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Abstract 

Abstract 

This thesis concerns how Sweden relates to life cycle assessment (LCA) in the 
construction process. LCA means analyzing a products impact and the analysis 
includes the whole life span of the product. A building has a high complexity 
and the combination with its unique shape will make the LCA more 
comprehensive, unlike e.g. aluminum cans. 

Recently there has been a development of a working procedure in the 
construction industry. This method is called BIM which means building 
information modelling and the key thing is to gather all the information of the 
building in the same model. The benefits by using BIM are that a lot of double 
work is minimized and different involved stakeholders can take part of the 
model and work in the same model.  

The purpose with the thesis is to contribute to a more sustainable design 
through increased use of LCA. The aim has been to study the opportunities of 
integration between LCA and BIM, and also study the opportunities of making 
the procedure more efficient. 

Firstly a study has been done concerning whether how LCA is performed in 
Sweden and what problems there are concerning the making of a LCA in the 
construction sector. Next step was to find the benefits with BIM that reduce 
the problems. The thesis questions have been answered with mainly a literature 
study and a few interviews. The last question, considered as the main question, 
has also been answered with a case study. The case study includes an attempt 
of making an LCA on a part of the building of Jönköping University, School of 
Engineering by using BIM. 

The result shows that there is barely anyone that is performing LCA on 
buildings in Sweden today. LCA is performed when there is a demand from 
clients, but it is rarely. The knowledge of LCA is therefore poor and there are 
no standard methods. The results from the analysis of buildings today are not 
reliable. BIM facilitates the performance of LCA in several ways, but the 
problems with unreliable results remains. Linking the analysis to BIM makes an 
awareness of sustainability in an early stage, which can be considered more 
important than getting a correct result. BIM gives us the opportunity to save 
time in a time consuming procedure and hopefully contributing to a reliable 
result. This could be seen as a step in the right direction towards a sustainable 
development.  

 

 



Sammanfattning 

Sammanfattning 

I detta examensarbete berörs hur Sverige förhåller sig till livscykelanalyser 
(LCA) i byggprocessen. LCA innebär att en produkts miljöpåverkan analyseras 
och analysen omfattar hela produktens livscykel. En byggnad har ofta en hög 
komplexitet och i kombination med en säregen utformning är därför en LCA 
mer omfattande än andra produkter som t.ex. en aluminiumburk. 

På senare tid har det inom byggbranschen utvecklats en ny arbetsmetod för 
projektering av byggnader som heter BIM. BIM står för building information 
modelling och metoden går ut på att på ett enkelt och organiserat sätt samla all 
information om byggnaden i och samma modell. Några fördelar med att ha all 
information samlad i samma modell är att man slipper dubbelarbete och att 
olika intressenter kan ta del och arbeta i samma modell.  

Syftet med examensarbetet är att bidra till ett mer hållbart byggande genom en 
ökad förståelse och där igenom en ökad användning av LCA. Arbetets mål har 
varit att undersöka möjligheterna med att integrera LCA med BIM, och i så fall 
också undersöka möjligheterna att göra proceduren mer effektiv.  

Det har först undersökts hur LCA görs i Sverige och vilka eventuella brister 
som finns vid en framtagning av LCA i byggbranschen. Nästa steg har varit att 
hitta fördelar med BIM som skulle kunna minska bristerna. Frågeställningarna 
har besvarats med främst en litteraturstudie och ett fåtal intervjuer. I den den 
sista frågeställningen, som också är huvudfrågan, gjordes även en fallstudie. 
Fallstudien omfattar ett försök att göra en LCA på en del av Tekniska 
Högskolan i Jönköping med hjälp av BIM.  

Resultatet visar på att det inte görs någon LCA i större utsträckning på 
byggnader i Sverige idag. LCA görs i stort sätt bara när det finns ett krav från 
beställare och i dagsläget är det ovanligt. Kunskapen om LCA bland beställare 
och allmänheten är dålig och det finns inga standardmetoder. Följden av det 
blir att resultatet som fås inte är tillförlitligt. BIM kan bidra med mycket 
information på ett organiserat sätt till en LCA, men problemet med 
otillförlitliga resultat kvarstår. Kopplingen till BIM gör att man kan skapa en 
miljö-medvetenhet i ett tidigt skede, vilket kan anses vara viktigare än ett felfritt 
resultat. BIM ger oss möjligheten att spara tid i en tidskrävande process och 
tillsammans med krav från beställare kan det ge en ökad användning av LCA. 
Detta kan ses som ett steg i rätt riktning mot en hållbar utveckling. 
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1 Inledning 

Examensarbetet är en avslutande del för högskoleingenjörsutbildningen inom 
Byggteknik, med inriktning byggnadsutformning och arkitektur, vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping. 

“Ett hållbart samhälle” är ett uttryck som används mer och mer. I en 
kombination av en minskad miljöpåverkan, en hållbarhet ur ett ekonomiskt 
och socialt perspektiv, strävar vi efter en hållbar utveckling. Byggsektorn står 
för cirka 40 % av all resursanvändning i Sverige. Den hållbara utvecklingen 
beror därför mycket på hur vi väljer att bygga.1 

I eftersträvan efter en minskad miljöpåverkan används olika medel. För att få 
en total bild av en byggnads miljöpåverkan kan man utgå ifrån ett livscykels-
perspektiv. En LCA (Life Cycle Assessment) bedömmer en produkts miljö-
påverkan från tillverkning till bortskaffning av produkten. I framtiden spås 
LCA bli en självklar metod för att ta fram miljöprestanda.2 

Building information modeling, BIM, är ett modernt arbetssätt som innebär att 
samla information i en och samma modell. BIM är idag ett vedertaget arbets-
sätt i Sverige men det finns utvecklingspotential. Med hjälp av denna BIM-
modell kan man räkna ut en LCA.2 

 

1.1 Problembeskrivning 

Samhället är och blir allt mer miljömedvetet. När byggsektorn står för 40 % av 
samhällets totala resursanvändning i Sverige så följer ett stort ansvar. För att 
avgöra ett byggprojekts miljöprestanda krävs en bedömning av projektets 
miljöpåverkan. LCA är ett omfattande sätt att mäta och jämföra byggnaders 
totala miljöpåverkan då hela byggnadens livscykel analyseras. I teorin verkar 
LCA mycket bra men har inte fungerat lika bra i praktiken. Dels är det få som 
använder det och de som använder det saknar en gemensam metodik. Företag 
som använder sig av LCA har tendenser att gynna sina egna produkter.3 

Att använda BIM till grund för en LCA är det inte många företag som gör idag 
men det finns möjligheter för ökad användning i framtiden.1 När man gör en 
BIM-modell så vill man lägga in all relevant information i den. En del av 

                                              
1
 Erlandsson Martin, IVL Svenska Miljöinstitutet, Robust användning av LCA (2014-02-14) 

http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eab124/1401868710988/C25-

Robust+anv%C3%A4ndning+av+LCA.pdf (Hämtad: 2014-09-17) 
2
 Liljekow Camilla, SBUF 12457, Erfarenheter och utblickar för användning av LCA. 2012-11-15 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/c05f7cee-96bc-43c7-a61c-

da22c9503eae%5CFinalReport%5CSBUF%2012457%20Slutrapport%20Erfarenheter%20och%20

utblickar%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20LCA.pdf (Hämtad:2014-09-17) 
3
  IVL Svenska Miljöinstitutet, Projektsammanfattning B2192, (2014) 

http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eabfa0/1401877897438/B2192.pdf (Hämtad 

2014-09-18) 

http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eab124/1401868710988/C25-Robust+anv%C3%A4ndning+av+LCA.pdf
http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eab124/1401868710988/C25-Robust+anv%C3%A4ndning+av+LCA.pdf
http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eab124/1401868710988/C25-Robust+anv%C3%A4ndning+av+LCA.pdf
http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eab124/1401868710988/C25-Robust+anv%C3%A4ndning+av+LCA.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/c05f7cee-96bc-43c7-a61c-da22c9503eae%5CFinalReport%5CSBUF%2012457%20Slutrapport%20Erfarenheter%20och%20utblickar%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20LCA.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/c05f7cee-96bc-43c7-a61c-da22c9503eae%5CFinalReport%5CSBUF%2012457%20Slutrapport%20Erfarenheter%20och%20utblickar%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20LCA.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/c05f7cee-96bc-43c7-a61c-da22c9503eae%5CFinalReport%5CSBUF%2012457%20Slutrapport%20Erfarenheter%20och%20utblickar%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20LCA.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/c05f7cee-96bc-43c7-a61c-da22c9503eae%5CFinalReport%5CSBUF%2012457%20Slutrapport%20Erfarenheter%20och%20utblickar%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20LCA.pdf
http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/c05f7cee-96bc-43c7-a61c-da22c9503eae%5CFinalReport%5CSBUF%2012457%20Slutrapport%20Erfarenheter%20och%20utblickar%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20LCA.pdf
http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eabfa0/1401877897438/B2192.pdf
http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eabfa0/1401877897438/B2192.pdf
http://www.ivl.se/download/18.6cf6943a14637f76eabfa0/1401877897438/B2192.pdf
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informationen som läggs in i modellen kan ligga till grund för en LCA. Då 
branschen saknar erfarenhet av att koppla samman 3D-simulering och BIM 
med LCA så skulle en ökad erfarenhet underlätta en framtagning av LCA. 

I ett tidigare projekt har en förstudie gjorts i syfte att utveckla framtidens 
byggvarudeklaration. I arbetet visas en saknad av LCA-baserad information.4 

 

1.2 Syfte mål och frågeställningar 

I detta kapitel beskrivs arbetets syfte, mål, frågeställningar och de metoder som 
använts. 

1.2.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att bidra till ett hållbart byggande genom en ökad 
användning av LCA. 

1.2.2 Mål 

Målet är att få fram ett effektivt arbetssätt att utföra en LCA med hjälp av 
BIM. 

1.2.3 Frågeställningar 

● Hur utförs LCA på byggnader idag? 
  

● Vilka är bristerna i dagens framtagning av LCA? 
  

● Hur kan man effektivisera LCA med hjälp av BIM? 
 

