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DIGITALA MILJÖBERÄKNINGAR- KOMPLEMENT OCH FÖRDJUPNING

Sammanfattning
Syftet med Skanskas projekt är att räkna LCA baserat på BIM-modellens information
och sedan visualisera resultatet så att det kan utgöra ett stöd/ beslutsunderlag i
pågående projekterings- och planeringsarbete.
För att kunna göra detta testades att koppla samman den information som behövs för
att göra en digital LCA från olika system.
CoClass klassificeringar nyttjades för att identifiera vilket generiskt miljödata som
användas vid en LCA beräkningar. Resultatet bekräftar potentialen och hur olika
programvaror kan kommunicera med att klassificera objekten på ett gemensam och
standardiserat sätt. Visualiseringen kan göras utanför mjukvarorna som
tillhandahåller grundinformationen vilket också möjliggör att information från flera
olika system kan kopplas ihop. Mjukvaror behöver inte vara ”bra på allt” utan snarare
leverera data till visualiseringsplattformar.
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1 Inledning
Under Smart Built Environments första programperioden 2016-2018 var ett av
fokusområdena Livscykelperspektivet. Utgångspunkten har varit 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. Nya behov har uppkommit under arbetets gång, vilket ibland lett
till att nya och kompletterande projekt startats upp. Däribland detta projekt, Digitala
miljöberäkningar- komplement och fördjupning. Projektets främsta syfte är att växla
upp nyttan med redan pågående utvecklingsarbete inom fokusområdet.
Det finns en risk för informationstapp och misstolkning då information flyttas mellan
olika informationsmodeller och mjukvarorsystem. Ett sätt att minska denna risk är att
använda samma begrepp och terminologi i alla skeden, hos alla parter, i alla
programvaror och informationsleveranser. Det branschgemensamma
klassificeringssystemet CoClass syftar till fylla denna funktion genom ett objekts hela
livscykel. Skanskas fördjupning fokuserar på att koppla samman information från olika
system som behövs för att göra en digital LCA.

2 Syfte
Syftet med Skanskas projekt är att både räkna och visualisera LCA resultat samtidigt
som planering och projektering pågår. Projektet avgränsade LCA till att enbart räkna
miljöpåverkanskategorin Global Warming Potential (GWP), i kg CO2 ekv.
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3 Genomförande och resultat
3.1

Genomförande

För att kunna genomför en digital LCA krävs indata i form av BoR (Bill of Recources).
BoR består av alla mängder och resurser (dvs. åtgång av material, transporter, energi
mm) och dess miljöprestanda (figur 1).

Figur 1. Översiktlig bild över framtagandet av digital LCA

Inom ramen för tidigare Smart Built Environment projekt, Hinder att överbrygga, togs
ett gemensamt register med de resurser som behövs för att göra en LCA för ett
byggnadsverk fram och publicerades via en öppen resurshubb (Jönsson, 2019).
Resurserna har unika GUID: (http://sbehub.se ) och kopplats mot material i
klassificeringssystemet CoClass. På liknanden sätt kan miljödata från olika
miljödatabaser och LCA mjukvaror förhålla sig till de resurserna via till exempelvis
materialen i CoClass.
Objekten i den digitala modell som användes i Skanskas fördjupning klassades enligt
CoClass med konstruktivt system, funktionellt system, komponent och material. Via
CoClass material (och den resurs som den motsvarar i resursregistret) kopplas
motsvarande miljödata enligt figur 2.
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Figur 2. Schematiskt bild över digitala flödet från resurser till resultat
Information om mängderna från modellen tillsammans med CoClass klassificeringen
skickas via ett API till Anavitor (som är LCA mjukvaran). Anavitor kopplar med hjälp av
informationssträngen ihop mängden material från modellen till en generisk resurs i
resursregistret. Anavitor i sin tur kopplar ihop mängden generiskt material med
motsvarande miljödata samt genomför själva klimatberäkningen. Anavitor skickar
tillbaka resultatet till Skanska i form av CO2, som sedan visualiseras via Autodesk
plattform Forge. När en förändring sker i modellen skickas en ny fråga till LCA
mjukvaran som uppdaterar beräkningen och skickar tillbaka resultatet som
uppdateras i vyn.

