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Förord
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar.
Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.
Programmets mål 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
 flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv,
plattformar samt nya konstellationer av aktörer
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi
den kunskap som tas fram i programmet.
Digital LCA- Kommunikation och kunskapsuppbyggnad är ett av projekten som har
genomförts i programmet inom ramen för fokusområdet Livscykelperspektiv. Det har
letts av Jeanette Sveder Lundin Skanska, tillsammans med Martin Erlandsson, IVL och
Kajsa Byfors Svensk Betong, samt delprojektledare för respektive delprojekt. Utöver
finansiering från deltagande organisationer har stöd erhållits från SBUF.
Genom ett antal genomförda workshops, seminarier och konferenser har projektet
bidragit till uppbyggnad av nätverk och spridning av kunskap och resultat. Projektet
har också identifierat och belyst viktiga icke tekniska hinder som finns för
implementering av digital LCA, exempelvis behovet av kompetensuppbyggnad hos
marknadens olika aktörer, behovet av samverkan, tydliggörande av nytta, drivkrafter,
verktyg, vägledningar mm.

Stockholm, 14/6 2019
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Sammanfattning
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 - till slutligen
avveckling. Det är därmed också en viktig förutsättning för att på faktabaserad grund
kunna minska byggnaders klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. LCA för en hel
byggnad är mycket komplex att genomföra vilket gör att integrering i de befintliga
digitala processerna är en förutsättning för att metodiken ska kunna användas fullt ut
för optimering av byggnaders miljöprestanda.
Samverkan och spridning av kunskap är en viktig förutsättning och kommer att vara
en avgörande faktor för hur snabbt digital LCA kan införas och ge nytta i form av
minskad klimatpåverkan från byggandet. Genom ett antal genomförda workshops,
seminarier och konferenser har projektet bidragit till uppbyggnad av nätverk och
spridning av kunskap och resultat. Det har också bidragit till inspel till pågående
statliga utredningar om digitaliseringens och LCA metodikens betydelse för minskad
klimatpåverkan från byggsektorn.
Projektet har också identifierat och belyst viktiga icke tekniska hinder som finns för
implementering av digital LCA, exempelvis behovet av kompetensuppbyggnad hos
marknadens olika aktörer, behovet av samverkan, tydliggörande av nytta, drivkrafter,
verktyg, vägledningar mm.
Byggsektorn är internationell varför samverkan är en förutsättning för både
digitalisering och användning av LCA som beslutsstöd. Mot den bakgrunden har
projektet bidragit till att kommunicera status och utveckling inom området i ett
internationellt perspektiv vilket är av stort värde i den fortsatta utvecklingen.
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Summery
Life Cycle Analysis (LCA), is the method used to describe a building's overall
environmental and climate impact throughout the life cycle - from extraction and
processing of raw materials and further to material production, plant, operation /
maintenance - to final settlement. LCA for a whole building is very complex to
implement, which means that integration into the existing digital processes is a
prerequisite for the methodology to be fully usable for optimizing the environmental
performance of buildings. Collaboration and spreading of knowledge is necessary and
will be a crucial factor for how quickly digital LCA can be introduced.
Through a number of workshops, seminars and conferences, the project has
contributed to networks, shared knowledge, experiences and results. It has also
contributed to ongoing government investigations on the importance of digitization
and LCA methodology for reducing the climate impact of the construction sector.
The project has also identified and highlighted important non-technical barriers that
exist for the implementation of digital LCA, for example the need for competence, the
need for collaboration, clarification of utility, driving forces, tools, guidance etc.
The construction sector is international, so collaboration is a prerequisite for both
digitization and use of LCA as decision support. Against this background, the project
has contributed to communicating status and development in the field in an
international perspective, which is of great value in the continued development.
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1. Inledning
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 - till slutligen
avveckling. I byggskedet är arbetet med effektiviseringar en konkret process då det
ofta handlar om val mellan olika byggprodukter med känd klimatpåverkan. Störst
potential att optimera finns redan i planering- och projekteringsskedet, då man inte
valt konstruktionslösning, produkter och leverantörer. För att kunna jämföra och
optimera byggnadsdelar och hela byggnadsverk blir beräkningarna komplexa och
mycket omfattande. Det måste samtidigt säkerställas att alla optimeringar görs på rätt
sätt – så att byggnadens övriga krav på t ex ekonomi, funktion och livslängd också
uppfylls.
Under den första programperioden 2016-2018 var ett av fokusområdena
Livscykelperspektivet. Livscykelperspektiv har utgått från att så långt det är möjligt
använda befintliga modeller, system och verktyg för att genomföra LCA digitalt. Det
betyder att man inte skapar ”egna” lösningar utan istället har fokus på att nyttja och
komplettera det som redan finns utvecklat av strukturer, format och
verktyg/mjukvara. Man har också utgått från befintlig kunskap både om LCA och om
digital hantering och förflyttning av data.
Utvecklingen går snabbt, både inom digitalisering och användning av LCA som
beslutsstöd för hållbart byggande. Klimatfrågan har fått en allt mer tydlig plats på
agendan, vilket också syns i den utveckling som skett under de senaste åren.
Kravställande, förslag på lagstiftning och branschöverenskommelser har kommit till
under projektets gång. Några viktiga exempel är branschens färdplan för en
klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektor 20451, Trafikverkets införande
av ytterligare krav, Boverkets förslag till klimatdeklaration av byggnader2 samt
Boverkets vägledning om livscykelanalyser3 och fyrpartiöverenskommelsen som säger
att det ska finnas ett lagkrav på en obligatorisk klimatdeklaration för alla nybyggnader
senast januari 20224.