1.3 Metod 

Examensarbetet omfattar en litteraturstudie om användningen av LCA i 
byggbranshen och en fallstudie där fjärde vingen på Tekniska Högskolan i 
Jönköpings ska undersökas. Litteraturstudien har kompletterats med intervjuer.  

1.3.1 Hur utförs LCA på byggnader idag? 

I denna frågeställning kartläggs, med hjälp av en litteraturstudie samt intervjuer, 
hur situationen ser ut idag. 

                                              
4
 Björk, Monica, SBUF 12775, Framtidens Byggvarudeklaration i digitalt format, 2014-02-06 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/BFA39573-6A27-455C-9904-

6B9A34A61327/FinalReport/SBUF%2012775%20Slutrapport%20Framtidens%20BVD.pdf 

(Hämtad: 2014-09-18) 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/BFA39573-6A27-455C-9904-6B9A34A61327/FinalReport/SBUF%2012775%20Slutrapport%20Framtidens%20BVD.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/BFA39573-6A27-455C-9904-6B9A34A61327/FinalReport/SBUF%2012775%20Slutrapport%20Framtidens%20BVD.pdf
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1.3.2 Vilka är bristerna i dagens framtagning av LCA? 

Denna fråga har besvarats med hjälp av en litteraturstudie. 

1.3.3 Hur kan man effektivisera LCA med hjälp av BIM? 

Denna fråga har besvarats med hjälp av en fallstudie där fjärde vingen på 
Tekniska Högskolan i Jönköping modellerats med hjälp av BIM för att 
undersöka sätt att effektivisera LCA samt en litteraturstudie. 

  

1.4 Avgränsningar 

LCA sammanvägs i verkligheten med livscykelkostnader och produktens 
funktion, men examensarbetet kommer endast omfatta bedömningen av 
miljöprestanda. 

Då en LCA är väldigt omfattande kommer vi inte gå in i detalj på analysens 
olika skeden.  Fallstudien omfattar endast fjärde vingen på Jönköpings 
Tekniska Högskola, vilket betyder att vi inte kommer jämföra olika metoders 
resultat i praktiken.  
 

1.5 Disposition 

Rapporten är indelad i sex kapitel, inledning, teoretisk bakgrund, genom-
förande, resultat och analys, diskussion och slutsats samt rekommendationer.  

Rapporten inleds med kapitel 1, inledning som presenterar problem-
beskrivningen, syftet, målet, frågeställningarna, metod och avgränsningarna för 
arbetet. Kapitel 2, teoretisk bakgrund, förklarar grunderna för arbetet och 
förklarar historia och uppbyggnad av en LCA. Grunderna för BIM och några 
BIM-verktyg går även igenom i teoretisk bakgrund.  

I kapitel 3, genomförande, presenteras de metoder som används för att besvara 
frågeställningarna. Kapitlet inleds med en litteraturstudie och avslutas med 
fallstudie och intervju. Rapportens reslutat beskrivs i kapitel 4, resultat och analys. 
Här besvaras frågeställningarna som arbetet är grundat på.  

Författarnas egna åsikter rörande resultatet i rapporten presenteras i kapitel 5, 
diskussion. I kapitel 6, slutsats och rekommendationer, summeras resultaten och en 
övergripande slutsats presenteras. 
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar 

Följande kapitel beskriver viktiga förutsättningar för examensarbetet där 
bakgrundsfakta för LCA och BIM framgår.  

 

2.1 LCA 

En LCA (Life Cycle Assessment) bedömmer en produkts miljöpåverkan från 
tillverkning till bortskaffning av produkten. Analysens syfte är att visa den 
totala miljöpåverkan under hela produktens livslängd. 5 

2.1.1 Byggprocessens miljöpåverkan 

På 80-talet började man engagera sig för första gången i hållbar utveckling. Allt 
eftersom miljömedvetenheten ökat har arbetet med hållbar utveckling ökat.6 

Byggsektorn  i Sverige har påvisats vara en stor del av vår totala resurs-
förbrukning. Nu har det också fastställts att byggprocessen har betydande 
påverkan på miljön. Byggprocessen släpper ut 10 miljoner ton koldioxid-
ekvivalenter per år, där 4 miljoner ton kommer från husprojekt och 6 miljoner 
ton från anläggningsprojekt. Koldioxidekvivalenter är en framtagen enhet för 
att kunna mäta den totala miljöpåverkan från samtliga miljöpåverkans-
kategorier. För att sätta detta i jämförelse motsvarar det klimatpåverkan från 
alla sveriges personbilar. Klimatbelastningen är lika stor i byggprocessen dvs. 
projektering och produktion, som i 50 års drift av byggnaden.7  

Medvetenheten om att produktionen orsakar en så stor del av de totala 
utsläppen är väldigt dålig. Att omforma samhället att tänka ur ett livscykel-
perspektiv är något som kommer att ta mycket tid. LCA är en analys av ett eller 
flera material ur ett livscykelperspektiv, där miljöpåverkan från “vaggan till 
graven” analyseras. 

2.1.2 Historia 

Livscykelanalyser har sitt ursprung ifrån energianalyser av produkter från 60-
talet och Coca-Cola gjorde 1969 en livscykelanalys på olika dricksflaskor vilket 
ofta refereras till “orginal-LCA”. Det dröjde sedan till 80-talet innan LCA 
började användas igen och har sedan dess fått utstå en del kritik för att vara 

                                              
5 Sveriges lantsburksuniversitet, 2013. http://www.slu.se/sv/institutioner/energi-

teknik/forskning/lca/vadar/ (hämtad: 2015-03-29) 
6
 Dresner, Simon. The Principles of Sustainability. 2008. Antony Rowe, Chippenham. ISBN 978-1-

844707- 496-9. 
7
 Klimatpåverkan från byggprocessen. IVA, Sveriges byggindustrier. 2014. 

http://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-

energieffektivisering-rapport9-i1.pdf (hämtad: 2014-10-17) 

http://www.slu.se/sv/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.slu.se/sv/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf
http://www.iva.se/globalassets/rapporter/ett-energieffektivt-samhalle/201406-iva-energieffektivisering-rapport9-i1.pdf
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kostnadskrävande och otillförlitliga. Anledningen till denna kritik är bristen på 
en gemensam metodik.8 

1992 tog den oberoende och vetenskapliga organisationen SETAC fram en 
“Code of Practice” på grund av avsaknaden av en gemensam och robust 
metodik. Den togs fram av 50 “LCA-experter” från Europa och Amerika. 
Detta dokument låg till grund för den Internationella Standardiserings-
organisationen (ISO) som började göra en gemensam standard för miljöledning 
m.m. vilket resulterade i ISO 14000-serien. ISO 14000-serien innehåller även 
en LCA-standard, ISO 14040.  

ISO-standarden blev en procedurstandard vilket innebär att den inte pekar ut 
några specifika detaljerade metoder utan den pekar bara på vilka kvalitetsvillkor 
som metoderna man använder måste följa. Dagens LCA skiljer sig åt på grund 
av de grundläggande antaganden man gör i beräkningmetoden skiljer sig åt. 
Detta behöver inte betyda att det ena resultatet är bättre än det andra, så länge 
de baseras på olika systemantaganden.9  

LCC 

LCC är förkortningen för life cycle cost som på svenska blir livscykelkostnad. 
En LCC är en metod för att beräkna den totala kostnaden för att äga 
exempelvis en byggnad. Den tar med kostnaden för anskaffning, byggnation, 
drift, underhåll och rivning och är ett bra sätt att använda sig av när man har 
flera olika alternativ att välja mellan. Målet med en LCC är att hitta det förslag 
som har lägst totala kostnad samtidigt som funktion och kvalitet måste 
beaktas.10 

2.1.3 LCA uppbyggnad 

En LCA bör läggas upp enligt ett antal steg. Där det ingår att definiera 
analysens mål och omfattning som också innefattar att sätta systemgränser. 
Detta följs upp av en inventeringsanalys. 

Först måste analysens mål och omfattning definieras. Det innebär alltså att 
man ska fastställa vad målet med studien är, vad anledningen till analysen är 
och till vem resultatet ska rapporteras. I definitionen av mål och omfattning 

                                              
8
 Erlandsson, Martin. Lindfors, Lars-Gunnar. Jelse, Kristian. Robust LCA: Metodval för robust 

miljöjämförelse med livscykelanalys (LCA) - introduktion för nyfikna. IVL Svenska 

miljöinstitutet. B2121. 2013. 

http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e23bf/1386683782355/B2121.pdf (hämtad: 

2014-09-26) 
9
 Erlandsson, Martin. Ekvall, Tomas. Lindfors, Lars-Gunnar. Jelse, Kristian. Robust LCA: typologi 

av LCA-metodik - två kompletterande systemsyner. IVL Svenska miljöinstitutet. B2122. 2014. 

http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e54db/1392994174402/B2122.pdf (hämtad: 

2014-09-26) 
10

 Fuller, Sieglinde, Life-cycle cost analysis (LCCA). WBDG. 2010. 

http://www.wbdg.org/resources/lcca.php (hämtad: 2014-12-13) 

http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e23bf/1386683782355/B2121.pdf
http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e54db/1392994174402/B2122.pdf
http://www.wbdg.org/resources/lcca.php
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bestäms också systemgränser, typer av miljöpåverkan som ska tas med och 
detaljnivån i analysen där kraven på all insamlad data är tydliga.  

Omfattning 

LCA delas upp i två olika systemsyner om hur man ska räkna, konsekvens-
LCA och bokförnings-LCA.  

