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Sammanfattning
Denna studie behandlar livscykelanalys som verktyg för att 
minska klimatpåverkan av byggnadsprojekt. Hur livscykelanalys 
används, när, varför och av vem, är frågor som denna studie 
undersöker.

Studien undersöker även attityder om koldioxidneutralt 
byggande och hur hela bygg- och anläggningssektorn kan 
arbeta tillsammans i olika skeden.

Denna studie baseras på enkäter som gått ut till anställda på 
Tyréns och Liljewall, samt medlemsföretag inom LFM30 (Lokal 
Färdplan Malmö). För att ge en djupgående och kvalitativ studie 
har även intervjuer utförts. Intervjupersoner kommer från olika 
företag, har olika yrkesroller inom byggprocessen och arbetar i 
olika skeden. Detta ger en större bild med olika perspektiv. 

Studien visar att livscykelanalyser idag används i viss 
utsträckning, knappt hälften av de som svarat på enkäten har 
arbetat i projekt där LCA gjorts och 8% har själva arbetat med 

LCA. Framförallt görs LCA under projektering där beställare 
initierar analysen. Användandet av LCA spås bli vanligare i takt 
med införandet av myndighetskrav. 

I studien framkommer även tekniska utmaningar kring att 
projektera och bygga med nya metoder för att nå lägre 
koldioxidutsläpp. Icke traditionella materialval och lösningar 
kan innebära tekniska och ekonomiska risker. Vad gäller 
kostnadsaspekterna råder inte någon koncensus i branschen. 

Det förväntas att klimatsmarta projekt och att arbeta hållbart 
ger en marknadsfördelar.

Om det idag är möjligt att bygga koldioxidneutralt råder 
det delade meningar om från de intervjuade personerna. 
Somliga anser att det är möjligt idag men att det krävs mer 
kunskap i branschen. Andra ser det möjligt men endast med 
klimatkompensation. Samarbete genom hela branschen anses 
dock avgörande.
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Inledning
Metod, bakgrund och beskrivning av LCA.
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Bakgrund

Stora politiska beslut, såsom agenda 2030 har via världens 
regeringar lett till färdplaner för att minska utsläppen av 
växthusgaser till noll för olika industrier, däribland svenska 
byggbranschen som ska nå till noll senast 2045. 

Regeringen har även beslutat att införa krav på att byggherren 
skall upprätta och lämna in en klimatdeklaration  vid 
uppförande av ny byggnad från den 1 Januari 2022. 

I Malmö har ytterligare förgreningar av klimatmålen utarbetats. 
En lokal färdplan, LFM30, förankrad i den lokala bygg- och 
anläggningssektorn med över hundra anslutna aktörer i olika 
delar av branschen har påbörjat ett arbete mot en klimatneutral 
byggbransch 2030.

På det sättet byggbranschen är uppbyggd i Sverige idag möter 
dessa ambitioner utmaningar där ett komplext samspel sker 
mellan byggherrar, entreprenörer, myndigheter, konsulter 
med mera sker. Byggsektorns olika aktörer tillsammans med 
samhällets övriga instanser är i en pågående utveckling att finna 
sina olika roller för att nå dessa mål. I en samarbetande process 
utforskas kravställningar, definitioner och beräkningsmetodik. 

Den metod som står i rampljuset för dessa målbilder är 
livscykelanalysen, LCA. I livscykelanalysen kan byggnadens 
miljöpåverkan kartläggas under hela dess livstid och bland 
andra miljöparametrar kan klimatutsläppen kvantifieras. 

Det finns flera olika beräkningsprogram för att beräkna 
klimatpåverkan på byggprojekt, både kopplat till kalkylprogram, 
fristående klimatberäkningsprogram och beräkningsprogram 
kopplade till BIM-modeller. Flertalet olika databaser med 

klimatdata finns tillgängliga på marknaden. 

Samtidigt som mängder av initiativ tas, både på nationell 
och lokal nivå och där krav utarbetas och nischade 
miljöcertifieringar introduceras är steget mot effektiv 
användning av livscykelanalyser och i förlängningen 
klimatneutralitet kantat av flera svåra frågeställningar. 

Bygg- och anläggningsbranschen är uppdelad på olika aktörer  
och frågor som rör klimatpåverkan och livscykelanalys ingår 
vanligtvis inte i kommunikationen mellan dessa olika aktörer. 

Exempel på kommunikationsproblem som kan uppstå är om 
projekterande led föreskriver material och lösningar som 
byggentreprenör inte kan, vill eller på annat sätt anser olämplig 
att använda i projektet. Detta informationsutbyte kan halta och 
försvårar design av mer klimatvänliga byggnader från tidiga 
skeden.

Genom att kartlägga hur byggbranschen använder 
livscykelanalyser belyses både hinder och möjligheter. 
Respektive aktör kan därefter anpassa sina insatser i arbetet 
med livscykelanalyser och på sikt bidra till en minskad 
klimatpåverkan.

Bakgrund

INLEDNING | BAKGRUND
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INLEDNING | BAKGRUND

Medeltemperaturen på jorden ökar på grund av den förstärkta 
växthusgaseffekten. Ökningen behöver begränsas till högst två 
grader jämfört med den förindustriella nivån för att inte riskera 
en farlig påverkan på klimatsystemet. 

I Sverige står byggsektorn för drygt 22 miljoner ton 
koldioxidekvivalenter årligen. Av de växthusgasutsläpp som sker 
inom Sverige står byggbranschen för en dryg fjärdedel, varav 
hälften kommer från uppvärmning av byggnader. Om man 
bortser från uppvärmning av fastigheter är siffran 15 miljoner 
ton, av det är importerade varor och tjänster drygt hälften.

Byggsektorns klimatpåverkan

Klimatpåverkan i byggnader

En byggnads totala klimatpåverkan orsakas av alla de processer 
som sker under olika skeden av en byggnads livstid. 

Tidigare har byggnadens energianvändande varit den största 
klimatpåverkan, men energibesparande åtgärder och en gradvis 
minskning av energianvändandet har lett till att byggmaterialens 
klimatpåverkan blivit allt mer betydande. Enligt Boverket har 
utsläppen av växthusgaser från byggbranschen i Sverige 
minskat med 49% mellan 1993-2015. Vilket framförallt beror 
på att behovet av uppvärmning har minskat i och med allt mer 
energisnåla byggnader. 

En byggnads påverkan

Boverkets rapport ”Byggnaders klimatpåverkan utifrån 
ett livscykelperspektiv”, visade att klimatpåverkan 
från uppströmsprocesserna råvaruuttag och 
byggmaterialproduktion är lika stora eller större än 
klimatpåverkan under byggnadens livstid (eg. kalkylperiod 50 
år).

Material som stål och betong har en hög klimatpåverkan under 
tillverkningen vilket gör att en byggnads stomme ofta står för en 
stor del av dess klimatpåverkan.

20%

I Sverige står Byggbranschen för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan
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Livscykelanalys

LCA, Livscykelanalyser används för att beräkna en produkts 
miljöpåverkan, inräknat alla processer från vagga till grav. Med 
hjälp av livscykelanalyser är det därför möjligt att beräkna vilka 
utsläpp av växthusgaser, redovisat som koldioxidekvivalenter, 
en byggnad bidrar med under sin livstid. Samt var i processen 
de största utsläppen sker och vilka material som bidrar mest till 
byggnadens klimatpåverkan. Livscykelanalysen kan bland annat 
fungera som ett kvitto på den klimatpåverkan som är inbyggd 
i huset, som en kravställning inför uppförandet och som ett 
beslutsunderlag i en jämförelse av olika designalternativ.

Livscykelanalyser på byggnader ska utföras enligt den 
europeiska standarden EN15978. De olika skedena av en 
byggnads livscykel delas upp enligt figur till höger. Del A 
innehåller materialutvinning och -framställning, transport 
till byggarbetsplats samt byggprocessen. Del B innehåller 
förvaltning av byggnaden och del C är byggnadens slutskede.

Data på byggmaterials klimatpåverkan kommer antingen från 
generiska värden eller produktspecifika värden, så kallade 
EPD:er (miljövarudeklarationer).

Det finns ett flertal beräkningsprogram där man kan räkna på 
en byggnads totala klimatpåverkan eller klimatpåverkan från 
begränsade byggdelar. På marknaden finns både de LCA-
verktyg som är kopplade till ekonomiska kalkyler, såsom BidCon, 
och de som är kopplade till BIM-modeller. Att räkna på en 
byggnads klimatpåverkan kan göras genom hela projektet och 
parallellt med projekteringen bli allt mer detaljerad.