2. Syfte
Projektets syfte har varit att förmedla kunskap om digital LCA, både med avseende på
möjligheter och på utmaningar samt bidra till lösningar på identifierade behov. Syftet
har också varit att öka förståelse och samverkan mellan olika kompentenser och
Fossilfritt Sverige (2018). En klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektor
2045. En färdplan för fossilfri konkurrenskraft.
2 Boverket (2018). Klimatdeklaration av byggnader, rap 2018:23. Karlskrona: Boverket
3 https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-ochforvaltning/livscykelanalys/
4 https://www.socialdemokraterna.se/globalassets/aktuellt/utkast-till-sakpolitiskoverenskommelse.pdf
1
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aktörer som alla utgör förutsättningar för att digital LCA ska kunna implementeras på
bred front.
Följande delprojekt har haft särskilt fokus att sprida kunskap och erfarenheter:




Kunskap- och erfarenheter från användning av digital LCA
Icke tekniska barriärer
Internationell kunskap kopplat till LCA

3. Genomförande och resultat
För att underlätta läsningen av denna rapport kommer genomförande, resultat och
utveckling att sammanfattas för respektive del. Varje del länkas, eller refereras till
utförligare rapporter. Denna rapport bör alltså betraktas som en kort sammanfattning
av utfört arbete. De utförligare rapporterna bidrar med mer omfattande och detaljerad
information och kan läsas som fristående dokument. Smart Built Environments
rapporter finns att hämta på https://smartbuilt.se/projekt/publikationer/
Resultat och aktiviteter från tre delprojekt redovisas övergripande här.

3.1 Kunskap- och erfarenheter från användning av
digital LCA
En rad testpiloter har testat olika lösningar på hur man kan använda digitala LCA.
Piloterna har utgått från den egna organisationens behov och mognad när det gäller
kunskap om LCA, tillgång till digitala verktyg, expertis osv. Varje pilot har varit unik
och därmed genom värdefull information och erfarenhet bidragit till ett gemensamt
kunskapslyft för svenska aktörer i byggsektorn. Genom projektledningen har det varit
möjligt att samverka kring gemensamma inspel/remissvar till pågående statliga
utredningar om nya byggregler och förslag till krav på klimatdeklaration och loggbok.
Behov och nytta med digitalisering för genomförande av sådana förslag har framförts
till utredningarna. En givande dialog om digitaliseringens betydelse har pågått med
både Boverket, Trafikverket och kommuner via den referensgrupp som kopplats till
projekten. Dialog har även förts med andra projekt inom Smart Built Environment.
Kunskap och erfarenheter har spridits via:
-