I en bokförings-LCA ingår endast direkta effekter av olika produkters 
miljöpåverkan. Målet med en bokförings-LCA är att den beräknade miljö-
påverkan av alla produkter ska kunna summeras för att sedan stämma överens 
med de globla utsläppen. Denna metod kallas även 100% regeln. I en 
bokförings-LCA används medeldata av miljöpåverkan för att tillverka t.ex. 1 
kWh. 11 

En konsekvens-LCA inkluderar indirekta effekter och beskriver mer än en 
funktion, på så sätt hanterar LCA-modellen kopplingar mellan olika 
produktionssystem. Informationen som används i en konsekvens-LCA är den 
miljöpåverkan som det skulle krävas att tillverka en ny produkt. Exempelvis 
om det behövs en viss mängd odlingsmark för att tillverka något nytt kommer 
denna odlingsmark vara av sämre kvalitet av den anledningen att annars hade 
marken redan varit använd. 12 13  

Systemgränser 

Det är viktigt att sätta systemgränser i en LCA för att undvika att det blir allt 
för omfattande och invecklat. Att sätta systemgränser innebär att man 
bestämmer vilka processer tillhörande produkten som är relevanta att ha med i 
beräkningarna. I definitionen av mål och omfattning bestäms systemgränserna 
som sedan styr var man sätter gränserna i flödesmodellen senare i inventerings-
analysen. Systemgränserna är inte alltid lätta att se var de ska gå. I en fullständig 
LCA borde rent teoretiskt alla steg vara med dvs. allt från maskinen som 
tillverkade maskinen som i sin tur tillverkade stålbalken. Detta blir för 
omfattande och istället finns det en tumregel är att man ska ta med produkter 
och processer som bidrar med mer än 2% av resultatet. 14 

                                              
11

 Aumann, Craig. Eco-Efficiency Action project. Attributional versus Consequential LCA 2010. 

http://eco-efficiency-action-project.com/2010/03/01/attributional-versus-consequential-lca/. 

(hämtad 2014-12-28) 
12

 Martin Erlandsson, Tomas Ekvall, Lars-Gunnar Lindfors, Kristian Jelse. Robust LCA: Typologi 

över LCA-metodik - två kompletterande systemsyner. SBUF B2122. Tillgänglig: 

http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e54db/1392994174402/B2122.pdf, 2014, 

(hämtad 2014-10-23)   
13

 Sveriges lantbruksuniversitet. Vad är livscykelanalys. 2013. 

http://www.slu.se/sv/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/ (hämtad 2014-11-03) 
14

 LCA-metodik. Träguiden. Svenskt trä. 

http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973 (hämtad 2014-11-03) 

http://eco-efficiency-action-project.com/2010/03/01/attributional-versus-consequential-lca/
http://www.ivl.se/download/18.21d4e98614280ba6d9e54db/1392994174402/B2122.pdf
http://www.slu.se/sv/institutioner/energi-teknik/forskning/lca/vadar/
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=973
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Förändringar av teknisk prestanda eller avvikelser från normal drift är något 
som även ska bestämmas hur det ska avgränsas. 15 

Allokering 

Allokering i en LCA är ett begrepp för fördelningen av miljöpåverkan mellan 
olika produkter i en och samma process. Allokeringen kan baseras på det 
ekonomiska eller det fysiska förhållande mellan produkterna. Ett exempel på 
allokering av trä är att vid sågning av trä till reglar så blir det biprodukter som 
exempelvis flis och bark som man kan använda i andra produkter och därmed 
ska inte de sågade reglarna stå för hela miljöpåverkan. Ekonomisk allokering 
utgår man ifrån det ekonomiska värde som olika produkter ur en process har. 
Ur ett ton kopparmalm så finns 50 kg rent koppar samt 2 kilo rent guld. 
Kopparen står för 70% av priset och guldet för 30%. Genom ekonomisk 
allokering ska miljöbördan av malmbrytning och transport delas i dessa 
proportioner istället för skillnaden i massa.16 

Funktionell enhet 

I början av en LCA ska funktionella enheter bestämmas och syftet med det är 
att skapa en referensenhet till in- och utdatan så man kan jämnföra två olika 
produkter med samma funktion. Ett exempel skulle kunna vara golvmaterial 
och underhåll av 10m2 golv under 30 år och de jämförbara golven är laminat-
golv med en livslängd på 10 år och parkettgolv med en livslängd på 30 år.  

Inventeringsanalys 

I inventeringsanalysen konstrueras först en flödesmodell för ett tekniskt system 
med särskilda systemgränser som stämmer överens med vad som bestämts i 
definitionen av mål och omfattning. Endast miljömässigt relevanta flöden tas 
med dvs de flöden som innehar utsläpp som anses vara skadliga. När en 
flödesmodell som är i enlighet med hela analysens mål och omfattning tagits 
fram påbörjas en datainsamling. Datainsamlingen inkluderar alla produkters 
tillverkningsprocesser och transporter, råmaterial och den färdiga produktens 
miljöpåverkan. All data som tas fram beräknas där mängden resurser och 
utsläpp av föroreningar ställs i relation till den bestämda funktionella enheten. 
Inventeringsanalysen kompliceras då det i många tekniska processer  ingår flera 
olika produkter. Miljöbelastningen kan då allokeras (delas upp) på de olika 
produkterna som ingår i samma tillverkningsprocess.17 

 

                                              
15

 Tufvesson, Linda. Livscykelanalys - metod, begränsningar och fördelar. 2012. 

http://www.elmat.lth.se/fileadmin/user_upload/foretagande_entreprenorskap/livscykelanalys.pdf 

(hämtad 2014-11-03) 
16

 Greppa näringen. Vad är livscykelanalys, LCA? 

http://www.greppa.nu/download/18.6f9b86741329df6fab4800010558/1370097554450/Vad+%C3

%A4r+en+livcykelanalys,+faktablad+2011.pdf (hämtad: 2014-12-28) 
17

 Baumann, Henrikke. Tillman, Anne-Marie. The Hitch Hiker’s Guide to LCA. 2004. 

Studentlitteratur ISBN 9789144023649. 

http://www.elmat.lth.se/fileadmin/user_upload/foretagande_entreprenorskap/livscykelanalys.pdf
http://www.greppa.nu/download/18.6f9b86741329df6fab4800010558/1370097554450/Vad+%C3%A4r+en+livcykelanalys,+faktablad+2011.pdf
http://www.greppa.nu/download/18.6f9b86741329df6fab4800010558/1370097554450/Vad+%C3%A4r+en+livcykelanalys,+faktablad+2011.pdf
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Figur 1. Livscykelmodellen visar fysiska processer där pilarna visar Material- och/eller 
energiflöden. LCA-proceduren visar arbetsordningen där de streckade pilarna visar eventuella 
upprepningar.( Baumann, Henrikke. Tillman, Anne-Marie 2004) 

Miljöpåverkansbedömning 

Efter inventeringen av olika materials miljöpåverkan klassificeras de under 
olika kategorier. En kategori är växthuseffekt och innehåller bland annat 
förbränning av fossila bränslen och ämnen som orsakar miljöeffekten är till 
exempel koldioxid, metan och lustgas. Ämnena räknas om till en specifik enhet 
vilket i detta fall brukar vara koldioxidekvivalenter. 18 

  

                                              
18

 Bergendahl, Carl Gunnar, Hur kan produkters miljöpåverkan mätas? IVF. 2002. 

http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm (hämtad 2014-11-05) 

http://extra.ivf.se/lcae/LCA.htm
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Figur 2. Översättning från material- och energiströmmar till miljöeffekter. (Bergendahl, 
Carl-Gunnar 2002) 

 

2.2 BIM 

Vad som menas med BIM är inte alltid självklart. Det kan betyda Buildning 
Information Model, vilket syftar på den eller de modeller som digitalt 
representerar en byggnad eller anläggning. Det kan också betyda Building 
Information Modeling, som syftar på arbetssättet och processen av att använda 
sig av modellering för att samla och visa information om en byggnad eller 
anläggning. 

För att en modell ska få bli kallad BIM så måste den uppfylla fyra kriterier 
enligt BIM-Alliance vilka är: 19 

1. En eller flera objektsorienterade modeller  
2. Egenskaper är kopplade till objekten  
3. Relationer finns mellan objekt  
4. Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna  

                                              
19

 Vad är BIM?. BIM Alliance. 2014. http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim.  

(hämtad: 2014-10-08) 

http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim
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I tidiga skeden som planering och utredning används BIM för att definiera 
platsen och dess omgivnings egenskaper, med hjälp av geografiska 
informationssystem. BIM har hittills framförallt tillämpats inom projektering 
och syftar då på information om geometri. På senare tid har det blivit mer 
fokus också på analyser som utmynnar i information om objektens egenskaper. 
I produktionsprocessen har man inte kommit lika långt, men utvecklingen går 
framåt och mycket undersökningar görs för förbättringar. I dagsläget finns ett 
brott i informationsflödet mellan projektering och produktion. När BIM 
används i förvaltningen samlas all information som berör objektet och dess 
egenskaper. En viktig del är areor och uppgifter om utrymmen. Den betydande 
faktorn i förvaltningsskedet är informationens hållbarhet, som måste vara 
trovärdig och kunna tolkas under en lång tid.20  

Fördelen med att arbeta med BIM-modeller kontra vanliga CAD-filer är att 
BIM innehåller objekt som har olika egenskaper där man kan mata med 
information medan CAD-filer bara innehåller linjer som inte känner till deras 
sammanhang. Objekten innehåller relevant information som gör att man kan 
förutspå bl.a. kostnader, funktioner och funktionalitet. En av de viktigare 
fördelarna med att arbeta med BIM är att all information följer med i hela 
byggnadens livscykel. Enligt en rapport som Rogier Jongeling har skrivit, där 
han sammanställt fördelar med BIM, kommer han fram till att projekterings-
skeden blir mer effektiva med tidsbesparingar upp till 50% på vissa moment. 
Mest tid sparas under beräkning av materialmängder och beskrivningar då 
denna information redan finns i modellen.21  22 

Att arbeta med BIM kräver mer arbete i början av byggprocessen då man 
modellerar upp byggnaden och matar den med information. Den lagrade 
informationen som finns kvar genom hela byggprocessen gör att man slipper 
mycket dubbelarbete.(se fig. 3)  

 

                                              
20

 Ekholm, Anders. Blom, Håkan. Eckerberg, Klas. Löwnertz, Kurt. Tarandi, Väino. BIM - 

Standardiseringsbehov. SBUF 12690. 2013. 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/E80FA408-EEFF-4081-8DD8-

2194C026430B/FinalReport/SBUF%2012690%20Slutrapport%20%20BIM%20standardiseringsbe

hov.pdf. (hämtad: 2014-10-29) 
21

 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. Luleå tekniska universitet. 2008. 

