Förbättringar i den enskilda produktutvecklingen 
3. Relativa förbättringar av en enskild byggdel eller en byggnad i en specifik kravmiljö 
4. Jämföra olika byggdelars eller byggnaders miljöprestanda  
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Figur 1. LCA kan användas i olika syften och avgör kravet på datakvalitet och omfattning i form av livscykelskeden och 
byggdelar. (Magnusson m.fl. 2106 efter Erlandsson m.fl. 2016) 

 

Hittills har användningen av LCA-resultat främst varit begränsad till relativa förbättringar. För 
att kunna jämföra och optimera byggnadsdelar och hela byggnadsverk blir beräkningarna 
komplexa och mycket omfattande. Det ställer höga krav på indata och entydighet i 
beräkningarna. Det måste säkerställas att alla optimeringar görs på rätt sätt – så att byggnadens 
ekonomi, funktion och livslängd säkerställs. För att LCA metodiken ska kunna användas fullt 
ut för optimering av byggnaders miljöprestanda är integrering av LCA i de befintliga 
digitala processerna därför en förutsättning. 

Behovet av att minska byggnaders miljöpåverkan är stort och en mängd initiativ har tagits de 
senaste åren, både i Sverige och Internationellt. Några exempel på utredningar, studier och 
införande av kravställande på minskad miljöpåverkan:  

I Robust LCA projektet har ett antal olika företrädare för branschen enats om hur LCA ska 
utföras (Erlandsson m fl. 2014). 

Några studier har genomförts där hela byggnaders miljöpåverkan studerats. I två SBUF projekt 
har LCA metodik använts för att studera klimatpåverkan från flerbostadshusen Blå Jungfrun och 
Strandparken (Larsson m fl. 2016). Studierna har gjort branschen uppmärksam på att 
produktionsskedet har stor betydelse för byggnadens totala klimatpåverkan och resultaten. I 
projektet Viva har Riksbyggen använt LCA metodik för att bygga ett klimatsmart flerbostadshus 
med låg klimatpåverkan (riksbyggen.se).  
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Säkerhet för indata till LCA har studerats av IVL och KTH (Andersson m fl. 2016). Resultaten 
visar att det idag finns stora osäkerheter i indata som resulterar i variationer på upp till100 % i 
resultatet. Behovet av specifika digitala indata är stort.  

Olika möjligheter att ställa LCA baserade krav på miljöpåverkan har studerats i projektet 
”Verktygslåda för upphandling ”  inom E2B2 programmet och bla resulterat i underlag för 
”Användartrappan”, figur 1 (Andersson m fl 2016).  

Kravställande baserat på LCA införs av allt fler aktörer, både i Sverige och i omvärlden. I Sverige 
har Trafikverket infört krav på att CO2 utsläppen ska beräknas och med målet att minska med 30 
procent till 2025 och 15 procent till 2020 jämfört med 2015. Boverket utreder behovet av att 
reglera byggnaders miljö- och klimatprestanda utifrån ett livscykelperspektiv. Flera kommuner 
vill ställa krav på LCA vid markanvisning, Stockholms Stad har redan testat i ett flerbostadshus i 
Norra Djurgårdsstaden. LCA baserade krav på klimatpåverkan från byggnader har på olika sätt 
införts i Tyskland, Norge, Nederländerna och flera länder utreder möjligheten att ställa krav i 
byggreglerna, t ex Storbritannien, Danmark och Österrike.  

LCA baserade krav ger kredit i Miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED och det finns ett 
remissförslag att införas även i det svenska systemet Miljöbyggnad version 3. 

Tillgången till digitala indata för byggmaterial och produkter är idag mycket begränsad. I ett 
projekt drivet av Föreningen för Byggvarudeklarationer har en ny version av 
byggvarudeklarationen, eBVD utvecklats och som nu är i bruk. Kärnan i byggvarudeklarationen 
är fortfarande innehållsdeklarationen för produkten men det finns nu även möjlighet att 
deklarera miljöpåverkan enligt EPD (Environmental Product Declaration) och även referera till 
en EPD. En annan nyhet är att byggvarudeklarationen lagras i digitalt format. Tester har startats 
med överföring av digitala data från eBVD till andra processer och verktyg.  

Många initiativ och projekt pågår också inom LCA kopplat till digitalisering. Hela 
utvecklingsområdet BIM/LCA/LCC är föremål för en internationell utveckling med flera 
standarder som drivs eller som nu startas upp för att driva harmoniseringsarbete till nästa nivå. 
Det är de utvecklingsprojekt och erfarenheter som finns på marknaden som kommer ligga till 
grund för den pågående harmoniseringen. Genom de projekt som planeras inom Smart Built 
Environment (SBE) har Sverige möjlighet att vara ledande i denna utveckling. 

 

Figur 2 Olika processer bidrar till och kan hämta information från den digitala produktmodellen för en specifik 
byggnad 



Sida 4 (16) 
 
 

I princip kan alla de processer som sker i ett byggnadsverks livscykel kopplas till BIM. 
Utmaningen är att kunna återanvända det som görs digitalt till nästa nod i systemet utan att 
degradera information till analoga kommunikationsprodukter. En annan utmaning är att 
använda BIM både som informationsbärare och som underlag för ny information, när detta är 
lämpligt. Med andra ord, man kan använda BIM som underlag för sina beräkningar, samt att 
kunna lagra och redovisa resultatet av beräkningarna. 