För ingående information om livscykelanalyser för byggnader 
hänvisas till gällande standarder, LCA-experter m.m.

I ett flertal miljöcertifieringar är det krav på livscykelanalys. 
Exempelvis i Miljöbyggnad ska A1-A5 redovisas och i nollCo2 ska 
hela livscykeln redovisas.

Den 1 januari 2022 planeras Boverkets krav på 
klimatdeklaration, en livscykelanalys på A1-A5, införas. Det 
innebär att alla byggnader som lämnar in bygglov därefter 
behöver lämna in en klimatdeklaration för att erhålla 
slutbesked.

Sveriges byggbransch har en nationell färdplan som säger att 
vi som bransch ska vara klimatneutrala till år 2045. Dessutom 
finns det flertalet lokala färdplaner som har ännu offensivare 
mål. För att uppfylla dessa färdplaner behöver livscykelanalyser 
utföras och klimatpåverkan mätas.

Vad är livscykelanalys?

A1 Råvaruförsörjning

A2 Transport

A3 Tillverkning

A4 Transport

A5 Bygg - och 
installationsprocess

B1 Användning

B2 Underhåll

B3 Reparation

B4 Utbyte

B5 Ombyggnad

B6 Driftsenergi

B7 Driftens 
vattenanvändning

C1 Demontering, 
rivning

C2 Transport

C3 Restprodukts-
behandling

C4 Bortskaffning

Krav på Livscykelanalys

INLEDNING | BAKGRUND
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Syfte

Därmed har en bild skapats över hur branschen arbetar med 
dessa frågor och om det skiljer sig mellan olika yrkesroller eller 
skeden.

Metod

Denna studie avser undersöka hur livscykelanalys används för 
byggnadsprojekt idag. Studien behandlar hur dessa analyser 
kan användas i kommunikation i projekten för att minska 
klimatpåverkan för bygg- och anläggningssektorn. 

- Till vad används livscykelanalyser?

- Hur och av vem initieras livscykelanalys i byggnadsprojekt 
och hur kan denna användas i ett projekt för minskad 
klimatpåverkan?

- Hur kan projekterande led och efterföljande led arbeta 
tillsammans för en minskad klimatpåverkan med hjälp av 
livscykelanalyser?

Projektet ämnar leda till större förståelse kring hur beslut 
tas gällande klimatpåverkan och livscykelanalys mellan ett 
byggprojekts olika aktörer samt förståelse för beslut kring de 
lösningar och materialval som efterfrågas.

Slutsatser och erfarenheter från denna studie avser utgöra 
underlag för hur användandet av livscykelanalys kan användas 
mer effektivt för ett byggprojekts samtliga skeden. 

Frågeställning

Studien har genomförts med hjälp av enkät och intervjuer. 
Enkäten har skickats ut till respektive företag, Tyréns och 
Liljewall, samt till alla medlemsföretag inom LFM30. Totalt har 
880 stycken enkäter skickats ut och 136 svar kommit in. 15 
personer har intervjuats. Intervjupersoner kommer från olika 
företag, har olika yrkesroller och arbetar i olika skeden av 
byggprocessen.

INLEDNING | SYFTE
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Projekt-
utvecklare

Projektchef, 
fastighetsbolag Miljöansvarig Projektledare Arkitekt Konstruktör Kalkylspecialist

Projektchef, 
entreprenör

Studien innefattar en enkätdel och en intervjudel. Ett större 
antal personer har tillfrågats att svara på enkäten och 136 
svar har kommit in och använts i studien. Fokus på tillfrågade 
personer för enkäten har varit de som arbetar i projekterande 
led, främst konstruktörer och arkitekter. Dels för att det är de 
som till stor del påverkar design och materialval i en byggnad 
och arbetar genom hela projekten, dels för att studiens resultat 
är tänkt att användas för att influera fler i projekterande led 
inom arkitektur och konstruktion att arbeta med LCA i de 
företag som utfört studien.

15 personer har intervjuats för studien. Intervjuade arbetar 
genom hela kedjan för byggprojekt, från projektutveckling till 
entreprenad. 

Studiens upplägg

INLEDNING | STUDIENS UPPLÄGG

Intervjuerna har gett ingående diskussioner kring nuläge, 
möjligheter och hinder med LCA. Detta har kunnat komplettera 
enkätsvaren för att ge en helhetsbild.

Yrkesroller hos de som deltagit i studien, via enkät och intervju, 
visas i figur ovan i en något förenklad och idealiserad modell.

I denna rapport presenterar först resultaten från enkäter följt 
av resultaten från intervjuer under respektive kapitelrubriker. 
Detta följs av ett eget kapitel för enkätfrågan kring vad som är 
ett hållbart byggnadsprojekt. 

Avslutningsvis framförs författarnas slutsatser från studien samt 
förslag till fortsatta studier. 

Intervju- och enkätfrågor kan läsas i appendix.
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När livscykelanalys?
Hur och till vad används livscykelanalys idag och vilka 
behov finns i framtiden? 
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Om ja: i hur stor andel av dina projekt?

Det finns flera olika beräkningsverktyg för LCA och med 
kommande krav på bland annat klimatdeklaration och nya 
certifieringssystem växer intresset för LCA. Men hur vanligt är 
det idag, 2019-2020, att ta fram LCA för byggnadsprojekt?

Enligt enkätsvaren har knappt hälften av tillfrågade personer 
någon gång arbetat i projekt där LCA utförts. Antingen av de 
själva eller av någon annan i projektet. Av de som arbetat i 
projekt där LCA utförts har en övervägande majoritet svarat 
att det handlar om ett fåtal projekt. Knappt 40 procent har inte 
arbetat i ett projekt där LCA gjorts och en femtedel svarar att 
det varit på tal men inte utförts.

Utifrån de kvalitativa intervjuerna fås likvärdigt resultat. En 
arkitekt har en god vana av att jobba med livscykelanalyser, 
övriga har liten till ingen erfarenhet av projekt där det utförts 
LCA.

I och med att byggbranschen är projektbaserad så kan det vara 
ett färre antal utförda projekt där LCA utförts än andel personer 
i denna studie som svarat att de arbetat i projekt där LCA 
utförts, i och med att flera personer kan ha arbetat i samma 
projekt.

Hur vanligt är LCA?
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I vilka skeden har LCA utförts i projekt du medverkat i?

LCA i byggbranschen idag

När görs LCA?

På frågan om vilket skede av ett projekt där LCA utförs svarar 
de flesta att det sker under projekteringen, mer specifikt i 
systemhandling och bygghandling. Från resultatet kan det också 
utläsas att det är ganska vanligt att klimatpåverkan från en 
byggnad beräknas i tidiga skeden. Entreprenörer svarar att de 
gjort LCA på ett förfrågningsunderlag inför upphandling.

NÄR LIVSCYKELANALYS? | LCA I BYGGBRANSCHEN IDAG

Ja, jag har själv arbetat med LCA

Ja , en annan konsult i projektet utförde LCA

LCA har varit på tal, men det har inte utförts

Nej

39%

20%

33%

8%

Ja, jag har själv arbetat med LCA

Ja , en annan konsult i projektet utförde LCA

LCA har varit på tal, men det har inte utförts

Nej
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Ja, en annan konsult i projektet utförde LCA

LCA har varit på tal, men det har inte utförts

Nej
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Vad används LCA till i byggprojekt?

Vem har initierat LCA i projekt?

Vem initierar LCA?

Enligt enkätstudierna är det vanligast att beställaren initierar 
LCA, 35 procent av enkätsvaren. Men det finns också en viss 
andel av organisationer som har interna krav på LCA. Det är 12 
procent som genomfört LCA på eget initiativ.

I intervjuer kommer det fram att konsulter utfört LCA själva 
för att nå interna klimatmål och för att bli medvetna om vilken 
klimatpåverkan och för att utveckla klimatsmarta lösningar.

32%

29%

25%

14%

Tillämpning av livscykelanalys

LCA används i 3 av 10 fall till att ta reda på byggnadens 
totala klimatpåverkan. Det används också i nästan lika stor 
utsträckning för att utvärdera olika alternativ med avseende på 
klimatpåverkan samt till miljöcertifiering. Av de som svarat annat 
har bland annat svarats att LCA använts i kombination med 
LCC för att hitta en optimal lösning, till samhällsekonomiska 
lösningar och att de ej vetat vad LCA använts till.