ISSN: 1402-1528. (hämtad:2014-10-08) 
22

 Sweco. BIM - ett smartare sätt att jobba. 

http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/. (hämtad: 2014-10-08) 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/E80FA408-EEFF-4081-8DD8-2194C026430B/FinalReport/SBUF%2012690%20Slutrapport%20%20BIM%20standardiseringsbehov.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/E80FA408-EEFF-4081-8DD8-2194C026430B/FinalReport/SBUF%2012690%20Slutrapport%20%20BIM%20standardiseringsbehov.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/E80FA408-EEFF-4081-8DD8-2194C026430B/FinalReport/SBUF%2012690%20Slutrapport%20%20BIM%20standardiseringsbehov.pdf
http://www.sweco.se/sv/Sweden/Losningar/Byggnader/BIM/
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Figur 3. Skillnaden i arbetsbelastning av att använda BIM istället för 2-D CAD. 
(Jongeling 2008) 

2.2.1 Revit 

Revit är ett BIM-program av företaget Autodesk som gör det möjligt för 
arkitekter, konstruktörer och installatörer att jobba i samma fil. Den stora 
skillnaden på Revit och Autodesks AutoCad är att i Revit modellerar man med 
objekt istället för linjer som i AutoCad. Fördelen med att arbeta med objekt är 
att objekten kan innehålla specifik information som sedan kan användas till att 
göra bl.a. beräkningar, listor och kalkyler. Autodesk Revit är ett program som 
innehåller funktioner för design, ventilations-, el- och VVS-projektering, 
konstruktionsteknik och byggnation. 

2.2.2 Anavitor 

Anavitor är ett LCA-verktyg som är framtaget för att göra s.k. förenklade LCA. 
En förenklad LCA gör stora generaliseringar över de olika flödena och utgår 
från befitliga databaser. Fördelen med en förenklad LCA är att man snabbt får 
ett resultat och får en förenklad bild av miljösituationen. Anavitor ska kunna 
användas även av de som inte har någon förkunskap av LCA.  

Anavitor grundar sig på digitala LCA-verktyg för experter såsom Gabi, Sima 
Pro och LCAit och förenklar arbetssättet för en LCA. Syftet är att skapa en 
miljömedvetenhet i ett tidigt skede samt att olika aktörer, oberoende av typ av 
kompetens, i processen får en helhetsbild av deras handlingars konsekvenser 
under byggnadens livscykel. Programmet behandlar en byggnads geometrier 
där det går att se över redan i ett skisskede om hur olika val påverkar 
byggnaden miljöpåverkan under sin livscykel. 23 

                                              
23

 Erlandsson, Martin. Jönsson, Jan-Anders. Enström, Daniel. Räkna med livscykelns 

miljöprestanda - Anavitor. IVL. 2007. 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/C84D31B0-0723-4756-B4FF-

6DA114BDA825/FinalReport/SBUF%2011631%20Slutrapport%20Enhetliga%20och%20j%C3%

A4mf%C3%B6rbara%20LCA-data.pdf (hämtad: 2014-12-14) 

http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/C84D31B0-0723-4756-B4FF-6DA114BDA825/FinalReport/SBUF%2011631%20Slutrapport%20Enhetliga%20och%20j%C3%A4mf%C3%B6rbara%20LCA-data.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/C84D31B0-0723-4756-B4FF-6DA114BDA825/FinalReport/SBUF%2011631%20Slutrapport%20Enhetliga%20och%20j%C3%A4mf%C3%B6rbara%20LCA-data.pdf
http://vpp.sbuf.se/Public/Documents/ProjectDocuments/C84D31B0-0723-4756-B4FF-6DA114BDA825/FinalReport/SBUF%2011631%20Slutrapport%20Enhetliga%20och%20j%C3%A4mf%C3%B6rbara%20LCA-data.pdf
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2.2.3 Tally 

Tally är en applikation till Revit som gör en LCA på hela byggnaden. Byggdelar 
i modellen kopplas till byggmaterial i Tallys databas, för att sedan kunna få 
fram en total miljöpåverkan på objektet. I applikationen kan man jämföra olika 
alternativ av t ex byggnadsmaterial till byggnaden. Verktyget är nytt och det 
finns inte mycket fakta om det praktiska utfallet.24 
 

                                              
24

 Tally. Autodesk. 

https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3

Aapptally2122trial_windows64%3Aen (hämtad: 2014-12-01) 

https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Aapptally2122trial_windows64%3Aen
https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3Aapptally2122trial_windows64%3Aen
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3 Genomförande 

För att försöka hitta svar till examensarbetets frågeställningar har det 
framförallt gjorts en litteraturstudie som kompletterats med intervjuer. 
Intervjuerna har fungerat som vägledning till förståelse av all indata och hjälpt 
oss att tolka information på rätt sätt. Arbetet delades först upp i två huvud-
ämnen, LCA och BIM, för att få en klar bild om vad begreppen egentligen 
innebär.   

3.1 Litteraturstudie  

Litteraturstudien började med en inläsning på de två huvudämnen och det 
gjordes ett försök att definiera begreppen LCA och BIM. LCA är en 
omfattande procedur som innehåller många steg och ingående faser. Just det 
området tog mycket tid för att få förståelse för en livcykelanalys olika delar. 
Den grundläggande informationen om LCA hämtades huvudsakligen från 
böcker, men även en del rapporter.  

Begreppet BIM är inte lika omfattande som LCA men kan betraktas svår-
definierat. Litteratursökningen börjades med böcker för att sedan inrikta sig på 
rapporter, vetenskapliga artiklar, tidskrifter från branschen och ledande företag 
och föreningar inom ämnet. Detta för att ämnet BIM har en mer odefinierad 
form och är under kraftig utveckling och förändring.  

När begreppen LCA och BIM var definierade länkades ämnena ihop och det 
startades en materialsökning i form av framförallt vetenskapliga rapporter som 
berörde examensarbetets frågeställningar ännu mer.  

En medverkan gjordes på Samhällsbyggnadsdagarna i Stockholm, en konferens 
som arrangeras av Samhällsbyggarna. Under konferensen höll ett flertal 
ledande aktörer inom branschen föredrag. Där samlades information från 
föreläsare som berörde frågor om BIM och hållbarhet och försökte få en bild 
om hur branschen ser ut idag. Det medverkades också på ett seminarie i 
Jönköping anordnat av BIM alliance om var forskning och utveckling är idag, 
men också hur insatta en del beställare i branschen är. Detta gav en större 
förståelse för läget idag.  

3.1.1 Användandet av LCA idag 

Av de största företagen som tillsammans står för ungefär en tredjedel av 
omsättningen i byggbranschen är de flesta mer eller mindre insatta i LCA-
metodiken. Beräkningarna är dock ofta begränsade till klimatberäkningar och 
underlag för byggvarudeklarationer, eftersom en fullständig LCA är betydligt 
mer omfattande och det finns inte någon standardisering av metoder och 
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verktyg. Som följd blir analysen tidskrävande och kostsam samt blir resultaten 
svåra att jämföra.25 

3.1.2 Miljöklassning av byggnader 

Det finns ett par miljöcertifieringssytem som behandlar LCA. Detta är dock en 
mindre del av hela klassningen. Det finns ett antal miljöcertifieringssystem som 
kan följas: 

LEED är ett amerikanskt system där livscykelsperspektiv är inräknat. Systemet 
är uppbyggt med poängräkning och miljöklassen fastställs av mängden poäng 
som erhållits. Det finns sju kategorier som innefattar minimikrav som måste 
uppfyllas för att byggnaden ska kunna klassas överhuvudtaget. Systemet är inte 
anpassat till svenska standarder och lagar och därför följs amerikanska 
standarder. 26  

Storbritanniens motsvarighet är BREEAM och fungerar likvärdigt. Kraven är 
att vissa delområden ska uppfyllas. Ju fler delområden som uppfylls desto 
högre klass. BREEAM är uppdelat i två steg, först ett preliminärt betyg vid 
projekteringsfasen, för att sedan uppföljas när byggnaden är färdig. Då fås ett 
slutbetyg genom klasserna unclassified, pass, good, very good, excellent och 
outstanding. 27 BREEAM har sedan 2013 en svensk version28 

2011 grundade SGBC (Sweden Green Building Council) systemet 
Miljöbyggnad, ett svenskt klassningssystem som följer svenska standarder. 
Systemet är uppbyggd av områdena energi,inomhusmiljö och material. Dessa 
omfattar i sin tur olika indikatorer som utreds beroende på typ av byggnad. 
Miljöbyggnad har ännu inte något livscykelperspektiv.29 Innemiljön i 
Miljöbyggnad värderas väldigt högt och består till 60% av slutresulatet30 

GreenBuilding, FEBY 12 och Passivhus (internationella) är ytterligare några 
miljöklassningssystem som används men de tar bara hänsyn till energi-
prestandan av byggnaden.  