Syfte  

Det övergripande syftet med delaktiviteten Livscykelperspektiv är att integrera 
livscykelperspektivet i samhällsbyggandets informationsstrukturer för att på ett effektivt sätt 
kunna hantera och optimera byggnader ur ett LCC- och LCA perspektiv. 

De förstudier som genomförts av processgruppen har fokuserat på att identifiera och beskriva 
de hinder som finns för att integrera LCA/LCC i de befintliga digitala processerna. Även icke 
tekniska hinder och behovet av drivkrafter har beaktats.  

Baserat på en analys av den information som inhämtats från marknadens aktörer via intervjuer 
och öppen workshop föreslås följande struktur för genomförande av de strategiska projekten:  

Delprojekt 1: Hinder att överbrygga LCA/LCC 

Delprojekt 2: Testpiloter 

Delprojekt 3: Kommunikation och Kunskapsuppbyggnad 

 

 

Figur 3. Övergripande struktur på de olika delarna i Livscykelperspektiv.  

 

Syftet med del 1 är att utifrån de initiativ som redan finns på marknaden föreslå förbättringar, 
tillägg och utarbeta temporära lösningar för att möjliggöra en grundläggande digitalisering av 
LCA och LCC, dvs livscykelanalys- och livscykelkostnadsberäkningar. 

Syftet är också att samordna detaljkunskaper från olika delar av digitaliseringen. Samordning 
krävs så att resultatet blir ett flöde i hela värdekedjan vars omfattning förenklat beskrivs i figur 
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4. Alla delprojekt i del 1 kommer tillsammans att bidra till att vidareutveckla och koppla ihop det 
som redan finns. 

Syftet med del 2 är att i testpiloter, dvs. verkliga byggprojekt, utvärdera och testa de lösningar 
som föreslås i del 1. Från tidig kalkyl/modell till, så långt som möjligt, färdigt byggnadsverk. 
Syftet är också att tillämpa och utvärderar den kvalitetsdokumentation som tas fram i del 1. 

Slutprodukterna är digitala LCA resultat som kan fungera som underlag för en 
miljövarudeklaration, EPD för testpiloterna (=byggnadsverksnivå). LCA resultatet kommer att 
visa vilka de stora utsläppsposterna är och kan utgöra underlag för prioritering och val av 
möjliga åtgärder för att minska klimatpåverkan från aktuellt projekt. 

Testpiloterna representerar olika typer av byggnadsverk, stora infrastrukturprojekt, lokaler och 
bostäder där LCA–resultat förväntas se olika ut. Testpiloterna är geografiskt spridda och 
representerar olika aktörer, små och stora kommuner, beställare, tekniska konsulter, 
entreprenörer och byggherrar.  Inom ramen för arbetet med testpiloterna kommer icke tekniska 
barriärer att belysas utifrån dess olika förutsättningar.  

Syftet med del 3 är att skapa förutsättningar för kommunikation mellan projekten inom 
Livscykelperspektiv men också externt till olika aktörer och vid olika tidpunkter:  

- mellan delprojekten i denna del (strategiska projekten i Livscykelperspektiv). Delprojekt 1 ska 
förse delprojekt 2 med lösningar som ska tillämpas och testas i verkliga byggprojekt. Delprojekt 
2 ska med hjälp av dessa lösningar leverera ett digitalt LCA resultat. Delprojekt 2 ska återkoppla 
förbättringsbehov till delprojekt 1.  

- mellan delprojekten och andra projekt inom SBE som ska bidra med input, gäller t ex projekt 
inom Testbäddar och Standardisering med input till delprojekt 1.  

- mellan delprojekten och omvärlden. Bevakning och kunskapsutbyte med pågående initiativ 
utanför SBE programmet nationellt och internationellt.  

- förmedla kunskap och resultat från delprojekten till behovsägare, tex i form av 
rekommendationer på verktyg och tillvägagångssätt för LCA och LCC i BIM. 

 

Mål  

Del 1: Hinder att överbrygga  

Målet är att de delprojekt som beskrivs i denna del ska ta fram lösningar som möjliggör digital 
hantering av LCA. Resultaten ska i ett första steg tillämpas i ett antal testpiloter i del 2.  Viktigt är 
också att de kommer att bidra till värdefulla erfarenheter och resultat till utvecklingen, både 
nationellt och internationellt, och på så sätt påverka framtida standarder och stödja en 
marknadsimplementering av LCA och LCC i BIM. Det är därför vi kallat det vi gör ”temporära 
lösningar”, då mycket av det vi gör i en framtid kommer att hanteras i standarder och andra 
branschöverenskommelser kopplade till kommersiella produkter och tjänster. Arbetet förväntas 
leverera: 

 1.1 Innehållet i livscykelformatet (Begreppsdatabas, klassificeringar och id) 
 1.2 Digitala formatet för LCA/EPD 
 1.3 Gemensam digital generisk kalkyl och resursregister 
 1.4 Dokumentation och datakvalitetsrapport 
 1.5 Generiska miljödata 
 1.6 BIM-LCA-MKB-GIS (medel sökt i annat SBE utlysning men samordning kommer ske) 
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Del 2. Testpiloter  

Målsättningen med Testpiloterna att är utvärdera och testa de temporära lösningar som tagits 
fram i del 1 samt belysa icke tekniska barriärer. Arbetet förväntas leverera:  

 Minst 10 st digitala LCA resultat från olika typer av byggnadsverk, där informationen 
hanterats digitalt under processen.  