Av intervjupersonerna har några stycken arbetat med en 
kombination av LCA och LCC för att kunna jämföra och 
utvärdera olika alternativ utifrån ett tidsperspektiv. 

De intervjuade som arbetar som beställare berättar att 
de har börjat testa, eller vill testa framöver, att upphandla 
entreprenörer även på klimataspekten. Beroende på vilka krav 
de sedan ställer låter man entreprenörer exempelvis tävla om 
en så låg klimatpåverkan från byggnaden som möjligt, eller att 
det sätts maxtak på byggnadens klimatpåverkan alternativt att 
det är kopplat till ekonomiska incitament. Detta anses ställa 
krav på entreprenörer att ha intern kunskap eller ta hjälp av 
konsulter för att göra livscykelanalyser.

NÄR LIVSCYKELANALYS? | LCA I BYGGBRANSCHEN IDAG

Min beställare har beställt en LCA 

Annan disciplin i projektet 

Jag gjorde det på eget initiativ 

Min organisation har krav på att LCA ska utföras

Ingen har initierat LCA i mina projekt

32%

29%

25%

14%

Beräkna byggnadens totala klimatpåverkan

Utvärdering av olika alternativ

Till miljöcertifiering

Annat

35%

11%
12%

7%

35%

35%

11%
12%

7%

35%
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LCA i byggbranschen imorgon

De flesta önskar kunna använda LCA som en del i en 
utvärdering mellan olika alternativ med avseende på 
klimatpåverkan. Nästan lika många enkätsvar får alternativet att 
beräkna byggnadens totala klimatpåverkan och lämna siffran till 
beställaren. Det är en person som svarat att den inte ser nytta 
med LCA i projekt.

Intervjuade beställare vill använda LCA för att se och minska 
sin klimatpåverkan. De vill ställa krav mot låg klimatpåverkan 
och använda LCA i upphandling. Det framhålls också som 
viktigt att göra livscykelanalyser och vara medveten om 
klimatpåverkan från sina befintliga fastigheter. Genom att räkna 
på sina projekt kan det användas som benchmarking och ge en 
marknadsfördel. 

Två konstruktörer säger att LCA borde vara en självklar del i alla 
beslutsunderlag. De vill framöver arbeta med LCA i kombination 
med LCC för att hitta optimala lösningar.

Vad vill du använda LCA i byggprojekt till?

Det största hindret för att upprätta LCA enligt enkätsvaren 
är brist på erfarenhet av LCA, tätt följt av ett ointresse hos 
beställare och projektgrupp. Det anses också vara oklart vilken 
nytta LCA ger och det finns en brist på tillgång till verktyg, 
databaser och teknik för att kunna arbeta med LCA.

Även i intervjuer framhåller merparten att de saknar kunskap 
och erfarenhet av LCA. Risk för en ökad kostnad framhålls också 
inom samtliga discipliner som ett hinder för LCA.

Vad är de största hindren?

NÄR LIVSCYKELANALYS? | LCA I BYGGBRANSCHEN IMORGON
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En sammanslagning av svaren från enkäter och intervjuer 
visar att nedanstående är de hinder som byggbranschen 
behöver ta sig över för att effektivt kunna arbeta med LCA 
och bygga klimatsmart:

• Det finns behov av ökat användande om LCA och ökad 
kunskap om vad som driver på klimatpåverkan i en 
byggnad samt vad som är bäst åtgärder för att minska 
klimatpåverkan. Det gäller hela branschen.

• Förändrad kravställning från beställare önskas av övriga 
aktörer. Där LCA och låg klimatpåverkan finns med från 
början och genom hela projektet.

• Idag är det ofta otydlig kommunikation kring vad som 
menas med hållbart/klimatneutralt/osv samt hur det 
ska uppnås i projekt.

• Det anses vara både en ekonomisk och teknisk risk 
kopplad till byggande med hög klimatprofil.

• Ökat samarbete interdisciplinärt i frågor kring LCA och 
hållbarhet efterfrågas. Speciellt i materialfrågor söks 
från alla håll ett ökat samarbete mellan bland annat 
konstruktör, materialleverantör, entreprenör och 
beställare.

• Det anses behövas lagkrav eller krav från kommun, 
alternativt ekonomiska incitament, för att det ska bli en 
drastisk ökning klimatsmarta byggprojekt.

Det har även framkommit möjligheter med ett ökat 
fokus på LCA och klimatsmart byggande. Nedan är en 
sammanfattning av de möjligheter tillfrågade personer ser i 
frågan: 

• Att beställa, rådge och bygga klimatsmart kan ge en 
marknadsfördel.

• Om man utgår från materialfördelarna med 
klimatsmarta stommaterial under utformningen, anses 
det kunna ge en snabbare och billigare produktion.  

• Att arbeta med LCA och aktivt välja en klimatsmart 
lösning kräver samarbete mellan aktörer i branschen 
som kan leda till en mer kreativ och mer sammanhållen 
bransch.

• Genom att arbeta med LCA tidigt i projekt kan olika 
lösningar jämföras och ge bra beslutsunderlag.

• LCA och koldioxid som nyckeltal är ett bra sätt för 
benchmarking och i kommunikation med kunder.

• Att arbeta med klimatsmarta lösningar kan leda till 
teknikutveckling och innovation inom bland annat 
byggmaterial, byggteknik och projektering. 

En mer ingående beskrivning av resultatet från intervjuer 
och enkäter finns i kommande kapitel.

NÄR LIVSCYKELANALYS? | LCA I BYGGBRANSCHEN IMORGON

Hinder och möjligheter
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Arbeta med livscykelanalys
Om kravställning, beställare och konsulters arbete, 
marknadsfördelar och incitament – sammanfattning av 
intervjuer.
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RESULTAT FRÅN INTERVJUER | ARBETA MED LIVSCYKELANALYS

En generell åsikt från intervjuerna var att det krävs duktiga 
beställare för att göra branschen mer klimatsmart och de måste 
vara drivande i frågan. Det framhålls dock att det finns en rädsla 
i branschen att testa något nytt, vilket gör att förändringar sker 
långsamt. Det tros vara en bra väg framåt att satsa på några nya 
frågor åt gången så att man tar det steg för steg. ”Branschen vet 
att den måste bli bättre och vill bli bättre, den vet bara inte hur.”

Flera intervjuade ansåg att byggherrar behöver ta både större 
tekniska och ekonomiska risker. Men att det nog endast 
kommer att ske om det ger en marknadsfördel. Idag prioriteras 
miljö- och klimataspekter ofta bort under projektens gång till 
fördel för lägre kostnader. 

Specifika siffor på klimatsmart betong lyftes under en intervju. 
Att välja klimatsmart betong medför en kostnad för beställaren. 
Betong med slagg är ca 30 kr/kubikmeter dyrare, det motsvarar 
ungefär 3% prisökning på betongen. Slaggbetong är också 
svårare att få tag på grund av att det kan behöva importeras.

En person från ett stort byggbolag menar att om man vill bygga 
klimatsmart kan det bli svårare att få ihop den ekonomiska 
kalkylen. Från en annan intervju lyftes att beställare upptäckt att 
det i vissa fall kan bli billigare om man bygger i trä.

Ökad risk och kostnad

För att bygga mer hållbart krävs det en drivkraft och 
kravställning från beställare. En konstruktör på ett 
konsultföretag berättar: ”Framöver kommer vi som 
konstruktörer nog att jobba med LCA, men för att vi ska kunna 
göra det behövs krav från beställare på LCA i en upphandling.”

Samma person fortsätter resonemanget: ”Det viktigaste man 
som byggherre kan göra för att styra klimatpåverkan från 
byggprojektet är att jobba med FFU (förfrågningsunderlag). 
Exempelvis att sätta krav på max koldioxidutsläpp från 
entreprenaden.”

En entreprenör som arbetat utifrån klimatkrav i upphandling 
önskar tydligare krav på vad som ska räknas in i klimatkalkyl och 
vart systemgränser går. Då kan alla räkna på samma villkor.