Figur 3. Schematiskt bild över digitala flödet i Skanskas fördjupningsprojekt. CO2
visualiseras med hjälp av Autodesk FORGE plattform.
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3.2

Resultat

Resultatet (i detta fall A1-A3 enligt standarden för LCA för byggprodukter 15804)
visualiseras vilket möjliggör att projektering och planering kan göras samtidigt som
klimatpåverkan synliggörs. Effekten av förändrade volymer, mängder och material kan
visualiseras omgående, vilket möjliggör optimering utifrån klimatpåverkan redan i
tidiga skeden. Olika byggdelar och klassificeringar kan visualiseras enskilt eller
gemensamt beroende på behov, se exempel i figur 4-6 nedan.

Figur 4. Visualisering av CO2 resultat där vissa delar av projektet markerats i modellen.

Figur 5. Visualisering av CO2 resultat där vissa delar av projektet markerats i modellen.
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Figur 6. Exempel från visualiseringar av klimatpåverkan (A1-A3) för olika delar av en
modell. Visualiseringen visar även de största materialen för hela modellen.

3.3

Slutsatser

Genom att nyttja CoClass klassificeringar kan digitala flöden mellan modeller och LCA
mjukvaror upprättas. CoClass klassen för material är nödvändig. Resultatet bekräftar
styrkan med att klassificera objekten på ett gemensam och standardiserat sätt.
Visualiseringen kan göras utanför mjukvarorna som tillhandahåller
grundinformationen vilket också möjliggör att information från flera olika system kan
visualiseras och kopplas ihop. Mjukvaror behöver inte vara ”bra på allt” utan snarare
leverera data till visualiseringsplattformar.
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3.4

Potential för fortsatt utveckling

Det krävs en fortsatt samverkan för att alla inblandande aktörer ska förstå hur
information bör klassificeras i modeller och mjukvaror för att de ska bli så värdefulla
som möjligt längre fram i byggprocessen. Det finns ett stort behov av att kunna göra
LCA i olika skeden av byggprocessen eftersom dessa kan ha helt olika syften.
Testpiloten har begränsats till informationsutbyte mellan projekterad modell och LCAverktyg. Motsvarande test bör göras där information från övriga stora datakällor under
ett byggprojekts livscykel kopplas samman. Genom att successivt addera information,
teoretiska överslagsmässiga data i tidigt skede fram till detaljerade faktiska
produktionsdata, kan vi spårbart gå från generiska till specifika miljödata. Detta
möjliggör dessutom en produkt som vid projektslut har en utförlig dokumentation klar
att överlämna till kund.
Oavsett skede i byggprocessen skulle miljödata för material och övriga resurser kunna
hämtas via API från Byggsektorns miljöhubb (tidigare kallad EPD- hubb) som håller på
att utvecklas via Smart Built Environment projektet ”Digital EPD-hubb och öppet
resurserregister”. Hubben syftar till att tillgängliggöra publika generiska och specifika
(EPD:er) miljödata digitalt.
I projektet har vi nyttjat en ännu ej publicerad materialtabell i CoClass, framtagen av
Byggtjänst i ett tidigare Smart Built Environment projekt, för koppling till generiska
miljödata. Att materialtabellen publiceras är en nyckel för koppling till generiskt
miljödata. Därefter krävs en struktur som kompletterar CoClass för att nå en successiv
detaljering. Exempelvis skulle GMN och GTIN kunna fylla det syftet.

10

Eventuell logotext

"Dubbelklicka för att infoga logga"

Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad │ Drottninggatan 33 │ 111 51 STOCKHOLM │ info@smartbuilt.se │ 070-645 16 40 │ www.smartbuilt.se