                                              
25

 Liljekow Camilla, SBUF 12457, Erfarenheter och utblickar för användning av LCA. 2012-11-15 

http://www.sbuf.se/ProjectArea/Documents/ProjectDocuments/c05f7cee-96bc-43c7-a61c-

da22c9503eae%5CFinalReport%5CSBUF%2012457%20Slutrapport%20Erfarenheter%20och%20

utblickar%20f%C3%B6r%20anv%C3%A4ndning%20LCA.pdf (Hämtad:2014-09-17) 
26

 LEED. About USGBC. http://www.usgbc.org/about (hämtad: 2014-11-05) 
27

 BREEAM-SE. Sweden Green Building Council. 2011. https://www.sgbc.se/var-

verksamhet/breeam (hämtad: 2014-11-05) 
28

 Bergström, Marie. Startskott för svenska Breeam. Byggvärlden. 2013 
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3.1.3 Användandet av BIM idag 

Idag används BIM ofta som ett kompletteringsverktyg till den traditionella 
byggprocessen. Då man får ut mer av BIM när byggprocessen är mer 
samarbetsorienterad utnyttjas inte BIM idag fullt ut31  

Redan 2008 påvisades att BIM fördelaktigt effektiviserar byggprocessen i 
Sverige. Det visar sig att BIM i många situationer minskar fel i processen. Det 
handlar ofta om mindre fel i byggnationen, men också att slutprodukten 
stämmer mer överens med beställarens önskemål. En del av BIM som tydligt 
visar sig vara effektivt är visualiseringen som ökar förståelsen mellan olika 
parter. Framförallt ger en 3D-modell betydligt mer information än 2D-cad. 
Därför menar många att 3D är BIM.32  

Användandet av BIM ökar stadigt och har kommit för att stanna. Detta 
förändrar branschen helt och hållet då man får en mer sammanhängande 
kommunikation genom hela byggprocessen. BIM är nödvändigt för att kunna 
möta den ökade komplexiteten och kraven från beställare.33 De större bygg-
företagen har börjat använda sig av BIM och metoden kommer att spela en 
helt avgörande roll i framtiden. I ett av de största byggprojekten i Europa, nya 
Karolinska, så använder sig Skanska av BIM och Skanskas BIM-ansvarig 
Andreas Udd säger: “Det som förr kunde vara tusen timmars arbete finns nu 
på papper med en knapptryckning”. 34 35 

Att jobba med BIM ger goda möjligheter för alla aktörer som berör en 
byggnad att samråda och förstå varandra. Genom att projektörer tillsammans 
modellerar upp byggnaden i förväg så ser bland annat beställare, byggare, 
installatörer och fastighetsägare hur det ska se ut. När projektören och 
ventilationsentreprenören ritar i samma modell blir det lätt att se kollisioner i 
ett tidigt skede vilket sparar mycket tid och pengar än ifall man upptäckt det 
ute på byggplatsen. 

BIM handlar mångt och mycket om informationsflöden mellan olika aktörer 
inom processen. Ju mer information som utbyts utan hinder desto mer 

                                              
31

 Ashcraft, Howard W. Building Information Modeling: A Framework for Collaboration, 2008. 
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 Jongeling, Rogier. BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt. Luleå tekniska universitet. 2008. 

ISSN: 1402-1528. (hämtad:2014-10-08) 
33

 Olsson-Lindh, Catharina. ”BIM har kommit för att stanna”. Byggvärlden. 2012. 

http://www.byggvarlden.se/bim-har-kommit-for-att-stanna-57663/nyhet.html (hämtad 2014-11-11) 
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effektivt blir projektet. Dock kan mycket information försvinna i export till 
olika programvaror, och resultat och information kan bli ofullständiga.36 

För en mer effektiv BIM behövs en ökad förståelse mellan aktörer som deltar i 
samma process eller projekt. Det behövs en större förståelse för processerna 
och informationen som behövs för hela projektets genomförande. 
Leveransspecifikationer är en lösning som gör processerna kring BIM mer 
lätthanterliga. Detta ger alltså BIM-användare möjlighet att bättre förstå de 
olika processerna i ett projekt från att förstå sambanden till att klargöra vilka 
resultat som förväntas. En leveransspecifikation består först av en processkarta 
och sedan en beskrivning där dataflöden definieras mellan delprocesser och 
slutligen funktionella delar som grundar sig i en beskrivning av de tekniska 
handlingarna. För att tillämpa metoden bör experter inom miljöbedömning 
och BIM-experter medverka.37 

Gemensamma filformat är framtagna för att kunna överföra information 
mellan programvaror på ett standardiserat sätt. IFC är ett filformat som är 
vedertaget gällande utbyte av information. Anledningen är att de flesta 
programvaror är kompatibla till IFC. 38 

3.2 Fallstudie  

Vår tanke från början var att göra en fallstudie där vi skulle göra en LCA med 
hjälp av BIM. Vi började med att modellera upp en modell av den fjärde 
vingen av Tekniska Högskolan i Jönköping med hjälp av ritningar från 
HÖFAB. Det fanns brister i ritningarna då de saknade mycket information, 
bland annat om väggarna. Vi gjorde familjer i Revit med schablonvärden över 
miljöinformation för att senare kunna använda i en utförlig LCA. 

Fallstudien har gjorts med hjälp av BIM-programmet Revit, som vi sedan 
tidigare har haft en god kunskap i, där vi modellerat upp en modell på fjärde 
vingen på Tekniska Högskolan i Jönköping. Modellen har vi sedan försökt att 
använda oss av i program som vi kan koppla till Revit för att få fram en 
trovärdig LCA.  

Tally är ett plug-in till Revit som skulle kunna räkna ut en LCA direkt i Revit, 
vilket var precis vad vi sökte efter. Problem uppstod när vi skulle försöka att 
använda oss av programmet, då programmet var väldigt långsamt. Materialen i 
modellen ska vara ospecificerade och sedan ändras i Tally till de material som 
finns där. Tiden som det tog för Tally att tänka igenom när man ändrade en 

                                              
36 McGraw-Hill Construction. Interoperability in the construction industry, 2007. 
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VTT (Technical research center of Finland). 2012. ISBN 978-951-38-7908-2 (hämtad: 2014-11-23) 
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vägg till det specifika material man ville ha var upp emot två minuter, vilket 
gjorde att vi inte kunde slutföra en LCA med hjälp av Tally.  

Anavitor är ett annat program som vi har haft kontakt med. Programmet 
analyserar geometrin av en modell och man bestämmer likt Tally materialen i 
efterhand i Anavitor. Vi valde att inte använda oss av Anavitor, då vi under 
arbetets gång insett att resultatet hade blivit lidande eftersom dels vår indata 
från ritningarna var bristfälliga och att det var mer tidskrävande än vad vi först 
trodde.  

När vårt projektet hade gått längre fram och vår kunskap from LCA och BIM 
ökat förstod vi att vi skulle få problem att få ut ett bra resultat med hjälp av 
våra familjer. Det finns många brister i implementeringen av det i dagsläget. 
Den tydligaste bristen är att de LCA-verktyg vi använt oss av inte använder sig 
av den informationen som vi lagt in i de olika familjerna i Revit, utan använder 
sig av geometrin i modellen. Att vår modell hade information om de olika 
materialen i olika familjer i modellen spelade alltså ingen roll och därmed 
förlorade programmen en stor del av konceptet ”BIM”. Tally är ett plug-in 
program till Revit som använder sig av BIM-modellen och var avancerat att 
använda och en del information gick förlorad på vägen.   

Utöver det var de program vi tänkte använda oss antingen otillgängliga eller 
tidskrävande. Vi borde ha tagit hjälp i ett skede av väl insatta personer som har 
erfarenhet av den här typen av program.  

 

3.3 Intervjuer  

Vi gjorde en intervju med Jan-Anders Jönsson, VD och grundare till Åkej AB. 
Åkej AB arbetar med konsultation och applikationsverktyg inom bygg-
branschen. Åkej tog tillsammans med NCC och IVL Svenska miljöinstitutet 
fram beräkningsprogrammet Anavitor. Jönsson bidrog med en introduktion till 
Anavitor men framförallt sin syn på läget, dels LCA i byggbranschen och dels 
implementeringen i BIM. 

Vi gjorde också en intervju med White Arkitekter AB i Göteborg. De som 
intervjuades var Rikard Matson, BIM-strateg, och Kristoffer Lind, 
byggnadsingenjör. Intervjuen hade som huvudsyfte att vi skulle få en bättre 
inblick i hur ett större projekteringsföretag i Sverige förhåller sig till BIM och 
framförallt LCA idag. Den var också menad till att vi, om möjligt, skulle få mer 
klarhet i våra frågeställningar. 

Intervjuerna var ostrukturerade39 för att få en öppen diskussion mellan 
parterna. Då vi valde att göra ostrukturerade intervjuer var vi noga med att vara 
pålästa sedan innan samt att hålla fokus på våra intervjuades kunskapsområde 
men även föra en diskussion om kopplingen mellan BIM och LCA. 

                                              
39
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Diskussionerna gav ingen konkret information som vi kunde använda i 
resultatet utan gav oss bättre underlag att tolka fakta i litteraturstudien. 
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4 Resultat och analys 

Här följer en beskrivning av de resultat som svarar på våra frågeställningar som 
presenterades i början av rapporten. Faktan som tagits fram i teoretisk 
bakgrund och den information vi fått fram i genomförandet redovisas i detta 
kapitell.  
 

4.1 Hur utförs LCA på byggnader idag? 

Användandet av LCA på byggnader är idag är mycket begränsad. Det är för 
kostnadskrävande i förhållande till vad företagen får ut av det. I dagsläget 
saknas det krav på att man ska tillämpa LCA i svenska klassificeringssystem. I 
de utländska klassificeringssystemen LEED och BREEAM, som nyligen 
börjats användas i Sverige, får man extrapoäng ifall LCA används. I Sverige är 
ca 130 byggnader BREEAM-klassade och ca 80 byggnader är LEED-klassade. 
När LCA inte är ett krav i något klassificeringssystem så är det få som tillämpar 
det då det inte lönar sig. 40 41 

Enligt Jan-Anders Jönsson, Åkej AB, görs det inte LCA idag i någon större 
utsträckning pga. att det sällan är ett krav från beställare. Efter ett forsknings-
arbete utfärdat av IVA där man utrett var den största klimatpåverkan i bygg-
processen finns. Då utvecklingen har lett till en större energieffektivitet hos 
byggnader blir själva uppförandefasen en större del av klimatpåverkan, dvs. 
handlingar fram till den färdiga byggnaden. Arbetet har gjort att Regeringen har 
beslutat att Boverket ska analysera forknings- och kunskapsläget i Sverige och 
eventuellt föreslå åtgärder för att öka miljömedvetenheten. Det ska också 
utredas om vilka behov av informationsinsatser och vägledning som krävs i 
byggsektorn och den kommunala planeringen. Det har inte beslutats om någon 
kravställning om LCA i detta Regeringsbeslut.42 

Kunskapen om LCA i samhället är i dagsläget dålig och det är mycket ovanligt 
att byggherrar kräver att det ska finnas LCA på byggnaden. En faktor är att 
göra med att branschen är heterogen och innehåller en stor andel små företag. 
Av de företag som blivit tillfrågade i en SBUF-rapport43 så svarar de flesta att 
de har kunskap samt tillämpar livscykelberäkningar på något sätt. 
Beräkningarna består dock till största delen av livscykelkostnader (LCC) och 
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analyser av energiförbrukningen ur ett livscykelperspektiv. Det är sällan 
livscykel-beräkningar gällande klimatpåverkan görs. Vissa av de tillfrågade i 
studien menar att LCA bör användas för att jämföra material och inte hela 
byggobjekt så att man sedan kan komma fram till ett hållbart alternativ i sin 
helhet.  