5 workshops för projektet

-

3 öppna seminarier/konferenser

Seminarium 1 Uppstart
2016-06-07: Initiering – formande av projekten.
Under initieringsprocessen, då de strategiska projekten inom fokusområdet
Livscykelperspektiv i Smart Built Environment formades, hölls en öppen workshop i
syfte att få en bild av sektorns behov av digital LCA, dagens förutsättningar, tillgång till
kompetens mm. Baserat på den information som framkom formades sedan de olika
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projekten och en öppen inbjudan till branschens aktörer att medverka. På workshopen
deltog 43 personer med bred representation från branschens olika aktörer.
2016-11-23 Uppstartsworkshop del 1 ”Hinder att överbrygga”
En första workshop hölls med syfte att mer ingående planera och samordna projekten i
del 1, Hinder att överbrygga. 12 deltagare. På agendan:
- Status ansökan och beslut från Formas
- Övergripande syfte, mål och genomförande av projekten i del 1
”Hinder att överbrygga”. Även förväntade leveranser.
- Genomgång och diskussion av delprojekten
- Planering i arbetsgrupperna
- Planering av samordning och avstämningar
2017-03-16 Gemensam Workshop
Den första gemensamma workshopen med deltagare i de strategiska projekten samt
referensgrupp hölls i mars 2017. 43 deltagare. På agendan:
- Övergripande om projekten i Smart Built Environment och SBUF
- Information från pågående projekt inom området
 CoClass
 Smarta plan, bygg, förvaltnings- och nyttjandeprocesser över
livscykeln
 Inspel från referensgruppen
 Status i pågående projekt i del 1 ”Hinder att överbrygga”
 Diskussion/frågor som måste lösas
2017-08-25 Uppstartsmöte Testpiloter
Projekten i ”Testpiloter” och ”Kunskap och kommunikation” startades upp vid ett
Skype möte i augusti 2017. 15 deltagare. På agendan
- Pågående aktiviteter och kontakter
- Tidplan och administration
- Kommunikationshjälpmedel
- Komma igång: checklista, hjälpmedel, diskussion
 Varför digital LCA
 Vad krävs
 Gemensamt resursregister
 Bill of resourses
 Generella och specifika miljödata
 LCA beräkningen och resultatet
 Resurshubben
- Det digitala flödet
2017-10-18 Öppet seminarium om digital LCA
I oktober 2017 hölls ett öppet seminarium om digital LCA. 56 deltagare. På
programmet:
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-

Beskrivning av fokusområdet Livscykelperspektiv i Smart Built
Environment programmet
LCA – en internationell utblick
Digitala EPD’er i Norge
Boverkets vägledning om LCA
Trafikverkets användning av LCA som beslutsstöd vid upphandling
BM – ett förenklat miljöberäkningsverktyg

2018-01-11: Gemensam workshop
I november 2018 hölls en workshop för alla deltagare i fokusområde
Livscykelperspektiv, dvs del 1, 2 och 3 samt referensgrupp. Även intressenter från
andra pågående aktiviteter inom området bjöds in, tex programoperatörer för EPD. 42
deltagare. På agendan:

-

Status i projekten samt nya aktiviteter, tex nytt projekt om
inhämtning av data från 3D modeller.
Digitala EPDer
Resurshubben
Rundabordssamtal om olika delar i det digitala flödet

2018-06-12: Gemensam Workshop
Ytterligare en workshop för deltagare i hela fokusområde Livscykelperspektiv samt
referensgrupp. 50 deltagare. På agendan:

-

Status i pilotprojekten
Färdplanearbetet
Drivkrafter
Nytt om artikelidentitet och ID för ingående resurser
Info om systerprojekt inom Smart Built Environment samt nästa
programperiod
Resurshubben
Skapa och hämta digitala EPD’er
Grupparbeten: Var står vi och vilka hinder återstår