 Sammanställning av resultat och erfarenheter från testpiloterna. Återkoppling till Del 1.  

 Beskrivning av hur LCA kan användas och kommuniceras digitalt i respektive skede av 

byggprocessen. Denna beskrivning sammanfattas i kortfattade checklistor.  

 

Del 3. Kunskapssammanställningar och kommunikation   

En effektiv kommunikation och kunskapsutbyte mellan de olika delprojekten och externt 
kommer att vara en framgångsfaktor för att uppnå förväntat resultat. Målsättningen med del 3 
är  

 Att kommunikationen internt och externt planeras och genomförs så att det stödjer 
arbetet i delprojekt 1 och 2. 

 Att alla resultat, kunskapssammanställningar och rekommendationer från SBE 
Livscykelperspektiv kommuniceras riktat till olika behovsägare och målgrupper i 
byggsektorn.  

 

Projektbeskrivning 

Del 1: Hinder att överbrygga LCA/LCC  

I figur 4 beskrivs översiktligt ett antal processer, verktyg och kommunikationsprodukter som är 
viktiga delar i ett digitaliserat informationsflöde och därmed utgångspunkten för att kunna 
digitalisera LCA och LCC. Utgångspunkten har varit att inte uppfinna nya processer utan utgå 
ifrån redan befintliga och använda processer, IT-verktyg och format. Det vi vill åstadkomma är 
att dessa verktyg och processer även på ett rationellt sätt kan hantera LCA och LCC. 
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Figur 4 Olika processer bidrar till och kan hämta information från den digitala produktmodellen för en specifik 
byggnad 

Man kan säga att del 1 ”Hinder att överbrygga” beskriver vad testpiloterna ska implementera, 
testa och utvärdera i utvalda delar eller i sin helhet. Notera att testpiloterna måste förhålla sig 
till det som hanteras i denna del, men det kommer alltid att finnas frihetsgrader att i varje 
enskilt fall frångå de lösningsförslag som föreslås i del 1 om det finns alternativ som kan 
motiveras och som då kan ha andra fördelar. 

Aktiviteterna i ”Hinder att överbrygga” och som hanteras i del 1 delas här in i två områden: 
”Temporärt format för miljödata för produkter och tjänster” samt ”Gemensam digital generisk 
kalkyl”. Dessa består i sin tur av underliggande delprojekt som lagts ihop utifrån de 
projektförslag som lämnats in av de medverkande.  

Temporärt format för miljödata för produkter och tjänster 

1.1  Innehållet i livscykelformatet 

Det finns ett marknadsintresse att ta fram en ”ny” generisk deklaration av ”all miljöprestanda 
som marknaden efterfrågar”. Den digitala eBVD och iBVD är en bra början för detta, men är inte 
fullständiga på så sätt att all relevant miljöinformation som idag efterfrågas av marknaden för 
byggprodukter hanteras. Målet med detta delprojekt är identifiera och upprätta en bruttolista 
med olika miljöegenskaper som kan vara lagstadgade eller frivilliga samt att klassificera dessa. 
En klassifikation innebär att sammanföra/jämföra lika begrepp/definitioner så att en bestämd 
systematik (klassindelning) kan skapas och kommuniceras på likadant sätt. 

I ett nu pågående projekt i SBE görs en förstudie för att definiera denna bruttolista (projektet 
SDIIBA: ”Standardiserade Digitala Informationsleveranser Inom Bygg- och Anläggning”). Den 
förstudien behöver kompletteras med tillkommande aspekter för att hantera LCC, vilket 
kommer att göras i ett annat beviljat delprojekt i öppen utlysning Testbäddar etapp 2. 
Bedömningen är att den bruttolista som utarbetas, med några få tillägg från en 
materialleverantör (uppgifter om beständighet och information om drift och underhåll), 
kommer att möjliggöra hantering av även LCC relaterade aspekter. 
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En annan input till detta delprojekt är resultatet från ett redan genomfört projekt (Erlandsson 
mfl 2012) där en lista på miljöaspekter i LCA/EPD/eBVD tagits fram och ett sammanslaget 
digitalt format ”BVD4xml” definierats.  

Det finns även ett behov av att definiera gemensamma begrepp och översättning av redan 
etablerade begrepp på engelska. Av intresse här är i första hand sådana begrepp som kan 
förknippas med det gemensamma temporära dataformat. Det kommer därför att uppstå ett 
behov att definiera ett antal viktiga begrepp i styrande dokument som beskriver vilka 
egenskaper och information som skall ingå. Det är i dagsläget svårt att avgöra omfattningen på 
detta arbete. Många betydande begrepp hanteras redan av bsDD (Building Smart Data 
Dictionary). Många begrepp som används kopplat till LCA, LCC, beständighet mm finns redan 
definierade i olika internationella standarder och officiella översättningar görs därför främst av 
SIS. Dock behöver detta sammanställas och tillgängliggöras inom SBE. 