Anläggningsbranschen har kommit längre i användningen av LCA och 
Trafikverket har börjat ställa krav på att LCA ska göras på nya projekt. På 
Förbifart Stockholm har en övergripande LCA gjorts av IVL på uppdrag av 
Trafikverket. I rapporten får man en klar syn i vilket skede av 
anläggningsprocessen som resurserna används.44 
 

4.2 Vilka är bristerna i dagens framtagning av LCA? 

I dagens läge finns det många brister vid implementeringen av LCA i 
byggbranschen. 

4.2.1 Konservativ bransch 

Byggbranschen beskrivs ofta som konservativ vilket hänger ihop med hur 
många och små de allra flesta bolagen är.45 I Sverige fanns det 2012 ungefär 
23000 byggföretag men marknaden domineras totalt av de tre största företagen 
vilka är Peab, Skanska och NCC. Bland de större företagen går utvecklingen 
fortare framåt än de små. I en undersökning som Sveriges Byggindustrier46 har 
gjort framgår det att 91% av de största företagen med över 300 anställda har 
ökat användandet av virtuellt byggande (projektering i 3D-miljö som bl.a. 
Revit) medan endast 16% av de minsta med under 10 anställda har ökat 
användandet de senaste 5 åren. 91% av de största företagen har förbättrat sin 
planering medans endast 59% av de små företagen har gjort det.  

Det hinder som de flesta av byggföretagen (78%) har nämnt som förhindrar 
förnyelsen är den extrema prisfokusering som finns i branschen. En orsak till 
denna prispressning är att offentliga beställare historiskt sett har varit väldigt 
stora. Lagen om offentlig upphandling gör att ifall man vill vinna ett projekt 
måste man lägga sig som det billigaste alternativet, vilket gör att det blir för lite 
pengar över som företag kan lägga på att utveckla sig. Om de offentliga 
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beställarna hade tagit LCA i beaktning av priset hade det säkert blivit en 
förändring av detta upplevda förhinder.47 

En aspekt som försvårar proceduren för en LCA är att den omfattande 
insamlingen av ingångsdata som är tidskrävande. Ingångsdata om bl.a. 
byggnadsmaterial, transport, produktion, drift och underhåll. Det är också en 
stor variation på utfall av de olika ingående produkterna. T.ex. kan byggnads-
material komma från olika länder och har behandlats i flera olika led. 
Informationen om byggnadsmaterialen är alltså olika omfattande och det är 
därför svårt att få en tillförlitlig syn på helheten.48  

För att göra LCA krävs komplexa beräkningar som är tidskrävande vilket gör 
att det är få som tillämpar det. De företag som använder det gör det ofta i 
marknadsföringssyfte eller att kunderna kräver det. Flera av de tillfrågade 
företagen tycker inte att LCA bör tillämpas på hela byggnader utan bara på 
specifika byggdelar. 49 

Kunskapen om LCA är fortfarande låg bland allmänheten och de som har 
kunskap om LCA är en liten grupp. Detta gör att beställare väldigt sällan ställer 
krav på LCA. Enligt Rikard Matson på White arkitekter AB har beställare den 
senaste tiden börjat ställa krav på att de ska använda BIM utan egentligen veta 
vad det betyder. Det kommer ta några år innan marknaden är redo för LCA 
och för beställare att ställa krav på det. 50 

4.2.2 Saknar gemensam metodik 

Ett problem med dagens framtagning av LCA är att det saknar en gemensam 
metodik. En utmaning är att de som inte är experter fokuserar på resultatet 
utan att lägga någon vikt på metodiken bakom resultatet. Utan en gemensam 
metodik blir det svårt att jämföra olika byggnader där LCA har tillämpats. Det 
är väldigt enkelt att att göra en LCA så att den ser bättre ut än verkligheten. Ett 
exempel är att ändra livslängden på olika material. I normala fall brukar man 
byta takpannor var 30:e år. Ifall denna livslängd ökas utan någon ändring i 
själva materialet blir det skillnader i miljöpåverkan. Ifall livslängden ökas till 50 
år så kommer man bara behöva byta takpannorna två gånger under 100 år 
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istället för 3 gånger. Detta blir en stor procentuell skillnad och om flera siffror 
modifieras likt detta så blir det stora skillnader i slutändan. När LCA-
jämförelser ska göras för byggnader måste den omfatta hela byggnadens 
livscykel och baseras på samma funktionella enhet som skulle kunna vara 
miljöpåverkan per m2 och år. 51 

Problem uppstår när flera parter är involverade i byggprocessen och är delvis 
oberoende av varandra vad det gäller materialförsörjning. Om en LCA görs i 
projekteringen på en framtida byggnad är det svårt att följa de val och riktlinjer 
som tagits fram. Ett exempel är när en byggentreprenör som står för material-
försörjningen köper in material från underleverantörer som saknar underlags-
data. Mängden information om olika materials LCA-data är bristfällig och är i 
behov av utveckling. Kravställning i förfrågningsunderlag är också bristfällig, 
vilket gör att aktörer i branschen har svårt att få marknadsfördelar av att utföra 
LCA. Då det är kostnadseffektiva lösningar som prioriteras är det ointressant 
idag att göra omfattande LCA. 52 

 

4.3 Hur kan man effektivisera LCA med hjälp av 

BIM? 

BIM kan hjälpa till i strävan efter hållbarhet i många aspekter. Några är 
byggnadsorientering, byggnadsutformning, energianalyser. Det kan också 
förenkla processen när man vill göra hållbara materialval. Man kan se BIM som 
ett organiserande koncept som kan bidra till livscykelanalyser, genom att skapa 
och bearbeta relevant information på ett effektivt sätt.53 

Häkkinen har delat in möjligheterna för en integration mellan funktionerna på 
följande sätt:54 

 
● Koppla samman olika mjukvaror genom filutbyte, t. ex IFC. 
● Addera funktioner till BIM-verktyget, där analysen görs i samma 

program. 
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● Integrera parametriska format där framförallt relevant information och 
kalkyleringar om produkter framkommer. 

Häkkinen menar också att en separat mjukvara är det som är enklast med 
avseende på förståelse och användning. För att rationalisera 
livscykelbedömningar borde de integreras med BIM.55 

I en fallstudie 2011 konstaterades det att BIM kan var till stor hjälp vid fram-
tagning av LCA. Man menade då att BIM ger majoriteten av den nödvändiga 
informationen som behövs. Utan BIM hade det i många fall varit svårare att ha 
samma mängd information tillgänglig. Med den samlade informationen i BIM 
finns det möjlighet för en ökad användning av LCA56 

Det finns funktioner i BIM som idag kan tillämpas i LCA av hela byggnader, 
men kräver en viss manuell korrigering och inmatning av data. Meningen är att 
funktionerna ska effektivisera processen och skapa halvautomatiska LCA-
lösningar, men det innebär ingen grundläggande förändring i jämförelse med 
utan koppling till BIM.  

Den största möjligheten till förbättring skulle vara att göra LCA-verktyg 
kompatibla till existerande BIM-program. Inventeringen till en LCA som 
innefattar mängd, typ av material och relationer mellan byggdelar kan hel-
automatiseras då all information redan finns i BIM-modellen. Den här 
kopplingen finns idag i stort sett inte, då LCA-data och klassificering inte är 
kompatibel till BIM-data.  

När väl all byggnadsinformation kan hämtas på ett enkelt sätt kommer det 
innebära färre fel i utbytet till LCA-verktyg. Det bästa hade varit om 
information kunde gå båda vägarna, och LCA kunde fortgå parallellt med 
BIM-modellen. Svårigheterna ligger i att det i så fall skulle vara en fullt 
integrerad lösning, baserad på IFC, som en del av CAD-verktyget.57  

En SWOT-analys har gjorts i ett tidigare arbeteför att kartlägga vilka fördelar 
och nackdelar som kan finns vid en integrering av LCA och BIM58. En SWOT-
analys är uppbyggd i fyra delar, Styrkor (Strengths), Svagheter (Weaknesses), 
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möjligheter (Oppertunities) samt hot (Threaths) och används ofta i 
marknadsföringssyfte.  

Styrkor: 

● Högre kapacitet för att kunna motsvara de tre pelarna för hållbarhet 
(socialt, ekonomiskt och ekologiskt) 

● En ökad användning av miljökriterier hos olika aktörer. 
● Ökad effektivitet när det gäller miljöbedömning, då det blir lättare att 

utföra och mindre tidskrävande.  
● När informationen väl finns i BIM-modellen, finns ingen anledning att 

återinföra den för en LCA.  
● Mer information tillgänglig i ett tidigt skede, vilket leder till en större 

nytta i allmänhet. Enklare beslutsfattande gällande miljöbedömning i 
tidiga skeden. 

● Möjligheter att jämföra förutspådd miljöprestanda med verklig 
prestanda, och att lära sig av utfallet. 

 
Svagheter: 

● Olika aktörer i byggbranschen måste utbildas för att inkludera 
miljökriterier i deras bedömning. 

● LCA-processer och sätt att presentera resultatet är inte standardiserat. 
● Brist på miljödata för LCA. Antaganden måste göras och leder till ökad 

osäkerhet vid bedömning. 
● Vidare utveckling av interoperabiliteten mellan BIM- och LCA-

mjukvaror behövs. 
Möjligheter: 

● Det blir obligatoriskt inom byggsektorn att överväga miljökriterier. 
● Det finns en ökad efterfrågan på hållbarhet inom byggsektorn. 
● Verktyg finns, det handlar bara om ett sätt att samordna verktygen. 
● Det finns ett behov av förändring. 