2019-01-17: Resultatkonferens Livscykelperspektiv
I januari 2019 hölls en öppen resultatkonferens för alla projekt i fokusområdet
Livscykelperspektiv. 86 deltagare. På agendan:
- Panelsamtal om nytta med digitalisering med representanter från
Boverket, Trafikverket, Smart Built Environment, LTU och BoKlok
- Summering av del 1: Hinder vi har klarat av
- Korta redovisningar och paneldiskussioner med pilotprojekten:
resultat och lärdomar från genomförda projekt
- Korta redovisningar från projekten i del 3, Icke tekniska barriärer
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-

Nytta och inspel från omvärlden, bla internationellt arbete,
klassificering och artikel ID, standardisering och digitala miljödata

Med syfte att beskriva konceptet för digital LCA har också enklare rapporter tagits
fram under projektens gång, t. ex. Framtidens smarta digitala miljöberäkningIntroduktions till resurshubben och arbetsprocessen5.
Debattartikel:

-

24 jan 2018, Byggindustrin,
Underlagsrapport till artikeln (Erlandsson m fl 2017)

Publika framföranden om digital LCA och våra erfarenheter:

-

17 april 2018 BIM Alliance årsstämma
22 maj 2018, Byggforum
19 maj 2018, BIM Alliance material och miljögrupp
13 sep 2018 NordLCA, Helsingfors
13 nov. 2018, EPD international stakeholder forum, Bryssel
6 mars 2019, Klimatkommunernas medlemsmöte i Karlstad

3.1.1 Erfarenheter och resultat
Samtliga rapporter som beskriver förslag på lösningar för att kunna genomföra digitala
LCA och som genomförts inom Smart Builts strategiska projekt S-2016-05 Hinder att
överbrygga, redovisas på Smart Built Environments hemsida6.
Några viktiga erfarenheter och resultat:


Tillgången till generiska data är viktigt, men för att den klimatdeklaration som
krävs enligt det förväntade lagförslaget så är förutsättningen att
klimatberäkningen görs digitalt om kvalitén ska säkerställas och tidsåtgången
minimeras.



I ett tidigt skede i byggprocessen är den korrekta arbetsmetoden att använda
generiska miljödata för ingående resurser. Vid optimeringsarbetet för
minskad klimatpåverkan krävs specifika miljödata för inbyggda resurser. Det
betyder att både generiska som leverantörsspecifika data behövs.



Att hantera LCA separerat från andra beslutsunderlag och processer är inte en
framkomlig väg, eftersom det blir mycket komplext att hantera och därmed
dyrbart samtidigt som resultaten ofta blir för trubbiga för att användas som
beslutsstöd.

Erlandsson, M. (2018) Framtidens smarta digitala miljöberäkning -Introduktion till
resurshubben och arbetsprocessen, Smart Built Environment.
6 https://www.smartbuilt.se/projekt/publikationer/.
5
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Det finns en stor önskan att möjliggöra leverantörsspecifika materialval,
varför EPD får en central betydelse framöver. Tillgången på digitala LCA/EPD-data är mycket begränsad och utgör därmed fortfarande ett hinder – det
gäller både generella och produktspecifika data. Vi ser dock en stark
utveckling den senaste tiden då alla EPDer registrerade i Tyska IBU nu finns
digitalt tillgängliga, samt EPD Norge kommer släppa alla sina EPD i en digital
version under 2019. Kravet från dessa programoperatörer framöver är att
EPD’er ska redovisas enligt det EU-baserade formatet ILCD+EPD+ som är
gemensamt med EUs stora satsning på miljöfotavtryck (Product
Environmental Footprints, PEF).