Projektets begreppsdel kan bidra till översättning av begrepp genom att fokusera på bsDD. Till 
detta delprojekt föreslås att en redaktörsgrupp bildas för att utföra det praktiska arbetet. En 
inledande uppgift blir att ta fram en struktur som beskriver hur de olika delprojekten kan delta 
och vilka möjligheter det i praktiken finns att från de olika projekten att lägga till helt nya 
begrepp med en definition, respektive att lägga till en svensk översättning av ett befintligt 
begrepp. Arbetet samordnas med andra områden inom SBE som jobbar med standarder, detta 
beskrivs mer i detalj i en underliggande detaljerad projektbeskrivning.  

1.2 Digitala formatet för LCA/EPD 

Digitalisering av delar av ”bruttolistan” som hanteras och beskrivs ovan är på 
byggnadsverksnivå. På byggproduktsnivån kommer miljöinformationen vara mer begränsad i 
projektet och fokusera på LCA och LCC kopplat till byggprodukter och tjänster. Denna del av 
projektet handlar om den samordning och samarbete som krävs mellan framtagande av det 
digitala formatet för byggprodukter och tjänster, och den digitala byggnadsverkskalkylen.  

När väl bruttolistan över miljöinformation för byggprodukter är definierad så måste ett 
temporärt digitalt format för detta utvecklas. När det gäller miljöpåverkan som beräknats med 
LCA-metodik så måste vi förhålla oss till det ”ILCD”-format som utvecklats av JRC/EU och som 
används för att flytta LCA-data (formatet hanterar både så kallat inventeringsdata samt utifrån 
detta beräknad miljöpåverkan). Detta format har vidareutvecklats i Tyskland kopplat till 
digitalisering av IBU:s EPDer. Även i Belgien finns det ett digitalt EPD-format framtaget för 
materialindustrin, så att de kan lämna ifrån sig LCA information (kopplat till nationella krav för 
byggprodukter). Dessa tillgängliga format (utan att göra anspråk på att vara heltäckande) som 
finns på marknaden måste beaktas, så att man i detta projekt utgår från det som redan finns – än 
uppfinner hjulet. Det handlar då om att systematisera och lägga till ny information. De format 
som hanterar delar av den bruttolista som är utgångspunkten i detta projekt och som faktiskt 
används, har i detta sammanhang högre vikt/betydelse, än format som inte används och/eller 
inte är lika spridda. 

ILCD och eBVD/iBVD är därmed en grundbult för detta delprojekt på grund av redan genomförd 
implementering utomlands som inte går att negligera på den svenska marknaden. 
Erfarenheterna från digitalisering av EPDer samt BVD3 finns från projektet som nämnts ovan 
och det utvecklade formatet BVDxml4 är också av intresse. När det gäller vidareutveckling av 
ILCD-formatet för att hantera en EPD så bör det tyska initiativet InData (associerat med det 
tyska EPD-systemet IBU) och det Belgiska EPD formatet beaktas och samordning om möjligt 
sökas. Samarbete internationellt kommer etableras och då med fokus på EU och våra 
grannländer. I Norge finns ett projekt som inkluderar digitalisering av EPD med vilket 
samarbete kommer sökas. 
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En viktig del i formatet är hantering av identifikationer och system som hanterar specifika 
artiklar såsom GTIN och koppling till redan befintliga artikelsystem. I detta delprojekt utreds 
även möjligheten att formatet kan hantera generiska resursregister och/eller alternativt någon 
varugruppsnivå, samt koppling till CoClass. Detta måste förtydligas och här krävs samordning 
med arbetet som görs i delprojekt 1.1, samt kopplingar mot den generiska digitala byggkalkylen 
i delprojekt 1.3 som kommer att behandla hur det färdiga LCA resultatet på en byggnad kan 
digitaliseras på byggnadsverksnivå.  

Det krävs en förvaltning och vidareutveckling av det öppna formatet som kommer att utvecklas 
och en sådan utredning ingår därför som en del i detta delprojekt. 

Gemensam digital generisk kalkyl 

Förenklat sett så handlar detta delprojekt om att skapa ett dataflöde mellan det temporära 
LCA/EPD-formatet, ifc 4.0, SBxml och Coclass samt Building Smart Data Dictionary (bsDD) och 
undersöka möjligheten att integrera detta i en GIS-modell och/eller att använda GIS som indata 
för LCA- och LCC-beräkningar. Dessa delar beskrivs kortfattat nedan. 

1.3 Gemensam digital generisk kalkyl och resursregister 

Detta delprojekt kopplas lämpligtvis till de flesta testpiloter i del 2. 