Hot: 
● Ofta är inte aktörer inom branschen medvetna om vikten av att betrakta 

miljön som en av aspekterna bland projektkriterierna i ett tidigt skede. 
● Det är ansträngande att integrera verktyget i början av konceptskedet. 
● Det finns relativt lite forskning och utveckling inom ämnet. 
● Branschen har många aktörer som är inriktade olika, vilket gör det 

svårare med standardiseringar. 
● Det finns en brist på interoperabilitet mellan mjukvarusystem. 

 

I samma arbete lades två förslag fram för en effektiv integrering. Den första 
metoden bygger på att extrahera projektinformation ur BIM-modellen som 
behövs för att göra en extern LCA på hela bygganden. BIM-modellen är den 
huvudsakliga källan och indata från annat håll undviks. På så vis kan 
miljökriterier integreras i tidiga skeden och resultatet kan beaktas i besluts-
processer. Olika alternativ kan jämföras och ur ett miljöperspektiv kan det 
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mest lämpliga väljas. Det blir också möjligt att bedöma enskilda byggdelar och 
förbättra urvalsprocessen gällande material och byggdelar i designfasen. 

 

Det andra förslaget är att istället inkludera information från LCA i 
informationen från BIM-modellens olika byggdelar. Då skulle man kunna välja 
önskad byggdel i BIM-verktygets arkiv och observera miljöegenskaper byggdel 
för byggdel. Detta kan ses som ett första steg i att införa miljökriterier i ett 
tidigt skede. Dessutom kan då en materialinriktad uppskattning göras med 
användning av de olika byggdelarna i byggnaden.59 

Många leverantörer av BIM-program har insett sina programs begränsningar. 
Detta gör att det har gjorts kompletteringsverktyg till programmen som 
möjliggör för användare att komplettera med funktioner som uppfyller deras 
ändamål. Autodesk Revit kan t.ex. kompletteras med olika funktioner ifrån 
Revit API (Application Programming Interfaces). En applikation som tagits 
fram för livscykelanalyser är Tally. Nackdelen med en sådan lösning är att 
modellen blir knuten till en specifik mjukvaruleverantör vilket försvårar 
utvinning av information ifall det finns information i modellen från andra 
mjukvaror. Ett bättre sätt är i så fall genom det standardiserade filformatet 
IFC. 

Integrering mellan LCA-verktyg och BIM kan alltså utföras med hjälp av IFC 
som verktyg för informationsutbyte. BIM-modellen anpassas efter LCA-
verktyget så att rätt information delas. Metoden är i regel inte avancerad att 
göra då tillvägagångsättet inte innehåller några komplexa programmerings-
rutiner eller något behov av att lära sig LCA-verktyg. Hela processen kräver 
endast kunskaper i att använda BIM-mjukvara och Microsoft Excel (se figur 4). 
En framtida utveckling kan vara att välja lämpligt LCA-verktyg. Grunden för 
en metod som förenklar processen för ett hållbart byggande är omedelbar 
tillgång till data. Utformningen och utvecklingen av en databas blir komplett av 
två steg, konceptutformning och implementering av modell. 60 
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Figur 4. Diagram som visar en integrerad process mellan Revit och Athena EcoCalculator 
(Jrade, Abdullah 2012) 

I ett tidigare arbete har det gjorts ett praktiskt experiment där man använt 
Revit för att ta fram en LCA som beskrivs ovan. Resultatet vägs in i LEED 
och framtagningen av information skulle kunna bli en standardiserad metod. 
Metoden kan delas in i fyra faser: 

Fas 1 
Det första steget är att samla data som ska finnas med i modellen. 
Informationen om materialen tas från tillverkarnas hemsidor och amerikanska 
motsvarigheter på IVLs databas. Den samlade informationen läggs i en ny 
mapp som länkas till Revit. Upp till 3000 gröna families (byggelement) skapas 
och sorterats upp med information om materialval, leverantörskontakter, 
nyckeltal, certifieringspoäng och monteringskoder. 

Fas 2 

Här fokuserar man på att skräddarsy ett BIM-verktyg för att uppnå kraven av 
modellen. En 3D-modell utformas och implementeras så att den är kapabel av 
att lagra nya families och keynotes för komponenter i byggnaden. I de olika 
komponenterna integreras kriterier för att nå upp till olika certifikat för att vara 
en “grön” byggnad likt BREEAM och LEED. Med hjälp av keynotes får man 
ett effektivt kodsystem som gör att alla material i modellen får en unik fem-
siffrig kod. Koden som representerar division, subdivision, elements och 
materialnamn används för att lagra insamlad data. Att skräddarsy de olika 
materialen i families är grunden till att man kan få ut informationen man är 
intresserad av.  

Fas 3 

I denna fas så koncentrerar man sig på att utforma och implementera en LCA-
modell som kopplas till en extern databas, som i sin tur är kopplad BIM-
modellen för att man ska kunna utvinna materialmängder vars miljöpåverkan 
kan värderas. Mängderna får man ut i form av en textfil som kan kopplas till 
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programmet Athena Impact Estimator som är ett vanligt program i bygg-
branschen i Nordamerika. Verktyget är framtaget för att analysera hela 
byggnader och baseras på internationellt erkända LCA-metoder. Detta är ett 
viktigt steg då LCA beskriver hur produkters miljöpåverkan ska dokumenteras.  

Fas 4 

En miljöcertifieringsmodell kopplas till LCA-modellen och BIM-modellen. 
Detta gör det möjligt att räkna fram potentiella certifieringspoäng som i sin tur 
gör att man kan bestämma miljöklassen för den utformade byggnaden. 
Informationen lagras i en databas som kan kopplas till BIM-verktygets families. 
När dessa families används i 3D-modellen kopplas också de erhållna poängen 
till modellen i form utav en lista. Efteråt kan certifieringspoängen summeras 
och påvisa byggnadens potentiella miljövärde.61 
 
Resultatet visar att det inte utförs LCA i någon större utsträckning på 
byggnader i Sverige. Det kan kopplas till de många brister som har tagits fram, 
där det visas svårigheter med utförandet av LCA som hindrar en ökad 
användning. BIM visar flera tecken på att en integrering kan göra proceduren 
för LCA mer effektiv. Resultatet bevisar att det finns en påbörjad utveckling av 
en integrering och praktiska exempel styrker fördelarna med att använda BIM 
som hjälpmedel. 

  

                                              
61

 Jrade, Jalaei. Integrating building information modeling with sustainability to design building 

projects at the conceptual stage, University of Ottawa. Build Simul (2013) 6: 429–444. DOI 

10.1007/s12273-013-0120-0. (hämtad: 2014-10-07) 



Diskussion 

28 
 

5 Diskussion 

I detta kapitel följer en diskussion av examensarbetets författare där det 
framgår egna tolkningar av resultatet och tankar kring valet av metoder. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte har varit att bidra till ett mer hållbart byggande genom 
en ökad användning av LCA. Målet för att uppnå detta syfte har varit att hitta 
ett effektivt arbetssätt att utföra en LCA med hjälp av BIM. 

5.1.1 Hur utförs LCA på byggnader idag? 

I dagsläget så används inte LCA på byggnader i så stor utsträckning. 
Anledningen till att det inte används är för att det inte ställs krav på att 
använda det vilket i sin tur beror på att kunskapen om LCA är för dålig. 
Marknaden känns inte redo för en fullständig implementering av LCA även om 
det finns miljöklassificeringssystem som behandlar det i dagsläget. Däremot 
borde medvetenheten ökas hos beställare redan nu för att så småningom se 
krav på livscykelanalyser som något naturligt och nödvändigt. BIM var i en 
liknande situation som vi anser att LCA ligger i nu, många pratar om det som 
om det är en självklar sak att använda sig av i framtiden men få har börjat 
använda det. Nu 5-10 år efter byggbranschen började prata om BIM så börjar 
de flesta företag haka på utvecklingen. Idag är det många som pratar om LCA 
och visar dess fördelar men få använder det. Vi tror att det kommer ha 
liknande utveckling i branschen som BIM, dvs. att om 5-10 år kommer en 
betydande del av byggbranschen använda sig av det.  

En viktig del i att öka användandet av LCA borde vara att behandla det som ett 
konkurrensverktyg på marknaden. Blir det en tydlig fördel vid upphandlingar 
kommer det också bli mer intressant att göra LCA. LCC är mer använt 
eftersom du får en bild av dina kostnader. Om också samma företag är 
byggherre och sedan ska stå för drift och underhåll blir det än mer intressant 
med livscykelkostnader. Även energianalyser görs i större utsträckning. Detta 
kan antas bero på att samhället generellt sett är aktivt vad det gäller 
energifrågor. Förnybar energi och energisnål konsumtion är den största 
miljöfrågan i vårt samhälle idag, vilket gör den intressant för branschen även ur 
ett ekonomiskt perspektiv. Om en LCA för miljöpåverkan hade varit ett av 
kriterierna vid en upphandling av ett byggprojekt, där det varit en avgörande 
faktor för om man får projektet, hade det definitivt varit mer intressant. 

5.1.2 Vilka är bristerna i dagens framtagning av LCA? 

Bristerna i dagens framtagning av LCA är som nämns i resultatet att det saknas 
en gemensam metodik för att göra en LCA. Det behöver komma någon form 
av regelverk som gör LCA mer transparenta och jämförbara. Det bästa hade 
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varit om branschen själv hade kunnat få fram en bra lösning på det, men i och 
med att det är en såpass trög bransch med många små företag så tror vi att det 
kommer ta lång tid innan det blir något bra resultat. Istället kan det vara en bra 
idé ifall det kommer något sorts incitament från regeringen som skulle 
underlätta användningen.  

Ett förslag är att ta med LCA i det befintliga svenska systemet miljöbyggnad 
och ge lagom med poäng så det blir fördelaktigt att göra en LCA. Som det ser 
ut nu ger en god inomhusmiljö 60 % av poängen av miljöbyggnad, vilket inte 
har så mycket att göra med en LCA. Inomhusmiljö är viktigt men 
miljöpåverkan bör även det ha en stor tyngd i miljöcertifiering.  

Vi tror att det är viktigare att man börjar använda LCA med lite bristfälligt 
resultat i början än att färre använder det men gör det på ett bättre sätt. Med 
andra ord borde utvecklingen ske med en ökad användning före en ökad 
kvalitet. För att alla nya bestämmelser så kommer det en inkörningsperiod då 
ett perfekt resultat inte är det absolut viktigaste. 