Krav i projekt

Beställa klimatsmart

Omställningen mot hållbarhet är en branschfråga. I intervjuerna 
framgick att de flesta ansåg att det är beställaren som är den 
som måste ta täten. För att forma en produkt måste krav 
komma tidigt inifrån beställarorganisationen så att produkten 
tas fram utifrån förutsättningarna att den ska vara hållbar och 
att man ska arbeta med LCA.

Incitament inifrån beställarorganisationen Långsiktighet

I intervjuerna frågades hur de tillfrågade ser på kopplingen 
mellan LCA och ekonomi, LCC. Det svarades generellt att 
kopplingen är viktig, då kan man se om den initiella kostnaden 
blir större om man väljer klimatsmarta alternativ och om den 
långsiktiga kostnaden kan bli lägre.

Det verkar också som att det finns större benägenhet att satsa 
på klimatsmarta investeringar om man räknar investeringars 
återbetalning på lång sikt och på så sätt kan visa att 
investeringarna återbetalar sig.

LCA kan ge nytta om man bygger i egen regi. En intervjuad 
projektledare säger: ”Beställare som även förvaltar projekten är 
ofta mer måna om att det krävs långsiktighet. Dock skiljer det 
mycket mellan olika personer och deras personliga drivkrafter.”
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Rådge klimatsmart

De intervjuade som arbetar som rådgivande konsulter i 
byggbranschen menar att det krävs en kunskap om vad 
som är klimatsmart byggande och vilka delar av det som 
de kan påverka. Att på bästa sätt kunna stötta sina kunder i 
dessa frågor och bidra med rätt beslutsunderlag är viktigt. I 
intervjuerna framkommer det att arbetet med klimatfrågor för 
konsulter består av två delar:

• Förstå kunden och deras ambitioner med projektet 

• Intern kunskapshöjning och klimatsmarta utredningar 

Som konsult är det generellt viktigt att man kommer in tidigt i 
projekt, att man vågar ifrågasätta och tänka kreativt. Det kräver 
ett ökat fokus på små, snabba och tidiga utredningar.

Från en projektledare på ett konsultföretag efterfrågas ett 
frågebatteri som ett stöd och utgångspunkt i sitt arbete att 
förstå kundens klimatambitioner.

Det efterfrågas i en intervju en processledarroll som kan 
samordna kalkylmetodiken med LCA, BIM och ekonomi. Det 
skulle underlätta om BIM-modeller är kopplade till klimatdata. 

”Vi måste starta räkna på våra projekt tidigare”, säger en 
arkitekt. ”Klimatpåverkan behöver också redovisas, exempelvis i 
allmänna föreskrifter på A- och K-ritningar.”

En konstruktör säger i intervjun att LCA borde vara en självklar 
del i beslutsunderlag.

En entreprenör och en beställare efterfrågar ett ökat samarbete  
mellan konsulter och entreprenörer för att säkerställa att tidiga 
lösningar går att lösa på bästa sätt i produktionen.

Stötta beställare

”LCA borde vara 
en självklar del i 
beslutsunderlag”
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Konkurrera om marknaden

Klimat som konkurrensfördel

Flera av de intervjuade tror att anledningen till att frågan om 
LCA och klimatneutralt byggande får större genomslagskraft just 
nu är för att det är ett bra sätt att vinna marknadsandelar.

LCA kommer nog framöver bli ett bra sätt för benchmarking 
därför att koldioxid är ett bra nyckeltal, säger en projektchef 
på ett fastighetsbolag. Klimatsmarta byggnader ger bra 
marknadsföring, exempelvis genom att miljöcertifiera 
byggnader med certifieringar som är väl kända.

Trots att vi inte jobbar så mycket just nu med LCA märks det 
att det blir ett hetare och hetare ämne internt, berättar en 
projektchef på ett fastighetsbolag. Idag arbetar vi mycket 
med miljöcertifieringar, både för att vi ska kunna minska vår 
klimatpåverkan men också för att man måste arbeta med det 
för att hålla sig kvar i branschen.

En annan projektchef menar på att miljöklassade projekt har 
haft väldigt hög efterfrågan och att den ökade kostnaden för 
projektet kan vägas upp av att vinsten på sikt blir högre. Men 
det är viktigt att projekt fortfarande anpassas till marknaden så 
att de inte blir för dyra för sin målgrupp.

Extern kommunikation och sälj

LCA och projektering av klimatsmarta byggnader är inte endast 
ett sätt att sänka koldioxid i atmosfären, det är även ett verktyg 
för kommunikation, konkurrens och sälj. 

En projektutvecklare inom förvaltning tycker att siffror på 
koldioxid är ett bra och lätt kommunicerat mått att använda vid 
kommunikation med konsumenter. 

En projektchef för ett byggentreprenörsföretag tror att 
koldioxid fungerar bra som en reklamvinst för de som kan 
bygga så och kommunicera det. 

En person från en byggentreprenör tror att alla aktörer tvingas 
förändras om marknaden förändras och börjar efterfråga mer 
klimatsmarta byggprojekt.
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• Sätt tydliga interna mål och krav som sprids ut genom 
hela organisationen.

• Anpassa kommunikationen efter mottagare. Tydlighet 
ger framgång.

• Utnyttja klimatsmart byggande som en 
marknadsfördel. 

Arbeta med livscykelanalys

Incitament och lagkrav

Vad motiverar till LCA? 

Lagkrav på LCA, incitament från kommuner och maxtak på 
klimatpåverkan efterfrågas från bred front. En konstruktör säger 
att det idag är för dyrt att bygga klimatneutralt, vilket gör att det 
saknas incitament. Men om det exempelvis skulle finnas lagkrav 
på låg klimatpåverkan skulle alla starta på samma nivå och 
kostnaden skulle bli utifrån låg klimatpåverkan. Ett annat förslag 
är att det kan ställas krav på maximal klimatpåverkan för ett 
byggprojekt vid kommunal markanvisning.

Något som kan hindra träbyggande är detaljplaner och dess 
maxhöjder, därför trycker ett intervjuat fastighetsbolag på 
kommunen att tänka på det i framtagandet av detaljplaner.

En projektledare är tveksam till att vi idag kan bygga helt 
klimatneutralt, det finns inte den inställningen i branschen 
för att klara så stora omställningar. Personen säger att det 
antagligen krävs lagkrav, exempelvis liknande kraven för 
energianvändning. Kanske kan även krav från kommunen vara 
en möjlighet.

Utöver lagkrav kan ett incitament för att beställare ska vilja 
bygga klimatsmarta byggnader vara gröna lån.

Fler konstruktörer efterfrågar lagkrav och ekonomiska 
incitament för att branschen ska förändras. Klimatdeklarationen 
2022 kommer nog att ställa krav på leverantörer och 
förhoppningsvis gör det skillnad.
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Klimat, kunskap och 
kommunikation

För att projektera och bygga med låg klimatpåverkan 
krävs kunskap i samtliga led  – sammanfattning från 
intervjuer
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RESULTAT FRÅN INTERVJUER | KLIMAT, KUNSKAP OCH KOMMUNIKATION

Kunskap

Teknik, material och osäkerheter

För att hantera osäkerheter krävs ökad kunskap om 
konsekvenser som kan uppstå från de val som föreslås. Något 
som återkommer i intervjuerna var vilka riskerna kan vara och 
hur dessa kan mötas och hanteras.

Bland annat säger en konstruktör att det finns en risk för 
’barnsjukdomar’ när man arbetar på ett nytt sätt och provar nya 
lösningar i projekt. 

En annan konstruktör säger: Det är både svårt och riskfyllt att 
bygga klimatneutralt. Han tillägger att för att kunna arbeta med 
LCA krävs kunskap och att kunskapen som saknas är en tröskel 
att ta sig över.

Vid projektering av mer klimatvänliga lösningar är det viktigt att 
vara medveten och kommunicera beständigheten i det man 
föreslår och att man tar hänsyn till bland annat livslängd.

En beställare upplever att det är svårt att hitta information om 
klimatsmart byggande som inte är subjektiv. Därför ligger deras 
fokus på att introducera tekniska lösningar och material steg för 
steg, så att de känner sig säkra genom varje val.

En person från en byggentreprenör nämner även att andra 
aspekter kring hållbarhet är vikten av att arbeta med material 
som personalen mår bra av under produktion.

Träbyggnad

I intervjuerna jämfördes ofta trä mot betong. Bland annat 
jämfördes tekniska och ekonomiska risker mot fördelarna att 
bygga i trä för större byggnadsprojekt.

