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Syftet

…med denna testpilot var att utvärdera hur klimatbelastning kan/bör ta plats i projektering 
respektive kalkylering via objektsmodeller, där modellobjekten tillförs relevant information 
från respektive part.

I samband med detta också utvärdera hur CoClass och digitala EPD:er kan/bör användas vid en 
projektering av detta slag.

Utvärderingen förväntas kunna bidra med förbättrade bedömningar av klimatpåverkan inom 
planering- och projekteringsprocessen för byggnader, vilket indirekt gynnar samhället i stort. 
Mer direkt förväntas det underlätta arbete och beslutsfattande för olika verksamhetsutövare, 
som konsulter, entreprenörer med flera.

Till hjälp har vi använt en A-modell för Folkhems trähusprojekt Cederhusen.
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Folkhem

…har av arkitekt General Architecture beställt en modellering av en yttervägg i fastigheten 
Cederhusen, Hagastaden Stockholm. Objektet har designats i Revit och därefter exporterats till 
IFC-2x3-fomat.

Tyréns

…har tillfört ett stort antal materialresurser med generiska CO2e-uppgifter direkt till Bidcon’s
systemdatabas, då vi idag bara har en resurshub i teorin. Dessa värden uppsummeras till 
produktionsresultat och byggdelstyper och kan användas som kalkylposter i kalkyler.

Elecosoft

…har importerat IFC-filen i Bidcon och analyserat informationen för väggobjekten utifrån ett 
kalkylperspektiv. Modellen har reviderats 1 gång av GA för att förädla den ytterligare innan 
denna aktuella workshopen.

I kalkylen har sedan aktuella modellobjekt länkats med kalkylposterna och får på så sätt både 
uppsummerade kg CO2e-värden på varje kalkylpost respektive total  kg CO2e-belastning i 
kalkylen, samt också se vilka modellobjekt som länkats med respektive kalkylpost.
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CoClass

Om man redan i tidigt skede klär modellobjekten med egenskaper och koder från det nya klassificeringssystemet CoClass, ger det 
ett positivt mervärde för bl a kalkylarbetet. CoClass bör kunna ge ett kompletterande stöd till BSAB 96, då det bl a tar höjd för att 
inbegripa hela livscykeln.

Digitala EPD:er

Utvecklingen av digitala EPD:er känns rätt väg att gå, men saknas för närvarande från EPD Norge och EPD International. Kanske 
bör man studera hur man i Tyskland löser detta, då de redan nu kan arbeta med digitala EPD:er. Den webtjänst som nu utvecklas 
via ett annat Smart Built Environment-projekt kommer publicera kvalitetsklassade digitala EPDer som enligt uppgift ska göras  
sökbara bland annat via SBE resursregister och CoClass klassificering.

Resurshubben

Frågan var bäst förutsättningar finns för att tillföra klimatuppgifter till en modell, under projekteringen eller vid kalkylering, kanske 
besvaras med ”både och”. Helt klart ser vi dock att detta kan utföras vid kalkylarbetet ifall resurserna tillförts 
klimatbelastningsdata. 

Resurshubben verkar idag genom import av resurssammanställningar av relevant information för det specifika framställandet av 
LCA beräkningar. Men vi ser också en potential och nytta att olika programvaror kan hämta klimatbelastningsdata från 
resurshubben. I en framtid förväntas publika LCA-databaser såsom Trafikverkets databas i Klimatkalkyl och Byggsektorns 
Miljöberäkningsverktyg publicera LCA-data med GUID från resurshubben.
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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 



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



Ett innovationsprojekt för fossilfri 
byggnation.

– BYGGSTART 2019 –

HOPPET



Politiskt beslut:

”Lokalförvaltningen - Göteborgs Stad ska bygga 
en förskola som så långt som möjligt är fossilfri i 
alla led – från råvaruuttag via transporter och 
tillverkning till byggarbetsplatsen och den färdiga 
byggnaden. 

Eventuell klimatpåverkan ska kompenseras.”



Förstudie

Innovationsprojekt – FOUI, utredning & uppföljning

Byggprojekt - Projektering & produktion

2017 2018 2019 2020 2021

Fossilfritt 
GöteborgKommunikation & spridning
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Vägen framåt



www.goteborg.se/fossilfribyggnati
on



Digital LCA kalkyl, LKF

Anders Ejlertsson



Kvarteret Nymfen, LKF

Fakta byggnaden

Två huskroppar 3818 / 824 m2 Atemp

Platta på mark

Betongstomme

Bärande yterväggar / utfackningsväggar

Fasadmaterial tegel / fasadskivor

60 kWh/m2 Atemp, fjärrvärme



Resultat / Erfarenheter

Kalkylfilen känslig, arbetat med delmängd

SbXML ingen framkomlig väg

Totalt 90 resurser varav 32 unika (36%)

Ökat LKFs förståelse för digitaliserad LCA kalkyl

Aktiva projektchefer driver miljöarbetet

Fortsatta projekt kring klimatkrav

Resurs id, namn, 

mängd, enhet, 

byggdel, 

omräkningsfaktor, 

spill

Bidcon

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg



www.ivl.se/bm

Tack!



JM AB / Eva Lindqvist

LCA-beräkningar för
Täby Park Hyresrätter
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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: LÄGENHET

STATUS:
BYGGSTARTAT

TILLTRÄDE: Q2, 2020 

MILJÖMÄRKNING: SVANEN 
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Ur Täby Parks Hållbarhetsprogram
Mål
• Området planeras och byggs med kunskap om 

klimatpåverkan.

Riktlinjer
• 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.                                          



Val av verktyg
• Vi valde Anavitor eftersom importfunktionen i BM inte var klar 

när beräkningarna påbörjades.

Resultat hittills
• Beräkningarna hittills täcker ca 60% av kalkylens poster.
• Klimatpåverkan uppgår just nu till 273 kg CO2e/m2 Atemp.

Viktigaste lärdomar
• Kunskap om projektet och kalkylen är en förutsättning.
• När kalkylen innehåller separata offerter och poster som inte är i 

kg.
• Detektivarbete för att hitta EPD/klimatberäkningar för valda 

produkter.
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LCA-beräkningar i Anavitor



Hur går vi vidare? 
• Vi kommer att utvärdera metoden för LCA-beräkningar när vi är klara.

Hur kommer vi jobba med digitala LCA framöver? 
• Vi vill göra LCA-beräkningar för samtliga projekt som projekteras 

framöver för att vara redo för kommande lagkrav om 
klimatdeklaration.

Vilka möjligheter ger digitala LCA?
• Ökat engagemang i klimatfrågan för projekten. 
• Att vi redan under projekteringen kan se vilken klimatpåverkan de 

olika materialen har och kunna välja material med lägre 
klimatpåverkan.
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Digitala LCA framöver



Ex på annan studie som 
anger klimatpåverkan. 
Resultatet visar ett 
klimatavtryck på 150-200 kg 
CO2/m2, för A1-A5.

Brf. Viva (RISE, 2017)  