Byggbranschen präglas av tre aktörer som tillsammans tar upp en väldigt stor 
del av den totala kakan och väldigt många småföretag som utför lättare 
byggnationer. I resultatet visade vi siffror som visar den ökade användningen 
av virtuellt byggande. De stora företagen har de senaste fem åren visat en god 
utveckling medan de små företagen verkar så gott som ointresserade av ny 
teknik. Vi tror att utvecklingen kommer fortsätta i denna riktning, genom att 
de stora företagen söker efter nya arbetssätt för att effektivisera sina 
organisationer medan de små företagen kommer fortsätta arbeta som de alltid 
har gjort. 

LCA kommer säkert att bli en naturlig del av projekteringen i framtiden för de 
stora företagen men för småföretagen tror vi inte att LCA kommer att 
användas inom en överskådlig framtid. De små företagen är ointresserade av 
förändringar och tror säkert att det som de bygger är försumbart i förhållande 
till den stora marknaden. Faktum är att det är ungefär lika många som jobbar i 
byggföretag med färre än 50 anställda som det är i företag med mer än 50 
anställda vilket betyder att de utgör en stor del av branschen och är långt ifrån 
försumbara.  

Svårigheterna med fallstudien visar att det finns uppenbara brister. Anavitor 
använder sig utav geometrin i modellen och kopplingen till BIM är liten. Tally 
tar ut mer information av modellen och konceptet är fokuserat på BIM. Det vi 
kommit fram till i vår litteraturstudie är att det är på detta sätt som LCA bör 
göras med hjälp av BIM. Trots att Tally verkade bra i teorin så fungerade det 
inte bra i praktiken. Dels på grund av att det var en hög inlärningskurva och 
dels för att det var långsamt att arbeta i. Vi fick inget svar på ifall Tally är ett 
funktionellt LCA-verktyg med hjälp av BIM, men det finns en tydlig  
utvecklingspotential. Detta styrker argumentet för att kopplingen till BIM bör 
utvecklas för att få en ökad användning av LCA.  
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5.1.3 Hur kan man effektivisera LCA med hjälp av BIM? 

För att LCA ska bli effektivare med hjälp av BIM behövs det generellt bättre 
kunskap om LCA. BIM-kunskapen i de större företagen börjar idag bli 
tillräckligt bra för att kunna använda sig av LCA med hjälp av BIM.  

Utopin är att materialen i BIM-modellen innehåller information som behövs 
för att kunna göra en LCA. Via en plug-in direkt i BIM-programmet kan man 
sedan få ut en LCA över det markerade materialet eller hela modellen. Denna 
LCA ska vara transparent och det ska vara lätt att jämföra miljöpåverkan när 
material bytts ut mot nya. Ifall detta skulle bli ett enkelt och tidseffektivt sätt att 
jämföra olika materialval direkt i modellen skulle arkitekter och projektörer få 
en mycket bättre inblick i vilken miljöpåverkan olika materialval har.  

Ifall man kan få LCA att bli en naturlig del av BIM tror vi att det skulle ge stora 
fördelar i ett tidigt skede av projekteringen. Exempelvis ett dokument som 
beskriver svart på vitt hur mycket mer miljöpåverkan användandet av betong 
har istället för trä i en specifik byggnad. Detta tror vi skulle ge en positiv effekt 
på miljöeffektivt byggande. 

En integration av LCC och LCA tror vi hade gjort att valet av material i 
byggnader skulle kunna göras på ett bättre sätt. Det är inte hållbart att betala en 
avsevärt högre summa pengar för ett material som endast är lite bättre ur 
miljösynpunkt. Ekonomin styr hur byggnaderna byggs och man måste ha den i 
åtanke när material väljs. Ifall man kan hitta olika material i en databas med 
information om LCA samt LCC så skulle man kunna vikta miljöpåverkan mot 
livscykelkostnaden och då se att ett likvärdigt material är väsentligt bättre ur 
miljösynpunkt för endast en liten högre summa än det andra materialet.   

 

5.2 Metoddiskussion 

Metodernas syfte är att uppnå resultat med stöd från teorier och fallstudier 
med vetenskapliga grunder. De uppsatta målen är enligt författarna uppnådda 
främst genom litteraturstudien men även fallstudien. 

5.2.1 Litteraturstudie 

Ett bra sätt för att få en bra förståelse av ämnet och se hur långt fram 
forskningen har kommit var att läsa vetenskapliga rapporter. Det finns en del 
nya rapporter som berör ämnet att läsa men problemet är att de är ganska 
entydiga i sina resultat. Information har även hämtats ifrån företags och 
organisationers hemsidor vilket kan ses som mindre pålitliga. Genom att vara 
källkritisk så har ett trovärdigt resultat uppnåtts. 

Metoden vi valde tycker vi var bra eftersom det finns mycket dokumenterat 
och utforskat kring ämnet. Att sammanfatta olika studier ger tydlig och 
grundlig bild av vad forskningen befinner sig. Däremot är det gjort betydligt 
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färre praktiska studier, där man kan jämföra konkret olika metoder att ta fram 
LCA. Samma gäller studier i Sverige som berör hur mycket samtliga 
intressenter i byggprocessen är insatta i LCA, inklusive beställare. Därför känns 
det som att våra frågeställningar hade blivit bättre besvarade om vi 
kompletterat med intervjuer som omfattat betydligt fler aktörer i branschen. 

För att kvantifiera användandet av LCA i byggbranschen borde det gjorts en 
omfattande enkätundersökning. Litteraturstudien visar tydligt hur det ser ut 
men att en enkätundersökning hade gett resultatet en än tydligare bild. 

5.2.2 Fallstudie 

Fallstudien kan ses som en bra metod då den styrker vårt resultat om att det 
idag är problematiskt att utföra en LCA med BIM. Det kan också visa att det är 
till för BIM och LCA experter. I och med att kunskapen om LCA är dålig så 
hade det behövts en kontinuerlig kontakt med LCA och BIM-experter.   
Resultatet av fallstudien kan tolkas som att det finns brister, men det visar inte 
hur man borde göra en LCA med hjälp av BIM. Det hade kunnat blivit ett 
bättre resultat om vi hade haft assistans av någon som är insatt i att göra LCA 
med hjälp av BIM. Att göra en fulländad fallstudie visade sig vara så 
omfattande för vår del att det hade krävts  mer tid.  

5.2.3 Intervjuer 

De två intervjuer vi har haft har varit lärorika och nödvändiga för vår förståelse 
för ämnet. Eftersom de personer som vi intervjuade var insatta i LCA och BIM 
gjorde det att risken för misstolkningar i litteraturstudien minskade. Det har 
inte gett oss någon direkt hjälp med frågeställningarna även om vi har fått 
många svar på frågor. Det var svårt att dokumentera en del av informationen 
och en bättre lösning hade varit att intervjua via mail, även om det fysiska 
mötet gav en stor informationsutväxling. För att kunna använda mer 
information från denna metod i resultatet skulle vi haft fler antal intervjuer. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I teorin är LCA det ultimata sättet att få en tydlig bild över en byggnads 
miljöpåverkan, då den tar hänsyn till hela livslängden. Vår slutsats är däremot 
att det i praktiken inte alls är ett tydligt sätt att visa en byggnads miljöpåverkan 
idag. En stor anledning är att det inte görs i någon stor utsträckning och de 
analyser som görs följer ingen standardiserad metodik.  

Kunskapsnivån är dålig hos beställare och entreprenörer vilket hänger ihop 
med att det inte efterfrågas, och det finns då inget marknadsvärde att utföra 
LCA. Att det har saknats certifieringssystem som innehåller LCA är också en 
bidragande faktor till att det inte har efterfrågats. LEED och BREEAM är 
relativt nya i Sverige och ger poäng för LCA, vilket gör att efterfrågan på LCA 
kan tänkas öka ifall användningen av dessa system ökar. 

Vi ser BIM som ett självklart hjälpmedel vid framtagning av LCA, då det redan 
finns så mycket information i modellen som kan knytas direkt till en LCA. Ifall 
BIM kopplas till en nationell miljödatabas finns möjligheter till en mer 
standardiserad metodik eftersom de egna valmöjligheterna skulle begränsas. 
Det är dock en del arbete och utveckling som bör göras först. LCA bör bli ett 
vedertaget sätt att miljöklassa byggnader innan utvecklingen av standardisering 
med hjälp av BIM kan bli intressant. Om BIM kan bli lösningen på att få 
tillförlitliga resultat skulle det istället bli drivkraften till en ökad användning av 
LCA. 

Då det i teorin är en komplett miljöklassning när man utför LCA på en 
byggnad, finns det ett värde i att driva forskning och utveckling inom ämnet 
framåt. De viktigaste faktorerna för att få en ökad användning av LCA är en 
utökad kunskap om ämnet bland samtliga aktörer i branschen. Beställare får då 
en bättre bild av vad en LCA bidrar till och kan utifrån det ställa krav. Att man 
då kan visa en LCA för en beställare i anbudsskedet som dessutom är kopplad 
till BIM kan ge en betydande fördel. Kopplingen till BIM öppnar också för 
uppföljning under projektering, produktion, förvaltning och slutligen rivning, 
vilket argumenterar för en vidare utveckling av ett samarbete mellan LCA och 
BIM. Detta samarbete kan vara ett steg i rätt riktning för ett hållbart byggande. 

Nästa steg i utveckling en bör vara att öka kunskapen om livscykelperspektiv 
och vikten av det i förhållande till ett hållbart byggande. Som följd borde 
kravställningar men också användandet av LCA att öka. Ökningen ger mer 
resurser till en utveckling av förbättringar. Först när LCA slagit rot mer i 
branschen kan kopplingen till BIM utvecklas på allvar. 
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8 Sökord 

LCA 
1,5,6,7,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,3
7,38 

BIM  
1,5,6,7,9,10,11,12,18,20,21,22,23,24,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37 

Miljö 
7,9,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37 

Byggprocess 
6,7,13,21,22,23,25,26,28,35 

Metodik  
7,9,13,14,15,16,27,33,3 