En projektledare för en byggentreprenör menar att det finns  
en osäkerhet hos kollegor i branschen kring träbyggande. Men 
att det finns flera fördelar med att bygga i trä och därigenom 
uppnå bättre klimatprestanda. Dessa fördelar kan vara bland 
annat billigare kranarbete och transporter i och med att man 
kan göra lättare och större element. Det blir också betydligt 
kortare tid för stomresning, veckor istället för månader.  

Det finns en utbredd osäkerhet med träbyggnad i branschen på 
grund av avsaknad av tillräcklig erfarenhet. Det innebär även att 
det är svårt att ekonomiskt värdera risken med en träbyggnad. 
Ofta utgår man från en konventionell lösning och provar byta 
ut mot nya/hållbara lösningar. Men intervjupersonen menar att 
om man istället utgår från fördelarna med hållbara lösningar 
och arbetar utifrån dem så kan man absolut bygga billigare. 

En person från en byggentreprenör nämner även att andra 
aspekter kring hållbarhet är vikten av att arbeta med material 
som personalen mår bra av under produktion.

...svårt att hitta 
information om 
klimatsmart 
byggande som inte 
är subjektiv
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Det går att öka klimatprestandan för byggnadsprojekt genom 
att arbeta med så kallad klimatvänlig betong. Då är cementen 
till viss del utbytt mot flygaska eller slagg. En projektledare från 
ett fastighetsbolag har erfarenhet av mer klimatvänlig betong 
där torktiderna blev längre. ”Vi har testat betong med flygaska 
i projekt, men det har blivit stökigt för entreprenören som fick 
sätta in andra torkåtgärder för att få betongen att torka”.

En konstruktör anser att det stora problemet med att 
ersätta betong är att det är ett så pass bra material. Dock 
kan stommens utformning optimeras och på så sätt kan 
klimatpåverkan minska.

En fastighetsförvaltare som har erfarenhet av att byta ut 
cement mot slagg i betong menar att det råder osäkerhet 
hos leverantörer kring de mer klimatvänliga betongtyperna. 
Detta har i sin tur lett till osäkerhet hos fastighetsbolagen. Den 
lösningen de satsar på nu är att ersätta betong på vissa ställen 
där risken är låg samtidigt som klimatbesparingen är stor.

Ett problem med slagg i betong är att denna råvara kan behöva 
importeras och därmed förlänga leveranstider.

En annan aspekt som lyfts i intervjuerna är att inköp av material 
inte endast kommer från Svenska leverantörer och av den 
anledningen kan det vara svårare att ställa krav på materialens 
klimatpåverkan. Ofta görs inköp från exempelvis Baltikum då de 
många gånger är billigare.

För att kunna välja material med bäst klimategenskaper behöver 
dessa kunna verifieras med hjälp av EPD:er, (Environmental 
product declarations - miljövarudeklarationer). Med dessa kan 
materialleverantörer visa tredjepartsgranska data och göra 
jämförelsen enklare.

Ett närmre samarbete mellan projektörer och entreprenörer 
kring byggprodukter efterfrågas från konsulter för att de 
tidigare ska kunna göra mer tillförlitliga LCA-beräkningar. 

”Problemet med 
betong är att det är ett 
så pass bra material. 
Men om vi optimerar 

det vi bygger så 
kan vi ändå minska 

klimatpåverkan”

Ny betongteknik EPD och material från andra länder än Sverige
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Intern och extern kommunikation

Klimatpåverkan som kommunikationsmedel Ledarskap

En arkitekt som intervjuats menar att vi gemensamt i branschen 
behöver bli bättre på att tillgängliggöra och dela information. 
Hinder för en bred kunskap är att man håller lösningar hemliga 
för att inte riskera att bli utkonkurrerade.

En konsult inom projektering menar att konsulter har mycket 
kunskap och kan gå en bit på vägen mot klimatneutrala 
byggnadsprojekt, men det kommer att krävas mycket mer. 
Samverkan är nyckeln.

En annan konsult menar att rollen som konsult innebär 
rådgivning och att även om de vill jobba hållbart är de beroende 
av vad kunden efterfrågar. 

Andra röster tycker att det är viktigt att gå in tidigt i projekt och 
hitta rätt personer att arbeta med. Det kräver ett ökat fokus på 
små, snabba och tidiga utredningar. Också att det är viktigt att 
våga ifrågasätta och tänka kreativt.

Återkommande i intervjuerna är frågan kring kommunikation. 
En byggentreprenör menar på att för att nå en förändring mot 
hållbart byggande krävs interna beslut kring hur var och en ska 
arbeta. Exempelvis en checklista för hur det ska byggas för att 
nå klimatneutralitet. Intervjupersonen menar att om krav ställs 
inifrån den egna organisationen kan krav sedan ställas utåt och 
tillägger att det är så stora förändringar fås igenom.

En konsult inom projektledning säger att om branschen ska 
kunna arbeta mer med LCA och klimatvänliga projekt behöver 
kommunikationen bli tydligare. Främst kommunikationen 
mellan tekniker och icke-tekniker. Flera miljöcertifieringar 
arbetar idag med svårtydliga siffror menar intervjupersonen. 
”Det behövs nog enklare och snabbare feedback, exempelvis en 
smiley, så att fastighetsägare och dess kunder enkelt kan se hur 
bra de är.” 

För att öka klimatarbetet inom en organisation är de nationella 
och globala miljömålen en bra utgångspunkt. Arbetet 
måste börja på miljöavdelningen och sedan spridas ut i 
organisationen. Det är viktigt att det finns konkreta mål och 
att kommunikationen är riktad mot samtliga som ska jobba för 
dessa mål och att de förstår vad just de ska göra och hur de ska 
göra det.

Hos flera av de intervjupersonerna som deltagit i studien har 
efterfrågan på ledarskap funnits. 

Exempelvis hos en projektledare har det efterfrågats att 
beställare ska ta ledarrollen i klimatfrågan. Beställaren behöver 
ställa krav på projektering och på entreprenör. Entreprenörer 
arbetar för att få ihop kalkylen och intervjupersonen har svårt 
att se att entreprenörer skulle välja klimatsmartare alternativ 
om de är dyrare ifall det inte ställs krav på detta. Krav från 
beställare måste också komma tidigt i projektet, exempelvis i 
systemhandlingsskedet.

Kommunikation konsultledet

”Samverkan är  
nyckeln”
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Bygga och projektera klimatsmart idag

Framtidsspaning

En fråga under intervjun var huruvida intervjupersonerna 
uppskattar det vara rimligt att bygga klimatneutralt idag och 
framöver. Denna fråga besvarades på olika sätt från de olika 
disciplinerna  som intervjuades. 

En arkitekt resonerar kring att vi kan bygga klimatneutralt 
idag, men den breda kunskapen saknas i branschen. 
Intervjupersonen lägger till att tiden att agera för klimatet rinner 
ut, enda egentliga chansen vi har är CCS-teknik (Carbon Capture 
Storage). 

Men för att kunna bygga klimatneutralt behöver även det som 
händer utanför fastighetsgränsen inkluderas och investeringar 
behöver göras för att nå hållbar energiproduktion. 

Samma person fortsätter och berättar att de största hindren 
just nu för att kunna räkna på klimatpåverkan på ett korrekt sätt 
för ett projekt är att entreprenörer inte delar siffror på material 
och dess mängder som byggs in i projektet. 

När arkitekter och konstruktörer räknar på klimatpåverkan idag 
med hjälp av LCA används mest schablonvärden, men dessa 
behöver vara med noggranna och baseras på EPD:er. 

Exempelvis behöver klimatpåverkan redovisas, exempelvis i 
allmänna föreskrifter på A- och K-ritningar. 

För att underlätta projektering av klimatsmarta byggnader 
efterfrågar den intervjuade arkitekten en processledarroll som 
kan samordna kalkyl med LCA, ekonomi och BIM. 

Flera andra röster hörs om att det är svårt att bygga 
klimatneutralt idag. 

En projektledare ställer sig tveksam till att bygga helt 
koldioxidneutralt idag. För att lyckas krävs antagligen lagkrav, 
exempelvis liknande som för energianvändning idag. Eventuellt 
behövs även krav från kommunen. 

En konstruktör säger att det idag är omöjligt att bygga 
klimatneutralt utan klimatkompensation. Långa tidsspann för 
projekten leder till att förändringar tar tid. För att lyckas tror 
intervjupersonen på lagkrav, i sådana fall skulle alla starta på 
samma nivå. 