Det behövs en öppen miljödatabas med generiska och digitala miljödata, något
som också påpekas av Boverket i utredningen om krav på klimatdeklaration
för byggnader (2018). För att möjliggöra digital LCA måste en sådan
miljödatabas även kunna användas digitalt. Förutsättningarna för detta finns i
och med att det digitala formatet ILCD + EPD+ är förankrat och framtaget i
samverkan med EPD programoperatörer och den europeiska InData gruppen
som driver utvecklingen av digital överföring av miljödata på europeisk nivå7.
Därmed finns nu en europeisk överenskommen och förankrad grund för
digital hantering av miljödata för LCA såväl som för andra behov, tex loggbok
för spårbarhet av inbyggda produkters kemiska innehåll.



Förståelsen för behovet av digitala arbetssätt har stärkts och intresset för
produktspecifika val ökat då det är ett sätt att sänka klimatpåverkan.



Förståelse för nyttan med digitalisering och organisationers
bidrag/kunskap/engagemang är avgörande för implementeringen.



För att förverkliga digital LCA-beräkningar krävs utbildningsinsatser.
Erfarenheter från genomförda testpiloter i Livscykelperspektiv visar att
testpiloter är ett effektivt sätt att bygga kunskap samtidigt som branschens
olika aktörer får möjlighet att samverka.



För att digital LCA ska bli det beslutsstöd som vi behöver måste många olika
kompetenser förstå och dela kunskap med varandra. Framförallt krävs att de
olika aktörerna förstår, inte bara sina egna utmaningar och hinder, utan även
de andra aktörernas.

Erlandsson M (2017). Introduktion till Digitalt EPD format för bygg-produkter i
Sverige, Smart Built Environment, IVL Svenska Miljöinstitutet Rapport C 374 ISBN nr
978-91-7883-021-3
7
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För att kunna hantera data för ingående resurser på ett effektivt sätt krävs
standardiserade system för klassning och identifikation av resurser och deras
tillhörande egenskaper/miljödata



Möjligheten att använda digitala indata från ett kalkylprogram i sin LCA har
varit beroende av vilken programvara som används. Samtliga kalkylmjukvaror
på den svenska marknaden förväntas kunna leverera digitala indata i och med
de utvecklingsprojekt som pågår i branschen. Däremot saknas det ett
gemensamt format som hanterar denna generiska resurssammanställning
som accepteras av de olika programvaruleverantörerna. Projektet utgick ifrån
att SBxml som redan finns implementerat i alla byggkostnadskalkylvaror
skulle vara ett sådant format, men det visar sig att detta format upplevs som
ålderstiget och att det krävs en vidareutveckling för att identifiera ett nytt
mycket enklare format.

3.1.2 Vidareutveckling
Flera pilotprojekt kommer att fortsätta arbetet med digital LCA och vissa aktörer
planerar att använda metodiken i skarpt kravställande på byggnaders klimatpåverkan.
För att kunna implementera återstår fortfarande tillgång till lösningar ”som fungerar” i
hela flödet och för de befintliga system och mjukvaror som används i byggprocessen –
ambitionen och tekniken finns men implementering och kunskap hos användare
saknas. Idag saknar många vanligt använda mjukvaror på marknaden möjligheten att
importera och exportera digitala data som krävs för en LCA vilket är ett hinder för
utvecklingen och som enbart kan åtgärdas av leverantörerna av mjukvara. Sådana
dialoger och projekt är igång till följd av de behov och den kravspecifikations som
tagits fram i under arbetets gång.

3.2 Icke tekniska barriärer
Nedan följer sammanfattningar av delprojekt som redovisas i sin helhet i separata
rapporter:
Sege park
Med syfte att belysa icke tekniska barriärer för att utföra klimatberäkningar för
byggnader, har ett av projekten studerat området Sege Park, ett utvecklingsområde
inom Malmö stad med höga hållbarhetsambitioner inom bland annat delande, klimat
och energi8. Markanvisningsavtal har knutits med 13 byggaktörer. Området har
använts för att studera hur klimatdeklarationer (enligt Boverkets förslag) för
byggnader kan introduceras, speciellt digitala klimatdeklarationer och vilka barriärer
som finnas för en introduktion. En workshop har hållits och en enkätstudie har
genomförts.
Förutsättningar och möjligheter för bredare implementering av digital livscykelanalys
Ytterligare ett projekt har adresserat förutsättningar och möjligheter för bredare
implementering av digital livscykelanalys inom husbyggnad: LCA som stöds av digitala
Ejlertsson, A. (2019) Icke tekniska barriärer - klimatberäkningar vid utveckling av
nytt bostadsområde, IVL, Smart Built Environment.
8
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informationsflöden-/modeller (BIM)9 . I syfte att bidra till rekommendationer och ”att
tänka på”-råd vid fortsatt utveckling och implementering har intervjuer och en
workshop med deltagare från olika byggprocessaktörer genomförts. Särskilt fokus har
legat på fastighetsbolag samt små och medelstora arkitektkontor, teknikkonsulter och
byggföretag som är aktiva på den lokala marknaden i Norr-/Västerbotten.