Med en generisk byggkalkyl menar vi här information som beskriver 
beräkningsförutsättningarna, dvs att organisera och klassificera indata (t ex Coclass) i olika 
skeden av byggprocessen. Vidare ingår att ta fram ett öppet format så att en byggkalkyl med 
information om inbyggda produkter kan användas för att beräkna ett byggnadsverks 
miljöprestanda, dvs indata för LCA-beräkningarna. Formatet ska även hantera hur den 
beräknade miljöprestandan kan presenteras på ett generiskt sätt, dvs resultatet av LCA-
beräkningarna. Denna version av format kallar vi här livcykelkalkyl, dvs kalkylen innehåller nu 
även resultatet av LCC och LCA beräkningarna (se figur 4). Detta format utgår ifrån SBxml och 
IFC 4.0 samt gör de specificeringar som krävs.  

Formaten ska kunna användas av alla testpiloter i del 2 och ett första utkast på koncept ska 
levereras tidigt i projektet. Samarbete krävs mellan detta projekt och det projekt som ska ta 
fram det digitala formatet för LCA/EPD (1.2). Inom ramen för detta ligger även hantering av ID. 

Det finns ett behov att skapa instruktioner för användning av ett öppet generiskt resursregister 
inom Building smarts definitioner (IFC) och dokumentera detta i bsDD (building smart data 
dictionary). Resursregistret är ett sätt att förenkla hanteringen och omfattar ett antal 
produktgrupper mm. som utgör en nod gentemot andra kommersiella artikelsystem. 
Möjligheten att koppla ett generiskt resursregister för LCC och LCA till bsDD ska utredas. För att 
kunna använda dessa begrepp som ett resursregister så krävs det också att de kan länkas till en 
unik artikelidentifikation, t ex. när specifika produkter i ett senare skede av byggprocessen väljs 
eller köps in. Delprojektet kommer därför se till att ett sådant generiskt resursregister kan 
kopplas till den ID hantering som utarbetas av det parallella projektet 1.1 som även utvecklar 
det öppna LCA/EPD formatet. 

Ett sätt att hantera detta i testpiloterna i del 2 är att här ta fram ett preliminärt resursregister 
som kan nyttjas. Syftet med ett öppet format är att möjliggöra utbyte av kalkyler i värdekedjan. 
Idag begränsas detta av att det saknas ett öppet och helst globalt resursregister. Notera att vi 
inte föreslår att det är ett krav att använda det öppna resursregister i testpiloterna om detta kan 
motiveras.  
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1.4 Dokumentation och datakvalitetsrapport 

Målsättningen med detta delprojekt är att ta fram ett förslag på presentation och dokumentation 
av datakvalitet för LCA beräkningar i olika skeden av byggprocessen. Delprojektet ska även 
föreslå en klassning av EPDer för att förenkla hanteringen i olika miljöbedömningssystem. IVL 
har en sådan dokumentation och datakvalitetsrapport som stegvis har utvecklats sedan 2007 
och som tillämpats som en del av det så kallade Anavitor-konceptet. I detta koncept kvantifieras 
osäkerheter som antingen kommer från indata eller att data används i olika syften och ger på så 
sätt ett relativt mått på vad som är ”bra eller osäkert” i ett beräkningsresultat.  

I projektet ingår även en utvärdering av erfarenheter från ett pågående arbete på LTH mfl som 
syftar till att göra numeriska beräkningar av datasäkerhet.  

1.5 Generiska miljödata 

Detta delprojekt kopplas lämpligtvis till ett större antal testpiloter i del 2 som kan använda och 
utvärdera digitala LCA-beräkningar baserade på EPDer. 

IVL har tillsammans med KTH erhållit ett fortsättningsprojekt på ”Verktygslåda för LCA i 
upphandling” (Energimyndigheten, E2B2) där ett gratis LCA-verktyg tas fram som kan läsa in 
LCA data via eBVD baserat på en materialförteckning (Bill of material, BoM). Resultatet från 
beräkningen är en klimatdeklaration baserad på en LCA, som ger den typ av digitalt LCA resultat 
(deklaration) av ett byggnadsverk som ska levereras av alla testpiloterna i del 2. Detta LCA 
verktyg är tänkt att kunna användas i upphandlingssyfte och vara så enkelt och billigt att alla har 
möjlighet att göra en enkel LCA (liknande verktyg är GaBi:s BoM tillägg och Bionova). LCA 
verktyget kommer redan från början att utformas så att möjlighet finns för användning för andra 
ändamål, t ex. att uppfylla det LCA-krav som föreslås i nya Miljöbyggnad 3.0. Fler tillämningar av 
LCA verktyget är möjliga. 

För att anpassas till en digitaliserad process måste LCA-verktyget byggas ut för att kunna läsa in 
det digitala EPD/LCA-format som tas fram i projektet. Vidare kommer import/export-funktioner 
att behöva utvecklas för att hantera den digitala kalkyl som också kommer att utvecklas av 
andra projekt i SBE. Till detta kommer implementering av kraven på dokumentation och 
kvalitetsklassning. 

Projektet innehåller också en del för att föreslå framtida förvaltning och utveckling av verktyget 
över tiden. 

Resultatet från detta delprojekt ska kommuniceras i en populärvetenskaplig skrift på svenska. 
Här föreslås även att ett utkast på en vetenskaplig artikel skrivs som beskriver erfarenheter från 
projektet. Detta delprojekt blir i praktiken en delvis gemensam leverabel med E2B2-projektet. 

