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Projektet bygger på samarbete mellan experter inom LCA, MKB, BIM, GIS 

och genom att testa resultatet i ett faktiskt fall. Preliminärt planerades 

Tvärförbindelse Södertörn att användas som testbädd. Ca 20 km ny 

sträckning av motortrafikled i södra Stockholm

PROJEKTPLANEN
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• Samverkan mellan TS och SBE – hur båda projekten får 

mest nytta

• Indatabehov hos MKB/LCA från BIM/GIS

• Filformat och användningsområden

ÖVERGRIPANDE FRÅGESTÄLLNINGAR
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• Synliggöra klimat längs en linje i BIM-modellen – dvs inkludera utsläppen i BIM-modellen. Detta 

skulle kunna utgöra underlag för klimatbedömning i MKB. Görs redan i Geokalkyl. Hur få in GIS i 

detta tankesätt? illustrera klimatpåverkan på en karta utifrån var linjen för vägen går. Går idé 

om illustration längs linjen att överföra till en trafikplats? Eller blir det plåttrigt? 

• Realtids-redovisning av utsläpp under projektering i BIM? Dvs det finns i modellen och 

uppdateras ”per automatik” då val av material och teoretiskt mängd utifrån volym är obligatoriska 

uppgifter.

• Koppla ihop klimatkalkyl med BIM? Programmering? Klimatkalkyl är .bin i filformat.

• Koppling SEB/BIM/Klimatkalkyl – ”automatisk överföring” av något slag

• ”Pling” om stor klimatbelastning pga t.ex. fyllning

• Åtgärdsförslag för att få ned klimatpåverkan i BIM? Direktrespons vid projektering. 

LCA – NÅGRA INSPEL



• CAD-modeller från ett verkligt projekt

• Avgränsning till ett par teknikområden (ex VA, Väg)

• Klassning av objekt i modellerna med CoClass

• Anpassning efter skeden. Funktionella krav � Produktionsresultat och metoder

• Informationsöverföring från modell till LCA-beräkningar

• Objekt-ID och mängder mappas mot ”Resurshub” och miljödata (annat delprojekt)

UPPLÄGG TESTPILOT

2019-01-08 6



7

• Projektörer från olika teknikområden

• Hantera skillnader i olika programvaror samt tillvägagångssätt vid projektering

• Trafikverket och SLL, kravställning

• Svensk Byggtjänst, CoClass

• Klimatkalkyl (TRV) + andra programvaror/databaser för LCA-beräkningar

• Miljödatakvalitet. Generisk/produktspecifik.

• ..m.fl

KOMPETENSER SOM BEHÖVS



8

• Tekniska utmaningar i projektering och informationsöverföring

• Uppnå obrutet flöde genom hela projektet från modell till LCA

• Vem ska göra vad?

• Standarder för att möjliggöra digitala LCA:er (+ andra analyser) i fler projekt

VIDARE ARBETE

RESURSHUB
� LCA

Miljödata



9

• ”Prototyp Bidcon BIM/Klimat” ska kunna visualisera data som återfinns 

på Bidcons resurser avseende klimatbelastning. Bidcons BIM viewer är 

utgångspunkten som prototypen vilar på och det tillgängliga data för 

klimatbelastning erhålls från Bidcons klimatmodul.

• ”Prototyp TyrEngine/Klimat” ska kunna visualisera klimatbelastning 

data som Bidcon genererat per resurs i en BIM modell. Denna prototyp 

utgår ifrån TyrEngine.

• TyrEngine är en unik plattform för visualisering av hållbart samhällsbyggande. Genom att 

kombinera avancerad grafisk teknik från spelvärlden framställs en 3D-miljö som visar resultat 

och effekter av projekt inom samhällsbyggnad, fastigheter och industri.

SAMORDNING VISUALISERING MED 
ELECOSOFT



Befintliga platshållare för miljöprestanda i Ifc4 Befintliga platshållare för miljöprestanda i Ifc4 Befintliga platshållare för miljöprestanda i Ifc4 Befintliga platshållare för miljöprestanda i Ifc4 

Properties

• LifeCyclePhase
The whole life cycle or only a given phase from which environmental data are valid.