3.2.1 Erfarenheter och resultat
Sege park
Resultaten visar att Boverkets lagförslag för klimatdeklarationer (Boverket, 2018) är
välkänt och att det trots omfattningen inte verkar avskräcka aktörerna. Istället kan
många aktörer tänka sig att ställa strängare krav än vad lagstiftaren föreslår. Trots att
aktörerna för tillfället bedömer sin kunskapsnivå som begränsad upplevs inte
utbildningsinsatsen som ett hinder. Aktörerna anser däremot att kostnad för att ställa
klimatkrav är avgörande för hur pass stränga krav som kan ställas på marknaden.
Förutsättningar och möjligheter för bredare implementering av digital livscykelanalys
Studien indikerar en begränsad användning av LCA bland de tillfrågade
byggprocessaktörerna, endast ett fåtal hade erfarenhet av LCA-studier. Företagens
BIM-mognadsgrad återfinns mellan 2D-CAD/papperbaserat och 3D-modellbaserat
informationsutbyte, med en tydlig skillnad mellan olika aktörer. Arkitekt/teknikkonsulterna utför i huvudsak sitt interna arbete i 3D-informationsmodeller,
medan fastighetsbolagen och byggföretagen ofta hanterar 2D. I studien deltagande
företag har lyft fram några faktorer som särskilt betydelsefulla för att utveckla
användandet av LCA respektive BIM. Drivkrafter i form av krav externt/internt eller
upplevd nytta samt tillgång till kompetens framhålls som avgörande för att de i högre
grad skulle använda LCA. För att utvecklas inom BIM pekar leverantörer på behovet av
ökad efterfrågan från kunder och beställare, medan fastighetsbolag i sin tur framhåller
att de behöver se nyttan för den egna verksamheten. Även tillgång till resurser i termer
av exempelvis pengar och användbara programvaror lyfts som en knäckfråga för att
satsa mer på BIM.
Studiens resultat visar på att det i dagsläget är expertfunktioner – framförallt på
konsultsidan och i vissa byggföretag – som kan hantera BIM på den nivå som krävs för
att genomföra digitala LCA. Gedigen LCA-kompetens är heller inget i studien
deltagande företag i allmänhet besitter. Expertis inom LCA och BIM förefaller också
vara organisatoriskt åtskilda, internt i större organisationer och mellan olika
fackområden på konsultsidan. Sammantaget pekar resultaten mot att ett fåtal öar av
experter kommer att kunna hantera en integrerad användning av LCA och BIM, vilket i
sig kan motverka en bredare implementering av LCA som underlag till beslut i
husbyggnadsprojekt. För att resultat från LCA-studier ska nå mer utbredd användning
pekar denna studie mot att även enklare verktyg och vägledningar behöver utvecklas. I
studien deltagande fastighetsbolag menar exempelvis att BIM kan stötta användandet
och införandet av LCA i deras organisationer om det leder till verktyg som de själva
kan använda utan att anlita externa experter.