En annan konstruktör menar att det idag är omöjligt att bygga 
klimatneutrala byggnader den närmsta tiden, åtminstone utan 
klimatkompensation Men lägger till att höga mål är bra för det 
skapar press i branschen om att utvecklas. 

Om branschen ska kunna förändras behövs lagkrav och 
ekonomiska incitament. Klimatdeklarationer 2022 kommer 
ställa krav på leverantörer och förhoppningsvis göra skillnad 
säger en intervjuad konstruktör. 

En projektutvecklare för en byggentreprenör säger att det är 
möjligt att bygga klimatneutralt - om driftskedet medräknas.  
Men just nu är det viktigast att skapa en nulägesbild och 
utvärdera hur frågan ska behandlas. 
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• Samarbete och tillvaratagande av varandras kunskap 
driver branschen framåt.

• Varje organisation måste se till att öka kunskapen, 
inifrån och ut.

• Omfördela typiska roller i branschen. Ta hjälp av 
entreprenörer, leverantörer och konsulter tidigt och låt 
de genom samverkan skapa det bästa resultatet. 

Klimat, kunskap och kommunikation

Oklarheter och kostnader

Flera av de intervjuade personerna beskriver att det finns en 
oklarhet vad exakt det innebär att arbeta mot klimatneutralitet. 
En projektledare för en byggentreprenör säger att det skulle 
behövas en instruktionsbok. 

Andra utmaningar kring att projektera och bygga klimatsmart 
är de kvalitetssäkringar som behövs för klimatberäkningar och 
livscykelanalyser. Felkällor såsom att olika livslängder räknas 
med för olika ingående alternativ kan ge mycket olika resultat. 
Det är också en risk att tidiga beräkningar utifrån generiska 
värden inte följs upp eller att man går in med fel värden 
från början som senare visar sig vara missvisande säger en 
konstruktör.

Andra viktiga perspektiv är kostnader. Några av de intervjuade 
personerna lyfter denna fråga. En projektutvecklare för en 
byggentreprenör säger att risker med att använda LCA är att 
projekten blir dyrare. Det finns också för tillfället en större 
osäkerhet hos leverantörer samt att kostnaderna ökar då det 
ofta behövs fler konsulttimmar. 

En projektchef på en byggentreprenör säger att det definitivt är 
dyrare att bygga klimatsmart på grund av ökade administrativa 
kostnader. En byggentreprenör kan inte tjäna mer på 
klimatsmarta byggnader.

Att nå klimatneutralitet är kanske inte det viktigaste just 
nu menar en miljöansvarig hos en fastighetsägare med 
projektutveckling. Det viktigaste just nu är att komma igång med 
frågan och börja arbeta med att minska klimatpåverkan. För det 
krävs ett samarbete genom branschen för att påverka bland 
annat leverantörer.

En intervjuperson berättar att när de fokuserade på att minska 
klimatpåverkan från betongen kunde de genom ett samarbete 
mellan projektörer, beställare, entreprenörer och leverantörer 
genomföra det, vilket har visat sig vara en viktig startpunkt. 

En samordnad bransch
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Vad är ett hållbart 
byggprojekt?
 – Enkätsvar på frågan
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Vad är ett hållbart byggprojekt?

Vad anser branschen vara ett klimatsmart projekt? Den frågan 
ställdes i enkäten och detta är svaren:

• Ett projekt som är klimatneutralt men även ökar 
ekonomiska och sociala hållbarbetsvärden i och runt 
byggnaden.

• Främst ekologisk hållbarhet med ett långsiktigt perspektiv.

• Byggnader som ger minimalt med avtryck på miljön, samt 
är användbar i sitt syfte över tid.

• Byggprojekt med låg CO2 påverkan, men LCA är väl en del 
av detta?

• Att jobba med helhetsperspektivet.

• Bra för våra barn!

• Långsiktigt tänkande, ett projekt som håller över tid, 
flexibel användning, tåliga och medvetna materialval.

• Ett projekt som bidrar till att vända trenden med ett 
varmare klimat, som byggs för att stå kvar tills det vittrar 
sönder om 1000 år, som är flexibel att ställa om och 
omforma efter tidens behov, som idag bidrar till en mer 
sammanhållen och hälsosam livsmiljö. Socialt, fysiskt och 
psykiskt.

• Ett projekt som är både ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbart. Som gör så litet klimatavtryck som möjligt.

• Ett byggnadsverk som är beständigt över tid och tillför 
värden åt sin omgivning, sina brukare samt skapar 
lönsamhet för byggherre och beställaren.

• Klimatpositiv Plusenergihus, trähus, Helhetsbild koldioxid- 
neutralt, LCA analys, miljöcertifiering, även socialt och 
ekonomiskt hållbart.

• Att materialvalen ska hålla över tid.

• Spontant på i hög grad att nytta återvunnen material i 
”nybyggnation” t.ex. återvunnen tegel, granitbeläggning, 
kanske ÅV fönster i bostadsprojekt. Samt att man börjar 
demontering av dem materialen som används vid 
nyproduktion.

• Så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Så mycket 
återanvändbara material som möjligt. Förberedelse för 
framtida rivning / demontering och återanvändning.

• Ett hållbart byggnadsprojekt tar med LCA i sin utformning 
och använder det som underlag för att göra mer hållbara 
val, exempelvis vid materialval. Hållbara byggnader är 
planerade för framtiden och har med flexibilitet i sin 
utformning och planering, använder sig av gedigna 
material som åldras på ett vackert sätt och har med det 
hållbara tänket i alla aspekter: sociala, ekologiska och 
ekonomiska.

• Bra materialval ur i livscykelperspektiv, socialt ansvar.

• Ett projekt där man gjort aktiva val för att minimera 
byggnadens klimatavtryck. Gärna CO2-neuralt!

• Lågenergikrav och låg CO2.

• Att det inte inverkar negativt på vårt klimat och att det 
inte tar mer resurser i anspråk än vad vårt gemensamma 
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ekosystem klarar av, nu och för kommande generationer.

• Materialval, hur det ska hålla över tid och vara flexibelt för 
ändrade behov.

• Långsiktighet.

• Materials/produkters hållbarhet, förnyelsebarhet, 
transporter.

• Projektet är en god affär för alla parter. Det är beständigt 
över tid och gynnar såväl sin omgivning som sina brukare.

• Inte betong.

• Träbyggnad, noll energi, grönytor, social hållbarhet.

• Att i framtiden kommer det bara byggas hållbara 
byggnadsprojekt.

• Minsta möjliga klimatpåverkan, återbruk, livscykel och 
kvalitet är några av de ord jag tänker på gällande hållbart 
byggande.

• Genomritad arkitektur med gedigna, hållbara material. 
Flexibel användning över tid. Genomarbetade detaljer.

• Att bygga med hälsosamma material med låg 
klimatpåverkan, men som också åldras vacker så att de 
inte byts ut i onödan.

• Ett projekt som inte bidrar till klimatförändringen men 
egentligen ska det heller inte utöka den del av vårt 
ekologiska fotavtryck som beror av byggnader. Samhället 
är idag inte hållbart då det ekologiska fotavtrycket är större 
än den globala biokapaciteten. För att det ska bli hållbart 
måste alltså det ekologiska fotavtrycket minska. Att bygga 
för att minska kan verka motsägelsefullt men det går :) 
och det är vår yrkeskårs möjlighet att göra samhället mer 
hållbart.

• Helhetsperspektiv.

• Att man anpassar sig till den topografiska situationen, inte 

bara ritar hemma på kontoret och tänker att världen är 
platt. På så sätt kan man få mindre brutala sår i naturen 
och göra någonting som passar för platsen.

• Klimatpåverkan och klimatsäkring, att projektet ska kunna 
hålla över lång tid framöver.

• Så lite negativ miljöpåverkan som möjligt. Gäller även 
gestaltning. Ful byggnad = negativ miljöpåverkan och en 
tidigare önskan om rivning.

• Hela processen från ritbord till färdig byggnad. 
Energianvändning, materialval, social hållbarhet.

• LCA och dess perspektiv. Klimatneutralitet. Viktigt att ur ett 
beställarperspektiv kunna påvisa vinningen med detta för 
att bättre motivera investeringen.

• Det ska vara hållbart ur alla hållbarhetsperspektiven inte 
bara ett.