• ClimateChangePerUnit
Quantity of greenhouse gases emitted calculated in equivalent CO2

• FunctionalUnitReference (?)
Reference to a database or a classification



Implementationsförslag av Ifc4Implementationsförslag av Ifc4Implementationsförslag av Ifc4Implementationsförslag av Ifc4
((((LCAPhaseLCAPhaseLCAPhaseLCAPhase, CO2Value, CO2Reference) , CO2Value, CO2Reference) , CO2Value, CO2Reference) , CO2Value, CO2Reference) 

Estimation Posting

Design Element

Production Result

Resource IfcProperty: LCAPhase

IfcProperty: CO2Value

IfcProperty: CO2Reference

Property Set – ”Elecosoft_Environment”

(IFC4 & IFC2x3)

• Property – CO2Value (ClimateChangePerUnit)

• Property – CO2Reference (FunctionalUnitReference)

• Property – LCAPhase (LifeCyclePhase)

Assembly / Relations 
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PROJEKTARBETE UMEÅ UNIVERSITET



Miljö i framtidens BIM
i samarbete med 

Consultec och Tyréns

Byggteknisk fördjupning ht15
Umeå universitet
Jonathan R, Hanna G, Mattias H, Johannes B, Sara F, Jonatan MJ, Jonas Å 



BIM-modell

Bidcon

Plancon

Revit

Power-
project

Mängder
(C02-värden)

Underlag tidplan

Kalkyl

CO2 beräkningar

MKB

Livscykelanalys

Certifieringar

Kostnader och tid
C02-värden



BidCon miljödata

Alla (default)
Bra 
Okej 
Dålig



BidCon miljödata

Alla (default)

CO2/ unit EmissionCO2
Emission
/
unit



FRÅGOR ?

TACKAR !
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Larissa Strömberg

Christina Claeson-Jonsson 

Malin Norin

Standardiserad process för 
klimatberäkning i BIM i NCC:s projekt

2019-01-17 NCC Sverige AB



Projekt: Standardiserad process för klimatberäkning i BIM i NCC:s projekt

Syftet är:

• Att visa hur en övergripande process för att göra LCA-beräkning i BIM kan se ut. 

Målet är att göra:

• En digital klimatkalkyl enligt krav för en EPD.  

• Testa om CoClass-systemets struktur underlättar en digital LCA/klimatberäkning.

20

Syfte/Mål

2019-01-17 NCC Sverige AB
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NCC:s testpilot

Tre projekt inom NCC:s testpilot:

1. Testpilot i Del 2av SBE programmet
2. Tilläggsprojekt Hinder att överbrygga: Utveckling av den saknade länken till BIM/IFC
3. Tilläggsprojekt Digitala miljöberäkningar- komplement och fördjupning



Testade byggnadsverk: betongbro i projektet Häggviks 
trafikplats (Förbifart Stockholm)

2019-01-17 NCC Sverige AB 22
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Processbeskrivning för LCA med hjälp av BIM i 
NCC:s testprojekt:

2019-01-17 NCC Sverige AB

BIM (Tekla)

Kostnadskalkyl 
(MAP)

Teknisk beskrivning

Datainsamlingskällor
:

Semi-automatiskt 
framtagande av 
resurssammanställning 
betongbron

IFC-fil

Excel/
xml

Word/
pdf

Utförande av 
LCA/EPD i 
LCA-
programvara 
(Gabi)

En digital EPD 

Excel-fil xml-fil

Registrera EPD 
hos 
Environdec:

LCA/EPD utförande:
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NCC:s leveranser:

• Digital modell för en betongbro med BSAB koder

• Test att koda den modellen med CoClass koder (exjobb)

• Semi-automatisk datainsamling för en EPD från BIM, kalkylprogram och tekniska beskrivningar för 
anläggningsprojektet

• Test av en ny plugin att importera datainsamlingen från BIM (Tekla) till Gabi (LCA-programvara)

• LCA-beräkning i Gabi enligt EPD-format

• Test att exportera digital EPD (en xml-fil med beräkningsresultatet) från Gabi till Environdecs EPD-databas

• Environdec har konfirmerat att digitala EPD:n från Gabi kan laddas upp i Environdecs databas

• Rapport (maj 2019).



• Ett obrutet flöde för LCA med hjälp av BIM är verklighet inom snart framtid!

• För detta måste utvecklas följande:

‒ Teknikutveckling:

• Nya funktioner i BIM/CAD verktyg (för CoClass, export av information för LCA mm)

• Alla informationskällor i anläggningsprojekt måste struktureras (t ex enligt CoClass) och digitaliseras, så att all 
projektinformation från dessa källor går att samla i en överföringsfil (t ex en IFC-fil)

• Beställare måste kunna ta emot all digital dokumentation i en modell/fil vid överlämning av projektet – underlättar 
kontroll av uppfyllande multi-disciplinära krav

• Environdec behöver utveckla rutiner för tredjeparts granskning för digitala EPD:er

‒ Affärsutveckling:

• Det finns inga riktlinjer från beställare om vilka attribut, informationsstruktur, innehållet ska levereras i en digital 
modell – ingen incitament för projektörer/entreprenörer att göra det på eget bevåg

‒ Kompetensutveckling:

• Projektörer och konstruktörer skapar digitala modeller/kodar med CoClass. LCA-experter borde påverka 
vidareutveckling av CoClass så att det passar för digitala LCA:er.
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Våra viktigaste lärdomar från detta projekt:

2019-01-17 NCC Sverige AB



• Branschen:

‒ Vidare utveckling och bredare implementering av CoClass underlättar 
digitala LCA:er

‒ Miljö- och klimatarbete är viktiga för alla led i byggprocessen –
automatisering av LCA/EPD leder till kostnadsbesparingar och skapande 
av konkurrensfördelar

‒ Driva fram samarbete mellan olika aktörer och roller i byggprocessen

• NCC:

‒ Vidareutveckla arbetssätt för matchning av generiska resurser i SBE:s 
hubb och BIM/LCA-beräkningar 

‒ Använda/vidareutveckla framtagna resultat för digitala LCA/EPD i flera 
anläggningsprojekt

‒ Implementera ”CoClass-tänkande” i interna projektsystem för helt 
automatiserat obrutet flöde mellan BIM/kostnadskalkyl/teknisk beskrivning 
och LCA-programvara

26

Hur går vi vidare? Hur kommer vi jobba vidare med 
digitala LCA framöver? 

2019-01-17 NCC Sverige AB
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SBE Testpilot Infrastruktur
Väg 44 Lidköping Källby

Gustav Sandqvist

Hållbar affärsutveckling, Skanska Sverige

28



Väg 44 Förbifart Lidköping

• Projektering och breddning av befintlig väg (1,6 km) 
och byggnation av ny 2+1 väg (7 km), lokalvägar, 7 st
betongbroar och 2 st rörbroar.

• TE, kontraktssumma 232 MSEK

29

Lidköping
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Utgångsläge i Trafikverkets 
verktyg

Övrigt

Stål, armering, Väg
(6.2)

Jordschakt Fall A
(6.4)

Jord Fall A, Fyll
(6.4)

Bärlager, obundet
(6.4)

Bitumenbundna
lager (6.4)

Kontraktskrav klimat 
Väg 44 förbifart Lidköping

Utgångsläge framtaget enligt 
förfrågningsunderlag med Trafikverkets 
klimatkalkylsverktyg.

Klimatkalkylen bifogades förfrågan.

Byggskedets påverkan jämförs.

Bonus vid minskning på minst 10%.

Arbete med att definiera utgångsläge.
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- Jämförelse mellan två olika klimatkalkyler (verktyg).

- Använda produktspecifikt data.

- Inläsning av kalkylunderlag från (intern) UE. 

- Utveckling av tilläggsmodul för underhållsinsatser.

- Vidareutveckling av bakomliggande antaganden och 
beräkningshjälpmedel.

31

Syfte



- Export av information från ekonomisk kalkyl.
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Genomförande klimatkalkyl

Ekonomisk kalkyl

Miljödata
IVL

Anavitor
ECO2

Import delprojekt

Projektspecifik indata

EPD-data

- Import och användning av Anavitor/ECO2.

- Kopplar till miljödata från IVL.

- Resultat kan sorteras på olika sätt.
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Utmaningar

Importerad sidokalkyl för pålning.

Informationen finns i vissa fall, 
handpåläggning krävs. 

Insamling av data från leverantörer / UE.

Underhållsmodul utvecklas. 
Data från Trafikverket. 
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Preliminär jämförelse av resultat
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Väg 44: Utgångsläge och byggskede

Övrigt

Stål, armering, Väg (6.2)

Jordschakt Fall A (6.4)

Jord Fall A, Fyll (6.4)

Bärlager, obundet (6.4)

Bitumenbundna lager (6.4)

Betong, Väg (6.2)

Berg Fall B, Fyll (6.4)

Minskning
ca 19 % 
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Lärdomar
- Olika omfattning på kalkylerna / mängden indata.

- Skillnader i avgränsning av livcykelsteg.

- Miljödata / emissionsdata kan skilja sig.

- Vikten av att ha gemensam struktur på indelning.

- Transparens i antaganden / ”standardmängder”.

- Viktigt att få ut kunskapen i projektorganisationerna!

- Enklare sätt att få fram materialmängder. Få med leverantörer / UE. 

- Kommande behov av uppföljning. Byggdes det som vi tänkte i tidigare 
skede?

- Digitalisering kommer underlätta arbetet. Tidskrävande manuell 
handpåläggning kan effektiviseras!



Frågor?
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