1.6 BIM-LCA-MKB-GIS 

Detta delprojekt har fokus på att ta fram ett konceptuellt sätt att integrera informationsflödet 
och identifiera hinder som måste överbryggas. Denna studie undersöker både möjligheten att 
integrera LCA/LCA i en GIS-modell eller att använda GIS som indata för LCA- och LCC-
beräkningar, samt kopplingar mot MKB (Miljökonsekvensbeskrivning). Problemställningen 
hanteras i en SBE ansökan ”Smarta plan-, bygg-, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över hela 
livscykeln” från KTH m fl. till öppen utlysning testbäddar steg 2. Vi förutsätter här ett samarbete 
med detta projekt upprättas och att samordning mellan projekten kan genomföras. 
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Del 2 – Testpiloter 

Grundläggande krav på testpiloterna är att de ska använda (alt. förhålla sig till) resultaten från 
del 1. Beroende på vilken fas (alt faser) av byggskedet testpiloten befinner sig kan olika delar av 
resultaten vara relevant. Del 1 ”Hinder att överbrygga” beskriver således vad testpiloterna ska 
implementera, testa och utvärdera i utvalda delar eller i sin helhet. Notera att det alltid kommer 
att finnas frihetsgrader att i varje enskilt fall frångå de lösningsförslag som föreslås i del 1 om 
det finns alternativ som kan motiveras och som då kan ha andra fördelar än det som utvecklas i 
del 1. 

Varje testpilot ska resultera i ett digitalt LCA resultat som kan ligga till grund för en 
miljödeklaration av byggnadsverket (t ex en EPD). LCA resultaten kan vara underlag för val av 
möjliga åtgärder för minskad klimatpåverkan från aktuell testpilot.  

Själva LCA beräkningarna kan göras i olika LCA mjukvaror alt. i det verktyg som tas fram i del 
1.5. 

Testpiloterna utbyter erfarenheter och kunskap genom ett forum som samordnas av 
delprojektledare från SBE Livscykelperspektiv (t ex workshops, gemensamma möten och 
avstämningar) enligt del 3. Resultatet från testpiloten återkopplas och ger input till möjliga 
förbättringar och konkret hantering av de temporära lösningar som tagits fram i del 1. Inom 
ramen för arbetet med testpiloterna kommer även icke tekniska barriärer belysas utifrån dess 
olika förutsättningar och olika skeden i byggprocesser. En av testpiloterna lägger extra vikt vid 
att presentera osäkerheter vid LCA beräkningar. Mer detaljerade beskrivningar av testpiloternas 
arbete finns i fristående bilaga.  

 

Del 3 – Kunskapssammanställningar och kommunikation 

Del 3 ska säkerställa kommunikation och kunskapsutbyte både internt inom SBE och externt 
under projektens framdrift. Här ingår också kommunikation av resultat till behovsägare efter 
projektperiodens slut.  

Upplägget för projekten inom de strategiska projekten för Livscykelperspektiv bygger på en tät 
och aktiv kommunikation och kunskapsutbyte mellan de olika projekten under hela 
projektperioden. Detta ska ske genom redan från starten planerade möten och workshops.  

Eftersom utvecklingen inom både LCA metodik och digitalisering går snabbt i omvärlden 
planeras också kommunikation och kunskapsutbyte externt, både nationellt och internationellt, 
så långt detta är möjligt inom ramarna för finansieringen. Detta ska ske genom medverkan i 
externa projekt genom tex referensgrupper, deltagande i öppna workshops och seminarier, tex 
via Skype. På samma sätt ska extern expertis bjudas in till samtal och erfarenhetsutbyte via 
workshops och Skype möten inom SBE.  

I denna del ingår också att ta fram underlag och material som sedan kan användas för att 
förmedla kunskap och resultat från SBE Livscykelperspektiv projekten till behovsägare, tex i 
form av kunskapssammanställningar och rekommendationer på verktyg och tillvägagångssätt 
för LCA och LCC i BIM. Förutom de kunskapssammanställningar som tas fram i delprojekt 1 och 
2 så finns inom delprojekt 3 två specifika delprojekt som arbetar med erfarenhetsåterföring, 
rekommendationer och implementeringsstöd från redan genomförda projekt där LCA och LCC 
metodik använts. Dessa projekt ska även beakta icke tekniska barriärer för digital användning 
av LCA/LCC. Resultaten, i form av kunskapssammanställningar och rekommendationer riktade 
till olika målgrupper ska spridas externt via rapporter, artiklar samt seminarier/konferenser.  
Minst en gång per år ska ett öppet seminarium hållas där detta ingår.  
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Viktiga kanaler för all informationsspridning är webbplatserna för SBE, IQ Samhällsbyggnad och 
BIM Alliance. Vid projektens uppstart och under genomförande ska dessa webbplatser användas 
för att löpande informera om aktiviteter och status, inbjuda till workshops och seminarier samt 
slutligen för att sprida resultaten.  

