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Tillverkning (A1-A3) 
av material

Byggprocessen (A5)Transport (A4)

Byggskede (A1-5) Användningsskede  (B1-7)    Slutskede (C1-4)

Underhåll   Utbyte   Energianvändning   Rivning 

Klimatpåverkan från en byggnad

Kommande lagstiftning

(Enligt EN 15804, EN 15978, ISO 21930)



Vad är det i grund och botten som räknas?

CO2-ekv. = Mängder * Miljödata

Indata mängder 

• Mängder material 

• Energi, bränslen

• Transporter



Vad är det i grund och botten som räknas?

CO2-ekv. = Mängder * Miljödata

Indata miljödata:

• Generiska - representativa för 

marknaden

• Specifika - exempelvis EPD 



EPD redovisar miljöprestandan ur ett livscykel-
perspektiv 

Protein

Kolhydrater

Fett

…

Klimatpåverkan

Försurning

Övergödning

…



− Tillgång till mängder

− Tillgång till kvalitetssäkrad miljö-
och klimatdata 

– Generiska LCA data 

– Specifika LCA data – exempelvis EPD:er
(miljövarudeklarationer)

− Kunna utvärdera klimatpåverkan 
samtidigt som andra parametrar

− Integrera i våra processer, nyttja 
data från olika källor och system

Våra behov: 



Mängder

– Från kalkyler alternativt från modeller

Kopplas ihop med miljödata

Hur kan vi nyttja befintlig information? 
CO2-ekv. = Mängder * Miljödata



Klimatdeklaration enligt lagförslaget

– Bärande konstruktionsdelar, 

klimatskärm och innerväggar

– A1-A5

– Kg CO2 ekv/m2 BTA

Nyttja branschgemensamma 

klassificeringar

Utmaning: Vad ingår i beräkningen?
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Utmaning: Tillgång till digitala EPD:er…..

Protein

Kolhydrater

Fett

…

Klimatpåverkan

Försurning

Övergödning

…



Utmaning: Tolkning av EPD:er och dess kvalité

GWP fossilt, 

biogent, tot?

EN 15804

- A1 eller A2?

Är detta 

produktspecifika 

LCA-data?

För vilka  

produkter gäller 

EPD:n?

Vilket generisk 

data ska jag 

använda?



− Tillgång till kvalitetssäkrad miljö/klimatdata

- API eller ”manuell sökning”

Möjlighet – Byggsektorns resurshubb 
(kommer finnas tillgänglig via IVL)

LCA- och EPD-data

Digitala 

produktdatablad…

Transformering av olika 

format

Resursregister

Byggsektorns 

resurshubb

Webtjänst (API)



Summering

− Tillgång på indata styr hur bra vi kan

räkna

− Nyttja gemensam klassificering 

− Ökad digitalisering -ökad trovärdighet

Samverka

Visa mervärden!



TACK!