Lidelöw, S. (2019) Förutsättningar och möjligheter för (bredare) implementering av
digital LCA i husbyggnadsprojekt. Luleå tekniska högskola, Smart Built Environment.
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3.3 Internationell kunskap kopplat till LCA
Syftet med detta delprojekt har varit att komplettera kunskapssammanställningen från
testpiloterna med kunskap och erfarenheter från omvärlden10. Detta har skett genom
deltagande i två internationella forsknings- och utvecklingsprojekt.
Studiern identifierar ett antal likheter och skillnader mellan hur utvecklingen av LCA
för byggnader ser ut just nu i Sverige jämfört med omvärlden. Rapporten ger också
slutsatser från det internationella projektet IEA EBC Annex 57 - Evaluation of
embodied energy and carbon dioxide emissions for building constructions samt en
kort inblick i vad som förväntas komma ut av det uppföljande internationella projektet
IEA EBC Annex 72 - Assessing Life Cycle Related Environmental Impacts Caused by
Buildings. Dessa projekt är högst relevanta för den fortsatta utvecklingen av tillämpad
LCA i byggprocessen

3.3.1 Erfarenheter och resultat
Utvecklingen i Sverige följer väl utvecklingen i övriga Europa. Bokförings-LCA enligt
EN 15978 och EN 15804 är praxis i Europa såväl som i Sverige. Det förslag till
klimatdeklaration av byggnader som Boverket utarbetat följer också i mångt och
mycket en rad likartade initiativ i Europa. I Sverige ligger fokus på klimatpåverkan
medan flera andra länder i Europa vanligen gör beräkningar av fler
miljöpåverkanskategorier. I Sverige inkluderas vanligen transporter till byggplats samt
energikrävande aktiviteter på byggplatsen (modul A4-A5) i beräkningar idag, vilket är
mindre vanligt i andra länder. Å andra sidan ingår ofta utbyte (modul B4) i
beräkningar utomlands vilket inledningsvis inte ingår i Boverkets förslag till
klimatdeklaration och inte heller ingår i miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Det
finns emellertid inte något harmoniserat sätt att att sätta scenarier för
användningsskedet men denna fråga är ett exempel på vad som kommer att hanteras i
det pågående internationella projektet Annex 72. En annan viktig fråga för det
projektet är att ta fram vägledning för hur referensvärden kan utvecklas vilket för
närvarande pågår i många länder. Detta kommer också behöva göras i Sverige för att
utveckla vidare tillämpningen av LCA i byggandet så att ökad styrning mot byggnader
med låg klimatpåverkan kan uppnås.

4. Slutsatser
-

Den generella slutsatsen från projekten inom Smart Built Environment
Livscykelperspektiv är att ansatsen att skapa ett obrutet informationsflöde för
att göra digitalt beräknade LCA har gått att förverkliga. Men ytterligare
utvecklingsarbete återstår för att möjliggöra en helt digital LCA-beräkning för
ett byggnadsverks alla livscykelskeden, genom att använda information som
redan finns, samt att sedan spara, förvalta och utveckla resultatet av
beräkningen.

Malmqvist, T. (2019) LCA för byggnader-Internationella erfarenheter, KTH, Smart
built Environment rapport 3.3.
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-

-

-

-

Miljöprestanda är en egenskap bland många andra. Det betyder att de
miljödata som krävs i en LCA måste hanteras digitalt på samma sätt som andra
produktrelaterade data i byggprocessen, vilket kräver användning av
befintliga strukturer och system. Vid behov av nyutveckling/kompletteringar
måste det göras i samverkan med andra.
Vanligt använda mjukvaror i byggprocessen på marknaden behöver utvecklas
för att även kunna tillhandahålla den resurssammanställning som krävs för en
digital LCA-beräkning.
Kunskapsbristen är stor både när det gäller digitalisering och användning av
LCA, vilket utgör ett hinder för att digital LCA ska bli det effektiva beslutsstöd
som behövs i arbetet med minskad klimatpåverkan. Det gäller alla
medverkande parter i byggprocessen.
För att underlätta användningen av digital LCA-beräkningar krävs
utbildningsinsatser och samverkan.
För att kunna implementera och integrera digital LCA krävs samverkan mellan
kompetenser inom standardisering, klassificering, projektering, modellering,
kalkylering och LCA.
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