I ett nästa steg ska kunskap och rekommendationer från projekten inom Livscykelperspektiv 
förpackas och förmedlas till behovsägarna, tex genom implementeringsstöd via regionala 
nätverk. Detta utgör nästa steg och ingår inte i planen för 2016-2018. Den kan också utgöra en 
del i ”Kunskskapslyftet” som planeras inom Forskningsplattformen.  

 

Projektorganisation 

Delprojekt 1 och 2 har projektledare med övergripande ansvar för genomförande av planerade 
aktiviteter, leverans av resultat samt kommunikation enligt denna projektbeskrivning.  
Delprojekt 3, Kunskapssammanställningar och kommunikation samordnas av koordinatorn för 
Livscykelperspektiv i samverkan med de två projektledarna. Koordinatorn rapporterar till 
styrelsen.  

En viktig uppgift för koordinator och delprojektledare är att underlätta dialogen mellan aktörer i 
de olika delprojekten, med andra projekt inom SBE samt med berörda intressenter främst inom 
landet men om möjligt även internationellt.   

 

Koordinator utses av styrelsen för SBE.  

Delprojektledare (förslag):  

Del 1: Martin Erlandsson, IVL,  

Del 2 och 3: Jeanette Sveder Lundin, Skanska. 

Styrgruppen består av programmets styrelse eller av den som styrelsen utser.  

Inom varje del finns arbetsgrupper med utsedda arbetsgruppsledare.  

 

Del 1: Hinder att överbrygga 

Arbetsgruppsledare (ansvariga för olika utvecklingsdelar inom del 1) 

- 1.1 Innehållet i formatet: Utförs delvis inom annat projekt i SBE (Robert af Wetterstedt, 
Bjerking). Klas Eckerberg, Projektengagemang 

- 1.2 Digitala formatet: Anna Jarnehammar, IVL 
- 1.3 Digital generisk kalkyl: Jan-Anders Jönsson ÅKEJ AB  
- 1.4 Dokumentation och datakvalitetsrapport: Martin Erlandsson. IVL 
- 1.5 Generiska miljödata: Martin Erlandsson, IVL 

1.6 BIM, LCA, MKB och GIS. Utförs inom annat projekt inom SBE (Väino Tarandi, KTH) 

 

Del 2: Testpiloter 

Arbetsgruppledare (ansvariga för leveranser från testpiloterna) 

- Ulf Wiklund, Tyrens 
- Emil Andersson, Skanska 
- Johnny Kronvall, StruSoft AB 
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- Christina Claeson-Jonsson, NCC 
- Oskar Larsson, LTH 
- Pär Svensson, Passivhuscentrum Västra Götaland 
- Jeanette Green, IVL 
- Sarah Dahman Meyersson, White 
- Örjan Lönngren, Stockholms stad (samordnar 4 piloter) 
- Per Löfgren, JM 

Del 3: Kunskapssammanställningar och kommunikation 

Arbetsgruppledare (ansvariga för leveranser) 

- Andreas Asker, WSP 
- Sofia Lidelöw, LTU 
- NN (via SBUF projekt, ännu inte bekräftat) 

Samtliga övriga delprojekt inom Livscykelperspektiv ska bidra till del 3. Koordinatorn, de två 
projektledarna och arbetsgruppsledare för del 3 ansvarar för att resultat från dessa delar 
sammanställs och kommuniceras.  

 

Referensgrupper med bred representation av olika aktörer från branschen tillsätts utifrån 
nedanstående lista:  

 

 - BIM Alliance Materialgrupp 

 - BIM Alliance Miljö och Energi grupp 

 - BIM Alliance Anläggningsgrupp 

 - BIM Alliance Förvaltningsgrupp 

 - BIM Alliance Bygg- och installationsgrupp 

 - BIM Alliance Projektledningsgrupp 

 - Sveriges Byggmaterialindustriers Miljöutskott 

 - Sveriges Byggmaterialindustriers Energiutskott 

 - Föreningen för Byggvarudeklarationer 

 - Fastighetsägarna 

 - Byggherreföreningen 

 - Trafikverket 

 - Boverket 

 - Sveriges Byggindustrier 

 - Trine Pettersen, BNL (Byggenäringens Landsförening) Norge 
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Kommunikation 

Kommunikation och samverkan mellan olika aktörer i programmet, liksom till övriga 
intressenter, är grundläggande och avgörande för hela projektpaketets framgång och har därför 
utformats som en separat del 3 i projektpaketet.  Kommunikation under projektens framdrift 
ingår som en aktivitet i alla delprojekt och genomförs löpande som möten, workshops och 
seminarier dels mellan medverkande i de olika projekten i Livscykelperspektiv men också med 
övriga delar i SBE programmet samt BIM Alliance intressegrupper. Resultat ska redovisas vid ett 
öppet seminarium eller konferens minst 1 gång per år, tex i anknytning till den årliga 
programkonferensen.  

Viktiga kanaler för informationen är webbplatserna för SBE, IQ Samhällsbyggnad och BIM 
Alliance. Vid projektens uppstart och under genomförande ska dessa webbplatser användas för 
att löpande informera om aktiviteter och status, inbjuda till workshops och seminarier samt 
slutligen för att sprida resultaten. 