• Byggnader som görs i trä/träbaserade material - inte 
betong!

• Framtid och varaktighet.

• Att man återanvänder istället för återvinner. Att 
byggkomponenter håller 100 år istället för 10 år. Att 
byggprodukter finns i närheten av byggplatsen och inte 
transporteras över halva jordklotet. Att byggnaden uppförs 
på ett sådant sätt att den enkelt går att plocka ner efter 
100 år och att de nedplockade komponenterna går att 
återanvända istället för att återvinna. Att byggnaden är 
självförsörjande på energi. Min grundfilosofi är att allt ska 
användas 3 gånger efter sin första användning innan det 
återvinns.

• Så låg klimatpåverkan som möjligt.

• Miljövänligare och/eller hållbarare materialval. Låg 
energiförbrukning, Låg driftkostnad.

• Odefinierbart och extremt vitt begrepp. I projekt tolkar jag 
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• begreppet ”hållbart” som ett projekt som är ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt hållbart. Både under uppförande 
och under driftskede.

• Materialval och installationer som lever upp till kostnads 
kontra energieffektivitet över byggnadens livslängd.

• Optimering av byggnaden m.a.p. materialval, 
energianvändning och verksamhetens användande av 
byggnaden.

• Ett projekt där man bygger själv, tar hjälp av vänner, 
använder begagnade material eller i största allmänhet 
håller sig borta från etablerade aktörer.

• Trä

• Hållbart både under byggnation och under brukartiden. 
Bra för klimatet och människorna som ska vara i 
byggnaden.

• att vi måste ta oss an uppgiften på allvar

• Väl genomförda projekteringar där medvetna materialval 
och kostnadseffektiva lösningar möter arkitektoniska viljor

• Att man tänkt igenom investeringen ordentligt så det är 
den enda lösningen på ett problem.

• Att ekologisk och social hållbarhet har prioritet framför 
ekonomi. Material med låg CO2-belastning väljs, 
återanvändning av material premieras. Byggnader byggs 
om istället för att rivas.

• Ekonomi, socialfrågor, tekniska frågor, urban kontext, 
värdena för rumslig kvalitet...

• Inte rasar. Bra stomme :)

• Att det ska vara hållbart från start till mål. Inte bara den 
färdiga produkten, utan också vägen dit.

• Självklarhet, nutid och framtid. Att allt har betydelse både 
stort och smått. Även om ett projekt inte når hela vägen 

till klimatneutralitet så är det bättre att komma långt än 
att inte gå alls. Rätt material på rätt plats, viktigt med 
rådgivning till kunder och beställare. Många parametrar 
styr och det är lätt att man tar en riktning för tidigt utan 
ha koll på konsekvenserna. Viktigt att ha någon som kan 
se riktningar och dess olika konsekvenser så att det går 
att följa upp och ställa rätt krav i hela processen. Ex. kan 
vara ett projekt som gör ett stomval utifrån att de kan 
få leveranser med tåg. Senare i processen visar det sig 
att någon väljer en leverantör på annat håll som väljer 
leverans med lastbil på fossilt drivmedel. Således gäller 
det att ha koll på stort som smått. Kan summera det med 
”superkul och utmanande”.

• Hållbart genom tid och att det ska vara byggt med 
miljövänliga material

• Miljön

• En digital tvilling av byggnadsprojektet som möjliggör 
strukturerade data som kan optimeras och användas till 
förbättrad hållbarhet

• 1. Bygg inte större än du behöver. 2. Välj rätt byggmaterial 
för ändamålet. ( miljöpåverkan, underhållsfritt, flexibelt, 
fuktsäkerhet) 3. Byggnaden skall kunna nytmtjas maximalt 
och vara flexibel över tid. 4. Människor skall vilja nyttja den 
annars rivs den i förtid.

• Jag tänker på ett byggande som har som mål att bygga 
hållbart och miljövänligt på ett eller annat sätt. Som 
konstruktör bör man då tänka igenom stomval, materialval, 
detaljer etc. så att man kan presentera det alternativet 
som blir mest hållbart och miljövänlig för kunden. Det som 
krävs då är bara att konstruktören ska veta vilka stomval, 
materialval, detaljer etc som är bäst ur denna synpunkt 
samt hur man räknar på dem. Det är där haken ligger hos 
många konstruktörer.

• Att det skall vara hållbart i samtliga delar av processen från 
transport till matrealval och i brukarskedet.
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• Hållbarhet i material, produktion och livstid.

• Att utifrån förutsättningar bygga en fastighet som påverkar 
miljön på minsta möjliga sätt. Att försöka ta hänsyn till 
omständigheterna runt omkring och försöka återanvända/
återvinna så mycket material som möjligt.

• Det pratas mycket om hållbarhet men hur ska det 
uppnås i praktiken? Vad kan jag göra i mitt dagliga arbete 
som konstruktör? Jag har inte så stor makt att påverka 
materialval mm. Det är alltid pengar som styr i slutändan.

• Hållbarhet både i projektorganisationen där alla 
mår bra under projektering och byggnation samt att 
klimatpåverkan för hela projektets livscykel minimeras.

• Det beror helt på - jag skulle vilja väva in så många 
av hållbarhetsmålen i ”Agenda 2030” som möjligt i 
samtliga mina byggnadsprojekt. Där man har mest 
nytta är i tidiga skeden där det finns mest frihetsgrader/ 
påverkansområden. När det gäller systemhandling/ 
detaljprojektering har man ju mindre möjlighet och 
handlar kanske ”bara” om materialval (och därmed bara 
CO2-aspekten och/eller energieffektiva lösningar och 
optimala driftskostnader).

• Hantering av klimatpåverkan från det vi föreskriver. Stor 
utmaning i hur man kommer bort från ”Grönt byggande” 
där man egentligen bara klimatkompenserar på annat sätt 
än att ändra sin produkt.

• Ett projekt där man tar tid vid uppstart att göra LCA LCC 
och utredningar av alternativa utförande innan man 
börjar projektera handlingar i full fart. Projekt där vi har 
en mer omfattande inläsningsperiod och en kultur som 
är ifrågasättande mot hur vi gjort tidigare men samtidigt 
nyfiken på varför vi valt de val vi har gjort.

• A) kommer in sent i projekt som byggledare och då är 
ramarna redan satta B) som projektledare är det så att de 
flesta byggherrar inte har något intresse av detta eftersom 

det kostar pengar i projektet (alltså kortsiktigt tänkande) 
C) byggherrar i den privata bostadsbranschen är oftast 
inte långsiktiga fastighetsförvaltare utan avser att avyttra 
fastigheten för att generera pengar till nya projekt. Man 
kan se detta som ett struktursystem som kan vara svårt att 
ändra så länge som pengarna styr

• Långsiktighet får sällan tillräckligt fokus. Byggnadsmaterial 
och -metoder med längre livslängd värderas lågt pga 
dominans av kvartalsekonomiskt tänkande. Men kvaliteter i 
designade miljöer måste också uppvärderas och utvecklas 
för möjliggöra ett hållbarare byggande.

• Socialt, ekonomiskt o miljö från vagga till grav

• Materialval

• Ett helhetsgrepp som ser till såväl detaljer som helhet

• Hållbara byggnadsmaterial

• Att det ska vara hållbart ur de tre aspekterna - ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt. Tyvärr hamnar ofta den ekologiska 
aspekten i skymundan på grund av den ekonomiska delen.

• En byggnad som man kan vara stolt över i alla avseenden

• Aktiva val görs för att minska påverkan på miljön i såväl 
planerings-, utförande- och förvaltningsskede

• Energisnålt, återbruk, långvarigt ägande o förvaltning

• Hållbart i alla led. lång liv, optimerade lösningar, bra 
performance, flexible, grönt, inga farliga ämne
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Slutsats

Klimatpåverkan för bygg- och anläggningssektorn är ett ämne 
som berör samtliga delar av branschen. I denna studie har det 
framkommit att det finns ett stort intresse att med hjälp av 
livscykelanalyser kunna räkna på sin klimatpåverkan, däremot är 
det få som i dagsläget arbetar med livscykelanalyser. 

