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1:LCA/LCC för BIM - Problem att 

överbrygga 

Inleds med att lösa viktiga grundläggande frågor på grundläggande nivå för att övriga 
aktivíteter ska kunna starta och komma vidare. Övergår sedan i frågor på fördjupad nivå. 

Grundläggande nivå: 

• Språk: Gemensamma begrepp LCA och BIM

• Gemensam tolkning av standarder

• Gemensamt (internationellt) resursregister, börja med material med stora 
volymer/betydande påverkan), utveckla sedan löpande. Börja med generiska, 
utveckla mot specifika. 

• Koppling mellan resursregister, artikel-ID och leverantörs-ID

• Skilj mellan tidigt skede (planering?) och sent skede (projektering?): vem gör vad och 
hur?

• Systemgränser

• Organisatoriska frågor (roller och ansvar)

• Olika beslut och underlag i byggprocessen

• Hur kommer LCA in i olika skeden i beräkningarna

• Filformat för LCA/EPD/miljödata

• Behov av referensbyggnader, /anläggningskonstruktioner

• Kontroll av samhällskrav på byggmaterialnivå och byggnadsverksnivå



1:LCA/LCC för BIM - Problem att 

överbrygga 

Fördjupad nivå som hanteras löpande under projektperioden:

• Specifika indata för slutskede (preciseras när)

• Verifierade data

• Juridiska aspekter

• Vem betalar för utveckling och förvaltning av öppna 
plattformar, format mm

• Koppling till GIS och industriella processer

• Överföring av information från byggprocessen till förvaltningen

• Gemensam presentation av resultat på olika nivåer

• Hantering och redovisning av osäkerheter

• Utveckla metodik för att hitta största förbättringspotentialer

• Identifiera produkt/process kategorier med väsentlig 
miljöpåverkan inom olika områden, tex sprängning i broprojekt 
och säkerställ tillgång till generiska data för dessa, i steg 2 i 
digitalt format. Baserat på detta: skapa verktyg relativt snabbt.



2: Utvärdering- och idéprojekt för att 

stimulera drivkrafterna för implementering

• Vilka erfarenheter kan vi hämta hem från andra som ligger före med 
BIM (Nordamerika, UK, Norge)…

• …och LCA-krav på byggnadsverk (NL, Tyskland…)

• …och miljöcertifieringssystem (inkl. Miljöbyggnad 3.0

• …och energisekorn

• Problem och möjligheter från Trafikverkets verktyg och processer 
kopplade till Klimatkalkyl

• Undvika suboptimering

• Utvärdering av tilldelningskriterierna som ställdes i Norra 
Djurgårdsstaden

• Synergier mellan LCA/LCC och ”kemi” med loggboken

• Länka ihop systemen som i Norge: EPD, Green Guide baserad på 
EPD och miljöcertifiering av en byggnad med LCA

• Harmonisera kraven på LCA i de olika miljöcertifieringssystemen

• Harmonisering av systemtänk

• Verktyg för att ställa krav på LCA i upphandling

• Robusta lättillgängliga standarder



2: Utvärdering- och ideprojekt för att 

stimulera drivkrafterna för implementering

• Ställ upp målbild

• Tydliggör vinster (klimatpåverkan, miljöcertifiering, 
resursbesparing, livslängd, osv.)

• Samhällsperspektiv

• Flytta upp frågan på högsta politiska nivå – sätt 
branschens ledare vid samma bord för att diskutera 
klimatpåverkan i byggprocessen – implementera mål 
12 i de globala hållbarhetsmålen, 10YFP.

• Fokusera, tex på klimatpåverkan

• Skapa intresse hos leverantörer att ta fram EPD

• Stimulera stegvis innovation

• Ta fram verktyg för beställare (handbok, 
vägledning….)

• Identifiera möjliga affärsmodeller med LCA



3: Testpiloter

• Benchmarking mot en gemensam 3D-modell (ifc
produktmodell), normhus/väg

Workshopen konstaterade att,

• Att få in LCA och BIM i befintliga processer har ett 
avgörande betydelse för att nå varaktig förändring

• ”Kittet mellan olika aktörer” måste etableras på 
markandsmässiga villkor för att få till BIM

• BIM och LCA måste kopplas till krav som ställs

• Inledande kostnader måste kunna räknas av mot 
kostnadsbesparing längre fram

• Systemet måste hantera förutsättningarna från mindre 
projektet och små aktörer

• Testpiloterna måste ha en stor spridning geografiskt och i 
olika tillämpningar

• Utgå från behovsägare för att hitta piloter



3: Testpiloter

Förslag testpiloter:

- Fabs. Ny skola Prästeryd, Alingsås

- Alingsåshem- stadsutveckling Noltorp (flerbostadshus), 
fasadrenovering – Alingsås

- Testa kravspec från LCA – verktygslåda, i några kommuner 
i Västra Götalandsregionen

- Skanska, Nybyggnad kontor, Göteborg

- Köpcentra i Bergen (bionova tool)

- Fossilfri förskola, LF, Göteborg

- Typförskolor Sisab, många projekt

- BRF Viva Göteborg, Riksbyggen

- Trafikverkets klimatkalkyl arbete

- Uppdatering Blå Jungfrun

- Abetong projekt



4: Dialog- och kommunikation

• Nav för informationsutbyte
Vi jobbar mot ett rörligt mål och måste fånga upp vad 
som pågår och nätverka, absorbera ny information 
och bidra med utveckling som inspirerar andra. 

– Omvärldsbevakning. Inventering gjorda/pågående 
initiativ

– Dialogmöten, workshops, seminarier osv, både öppet 
och inom programmet/aktiviteten

• Kommunikation externt: 
– Påvisa för samhälle och politiker hur miljöpåverkan ser 

ut och hur sektorn förbättrar

• Kompetensutveckling
– ”Energilyftet” men för LCA istället, höja kompetensen 

om LCA hos beställare, projektledare och brett i 
branschen