 

Preliminär tidplan 

Hela strategiska projektet omfattar tidsramen från styrelsens beslut till och med 31 december 
2018.  Detaljerade tidplaner tas fram i samband med uppstartsworkshops inom respektive del.  

 

  

 

 

  

Aktivitet

Q4 

2016

Q1 

2017

Q2 

2017

Q3 

2017

Q4 

2017

Q1 

2018

Q2 

2018

Q3 

2018

Q4 

2018

Uppstartsworkshop, med detaljerad tidplansättning, del 1 X

1.1  Innehållet i livscykelformatet

1.2 Digitala formatet för LCA/EPD

1.3 Gemensam digital generisk kalkyl och resursregister

1.4 Dokumentation och datakvalitetsrapport

1.5 Generiska miljödata

1.6 BIM-LCA-MKB-GIS

Avstämning arbetsgruppsledare/delprojektledare X   X X   X X   X X   X

Sammanställning resultat del 1 

Uppstartsworkshop, med detaljerad tidplansättning, del 2 X

2. Testpiloter

Sammanställning resultat

Avstämning arbetsgruppsledare/delprojektledare X   X X   X X   X X   X X   X X   X

3. Kunskapssammanställningar och kommunikation 

(återkoppling via workshops och avstämningsmöten samt 

korta rapporter)

3.1 Informationsbehov

3.2 Strategier för icke tekniska barriärer

Workshops (gemensamt för alla) X X              X

Seminarium med presentation av resultat X X

Avstämning delprojektledare/koordinator X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X X    X

Referensgruppsmöte X X X X

X = möten (skype eller i workshopform)
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Direkt koppling effektlogik 

Projektet bidrar till det förväntade resultatet/målet på kort sikt (2018) genom leverans av 10 
digitala LCA resultat för olika byggnadsverk (formuleringen justerades vid möte i SBE’s styrelse 
2016-09-21).  

Effektmätningar utförs inom forskningsplattformen i samråd med projektet.  

Projektets kopplingar till SBE programmets effektlogik:  

 

 

 

 

De långsiktiga mål som aktörerna inom SBE ställt upp är att till 2030 uppnå:  

 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering 
 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 
 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
 Förnyad affärslogik, fler nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på 

livscykelperspektiv 

De kortsiktiga effekter som satts upp inom Livscykelperspektiv är att till 2021 uppnå:  

 Lägre CO2 och energianvändning 
 LCA baserade deklarationer av CO2 och energi  
 Robusta, digitala miljö- och byggvarudeklarationer tillgängliga och använda 
 Minskad resursförbrukning och spill 

 

Projektet förväntas att bidra till alla dessa kortsiktiga effekter till 2021 genom att möjliggöra en 
ökad användning av LCA i byggprocessen.  LCA resultat för byggnadsverk utgör ett viktigt 
beslutsunderlag i arbetet med miljöförbättringar. Genom att LCA integreras i de digitala 
processerna kommer fler aktörer att få tillgång till LCA baserad information och för fler 
byggnadsverk.  Därigenom skapas ett faktabaserat underlag för prioritering och genomförande 
av effektiva åtgärder för att minska CO2 utsläpp och energianvändning. I linje med detta 
kommer efterfrågan på LCA baserade deklarationer för byggprodukter och material att öka, 
vilket i sin tur blir en drivkraft för leverantörer att utveckla produkter och lösningar med 
minskad miljöpåverkan.  

Referenser 

Andersson R, Erlandsson M, Byfors K, Magnusson N 2016: Nyttan med deklarerad 
klimatpåverkan. Samhällsbyggaren nr 4/2016. 

2018 2021 2030 



Sida 16 (16) 
 
 

Erlandsson M, Iverfeldt Å, Öberg M, Andersson R, Eliasson M, Gyllenram R (2104): Robust 

användning av LCA – policysammanafattning. IVL Svenska Miljöinstitutet, rapport 

C25, 14 februari 2014. 

Erlandsson M, Jelse K, Larsson M (2016): Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk. 
En verktygslåda för att ställa miljökrav. IVL Svenska Miljöinstitutet, rapport B 2253, 
arbetsutkast daterat 22 februari 2016. 

Erlandsson M, (2012): Gemensamt datakommunikationsformat för livscykelinformation - 
Byggvarudeklaration, BVD4. Svenska Miljöinstitutet, B-rapport nr B2019, 2012 

Erlandsson M; Enström D (2012): Gemensamt datakommunikationsformat för 
livscykelinformation- Specificering till Fi2xml. IVL Svenska Miljöinstitutet, B-rapport 
nr B2018, 2012 

Larsson M, Erlandsson M, Malmqvist T, Kellner J (2016): Byggandets klimatpåverkan: 
Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med 
massiv stomme av trä. IVL Svenska Miljöinstitutet, rapportnummer B 2260, Juni 
2016. 

Magnusson N, Andersson R, During O, Erlandsson M (2016): LCA för miljöförbättringar. Bygg & 
Teknik, nr 7/16. 

 

 

. 

http://www.ivl.se/publikationer/publikationer/behovavrobustaverktygformiljobedomninginombyggsektornenprojektsammanfattning.5.6cf6943a14637f76eabf6a.html