Idag är det främst är beställare som initierar livscykelanalyser i 
projekt och ungefär hälften av tillfrågade i studien har arbetat 
i projekt där det det utförts LCA, men det har enbart skett i ett 
fåtal projekt. LCA används till att beräkna byggnadens totala 
klimatpåverkan, inör miljöcertifiering och för att utvärdera olika 
alternativa lösningar. Kunskapsnivån och erfarenheten är idag 
för låg. Vilket är naturligt i och med att det är få projekt där det 
utförs LCA. Men genom denna studie har vi sett att det finns ett 
stort intresse för att framöver arbeta mer med livscykelanalyser, 
både med tanke på införandet av klimatkalkyl men också 
till beslutsunderlag och för att jämföra olika alternativ i 
projektering.

Det förväntas ge en marknadsfördel att arbeta hållbart 
och att med hjälp av livscykelanalyser kunna visa på den 
klimatpåverkan man projekterat och byggt. Detta gäller samtliga 
aktörer i branschen; beställare, arkitekter och konstruktörer, 
entreprenörer och så vidare.

Omställningen måste ske genomgående i hela branschen. 
Beställare, projektörer, entreprenörer, leverantörer med flera 
spelar samtliga viktiga roller. För att komma framåt är det flera 
olika fronter som behöver utvecklas. En är att klimatkalkylers 
ingångsdata måste förbättras. Det krävs fler EPD:er och 
erfarenhetsutbytet mellan projektörer och entreprenörer bör 

förbättras. Genom att entreprenörer delar erfarenheter  på 
lösningar som fungerar bra och dåligt samt inköpslistor och 
materialmängder kan en tidigt utredning bli mer träffsäker. 
Arbetet med att minska klimatpåverkan behöver börja tidigt och 
förutom beställare även involvera arkitekter, konstruktörer och 
entreprenörer.

I studien framkom att klimatsmarta och icke traditionella 
materialval och lösningar kan innebära tekniska och 
ekonomiska risker. Flera av de intervjuade menade att det finns 
en osäkerhet kring de olika materialvalen och lösningarna. 
Det beror på att erfarenheten ännu är begränsad och att 
information som sprids i branschen ofta är subjektiv.  

En omställning till att använda fler livscykelanalyser och att 
projektera mot klimatneutralitet i bygg- och anläggningssektorn 
kan dock innebära flera nya möjligheter. Den stora möjligheten 
är såklart att klimatpåverkan från sektorn minskar och att 
mål och färdplaner uppnås. En potentiell möjlighet är att 
samarbetet mellan projektering och entreprenad tvingas bli 
större då projektörer ställs inför val som är ovanliga och inte 
konventionella. 

Om det kostar mer eller inte att bygga med låg klimatpåverkan 
är omdiskuterad. Vissa menar att det kan bli billigare om 
det görs rätt, medan andra anser det vara dyrare att bygga 
klimatsmart. Det som kostar mer enligt intervjuerna är den 
större utredningskostnaden, men det kan även vara själva 
lösningarna som är kostnadsdrivande. Detta talar för att 
omställningen även bör ske genom lag och myndighetskrav för 
att alla ska kunna bygga med låg klimatpåverkan utan att hamna 
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i ofördelaktiga ekonomiska lägen.

Vägen framåt kan vara att ta små steg i rätt riktning och testa 
lösningar för mindre delar för att minska svårigheten och risken 
i projekten. De lägst hängande frukterna kan identifieras genom 
beräkningar och därefter åtgärdas med avseende på minsta 
möjliga koldioxidutsläpp.

Klimatneutralitet är en stor fråga och det berör i stort sätt hela 
samhället. Enkla svar på svåra frågor finns antagligen inte och 
med stor sannolikhet kommer vägen mot målet vara en iterativ 
process av att testa och skapa erfarenheter.

Denna studie har visat på hur nuläget ser ut i branschen, bland 
yrkesroller som inte har LCA som sitt expertområde. Förslag på 
fortsatta studier är sådana som går in på djupet i bland annat 
de hinder som belysts i ovan kapitel.

Exempel på fortsatta studier:

• Hur kan livscykelanalys integreras i projektering med hjälp 
av BIM?

• Hur kan projekterande led tillgodogöra sig erfarenheter 
från byggprojektens senare skeden? 

• Utvärdering av både teknisk prestanda och kostnader för 
de lösningar som anses vara klimatsmarta. Exempelvis 
träbaserade produkter, återbrukade material m.m.

• Hur kan schabloner användas för att snabbt och 
översiktligt beräkna klimatpåverkan för mindre och 
okomplicerade projekt?

• Hur implementeras Boverkets nya lag om klimatdeklaration 
i branschen? Vilken kunskapshöjning krävs?

Fler intervjuer och större bredd på enkäten hade gett ett större 
statistiskt urval, men det rymdes inte inom uppdragets budget. 
Resultatet anses trots allt vara representativt då spridningen 
mellan företag och yrkesroller är genom hela byggprocessen.

Byggbranschens projektbaserade arbetssätt betyder också 
att intervjupersoner och de som svarat på enkäten med stor 
sannolikhet har arbetat med flertalet aktörer i ett flertal projekt. 
På så sätt har de kommit i kontakt med olika arbetssätt och har 
erfarenhet om hur det arbetats eller inte arbetats med LCA och 
andra hållbarhetsfrågor.

Metoddiskussion

Förslag till fortsatta studier
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Appendix a) Intervju- och enkätfrågor

Följande frågor har ställts på intervjuer. De har varit kärnan 
i intervjuerna, lämpliga följdfrågor har ställts i intervjuerna 
beroende på den intervjuandes svar.

1. Har du jobbat i ett projekt där LCA använts?

Om ja: Kan du beskriva processen för LCA-arbetet?

• Vilka skeden används det i?

• Vilka roller utför LCA?

• Vad använder ni LCA till? Nulägesanalys eller målstyrning 
(ex, Noll CO2)?

Om nej fråga 1: Ser du att ni skulle ha nytta av att arbeta med 
LCA?

• Till vad i så fall? 

2. Hur ser du på kopplingen mellan LCA och ekonomi? 

3. Ser du risker med LCA? 

4. Hur ser du på att bygga klimatneutralt? 

• Ser du några hinder och risker med det? 

• Vad tror du krävs för en omställning?

Följande frågor ställdes i enkäten.

1. Vad är din yrkesroll? 

2. Har du jobbat i ett projekt där LCA utförts?

 □ Ja, jag har själv arbetat med LCA

 □ Ja, en annan konsult i projektet utförde LCA

 □ LCA har varit på tal, men det har inte utförts

 □ Nej 

3. Om JA på fråga 2: I hur stor andel av dina projekt görs det 
någon typ av LCA?

 □ Samtliga

 □ Ungefär vartannat

 □ Det har hänt ett fåtal gånger

 □ Aldrig 

4. I vilka skeden har LCA utförts i projekt du medverkat i?

 □ Detaljplanearbete

 □ Arkitekttävling

 □ Förstudie

 □ Programhandling

 □ Systemhandling

 □ Bygghandling

 □ Renovering och ombyggnation

 □ Fritt svar

EnkätfrågorIntervjufrågor
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5. Vem har initierat LCA i projekt du medverkat i?

 □ Min beställare har beställt en LCA

 □ Annan disciplin i projektet

 □ Jag gjorde det på eget initiativ

 □ Min organisation har krav på att LCA ska utföras

 □ Ingen har initierat LCA i mina projekt 

6. Vad används LCA till i byggprojekt du medverkat i?

 □ Beräkna byggnadens totala klimatpåverkan

 □ Utvärdering av olika alternativ (ex: materialval, val av pelare 
el. liknande)

 □ Till miljöcertifiering

 □ Eget svar 

7. Vad vill du använda LCA i byggnadsprojekt till?

 □ Beräkna byggnadens klimatpåverkan och lämna siffrorna 
till beställaren

 □ Utvärdera olika alternativ (ex: materialval, val av pelare el. 
liknande)

 □ Som en del i en presentation till beställaren är LCA en 
parameter jag vill redovisa

 □ Till en miljöcertifiering

 □ Jag ser ingen nytta med LCA i mina projekt

 □ Eget svar 
 
 

8. Vad är de största hindren för er idag att genomföra LCA i 
projekt?

 □ Brist på erfarenhet om vad LCA är och hur de genomförs

 □ Allmänt ointresse i projektgruppen eller hos beställaren

 □ Oklart vilken nytta LCA ger och hur de ska användas

 □ Brist på tillgång till verktyg, databaser och annan teknik

 □ Eget svar 

9. Vad tänker du på när du tänker på ett hållbart 
byggnadsprojekt?
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