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Sammanfattning 

Bakgrund: Sveriges riksdag har lagstiftat ett långgående miljömål om att Sverige som nation 

ska vara klimatneutralt till år 2045. I Sverige står bygg- och fastighetsbranschen för ca 18 % 

av det totala nationella utsläppet av växthusgaser. Det växande behovet av byggande gör att 

det blir allt viktigare att ta hänsyn till ökande klimatpåverkan från 

byggnadsmaterialtillverkningen, byggandet och förvaltningen. Dokumentation av bygg- och 

anläggningsprojekts klimatpåverkan i form av Livscykelanalyser (LCA) börjar att efterfrågas 

av flera offentliga och privata beställare. Det är dock väldigt tids- och resurskrävande att 

utföra en LCA för ett projekt. Beräkning och planering av åtgärder för att minska 

klimatpåverkan, baserat på en LCA är inte ännu kopplat till tekniska projekteringen. Detta 

utgör ett hinder för att byggsektorn kan uppnå miljömålet om klimatneutralitet. 

Svenska byggföretag lagrar projektdata i olika IT-baserade produktions- och planeringssystem 

t.ex. kalkylsystem, digitala designprogram (CAD, Computer Aided Design), interna LCA-

verktyg etc. Ett sätt för att effektivisera och göra mindre kostsamma LCA:er är att använda 

redan befintlig information i CAD-programvara. Den största offentliga beställaren på 

anläggningssidan Trafikverket ställer krav både på leverans av byggprojekthandlingar i ett 

digitalt format och rapportering av minskad klimatpåverkan i sina projekt. Idag saknas dock 

ett smidigt sätt att överföra projektinformation, t.ex. ingående byggnadsmaterial och dess 

mängder för konstruktionsdelar, från CAD-verktyg till LCA-programvara. 

Det nya byggklassifikationssystemet, CoClass erbjuder ett nytt sätt att strukturera digital 

projektinformation i CAD-verktygen. Det pågår en rad branschgemensamma initiativ för att 

utreda om användandet av CoClass kan förenkla överföring av projektinformationen från 

digitala modeller till LCA-programvaror. 

Syfte: Syftet med denna rapport var att ta fram en arbetsprocess för parametrisering av 

digitala modeller i enlighet med det nya CoClass-systemet och överföring av informationen 

på ett digitalt sätt till en LCA-programvara. 

Metod: Tillvägagångssättet baserades på flertalet semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

inriktade sig mot konstruktörer och klimat/LCA-samordnare. I arbetet utfördes 

parametrisering av en digital modell för en betongbro i en CAD-programvara, Tekla och 

överföring av informationen till en LCA-programvara, Gabi. 

Slutsats: Resultatet från intervjuerna och testerna visar att det är tekniskt möjligt att använda 

CoClass för att parametrisera informationen i digitala modeller med avseende på LCA redan 

idag. Det har också konstaterats att det i nuläget saknas incitament för beställare, 

entreprenörer och konsulter att börja strukturera sina digitala modeller enligt CoClass- 

systemet. En ytterligare slutsats är att de ökade beställarkraven på minskandet av 

klimatpåverkan i bygg- och anläggningsprojekt skulle kunna bli en drivkraft för olika 

marknadsaktörer att gå över till CoClass-systemet. Implementering av CoClass- systemet i 

byggbranschen kommer skapa nya affärsmöjligheter med klimateffektiva konstruktioner och 

tekniska utföranden, vilket kommer stödja uppfyllandet av Sveriges mål om 

klimateffektivitet. 

Nyckelord: CoClass, digitala modeller, parametrisering, LCA, EPD 



 

 

 

Abstract 

Background: The Swedish Parliament has legislated a long-term environmental objective that 

Sweden as a nation should be climate neutral by 2045. In Sweden, the construction and real 

estate industry accounts for about 18% of the total national greenhouse gas emissions. The 

growing need for expanding construction makes it important to take into account the 

increasing climate impact of production of building materials, construction and maintenance. 

Documentation of the construction project's carbon footprint in terms of life cycle analysis 

(LCA) begins to be requested by several public and private clients. Creating an LCA-report 

today is a very time and resource consuming process. There is no connection between 

calculation and planning of climate impact, based on an LCA and the technical project 

planning which constitutes an obstacle to reach the climate targets. 

Swedish construction companies store project data in various IT-based production- and 

planning systems, eg. calculation systems, digital design programs (CAD, Computer Aided 

Design), internal LCA tools, etc. The Swedish Transport Administration (Trafikverket) sets 

demands on both delivery of construction documentation in a digital format and reports of 

reduced climate impact in their projects. But currently the procedure lacks an effective way to 

transfer project information, such as building materials and their amount of construction parts, 

from CAD tools to LCA software. 

The new building classification system, CoClass, offers a new way of organizing digital 

project information in CAD tools. Initiatives from the construction industry are underway to 

investigate whether the use of CoClass can simplify the transfer of project information from 

digital models to LCA software. 

Purpose: The purpose of this report is to develop a process of parameterization in digital 

models in accordance with the new CoClass system and investigating ways of transferring 

information in a digital way to an LCA software. 

Method: In this report, the approach has been several semi-structured interviews. The 

interviews ware targeting building constructor and climate/LCA coordinators. In the work 

based on information from the interviews a parametrization of a concrete bridge was 

performed in a CAD-software, Tekla and further the information was transferred to LCA 

software, GaBi. 

Conclusion. The results of the interviews and the test shows that it is technically possible to 

use CoClass to parameterize the information in digital models regarding to LCA, today. There 

is currently no incentive for clients, entrepreneurs and consultants to start structuring their 

digital models according to the CoClass system. But the increased demand requirements for 

reducing climate impact in construction projects can become a spur for different market 

participants to switch to the CoClass system. Implementation of the CoClass system in the 

construction industry will create new business opportunities with climate-efficient 

constructions and technical designs, which will support the fulfillment of Sweden's climate 

efficiency targets. 

Keywords: CoClass, Digital Models, Parameterization, LCA, EPD 

 



 

 

 

Nomenklatur 
 

AMA    Allmän material- och arbetsbeskrivning  

BIM ByggnadsInformationsModell (eng. Building Information 

Model) 

BIM-modell En digital modell som innehåller både grafiskt och icke-grafisk 

projektinformation. Icke-grafisk information kan exempelvis 

vara tidsplan och kalkyl. 

BIP Building Information Properties, en standard som beskriver 

egenskaper och beteckningar för objekt i byggnader. 

BoM Byggmaterialförteckning 

CAD    Computer Aided Design 

CoClass Cooperation-/Collective-/Collaboration-Classification System, 

ett svenskt byggklassificeringssystem. 

EN    European Standard 

EPD MiljöVaruDeklaration (eng. Environmental Product 

Declarations) 

GaBi Ganzheitliche Bilanzierung (holistic balancing), LCA-

programvara 

ISO    International Organization for Standardization 

IFC Industry Foundation Classes, internationell standard för 

dataöverföring. Med det öppna filformatet IFC blir det möjligt 

att fritt byta information mellan olika mjukvaror. 

Koldioxidekvivalent Index för miljöpåverkanskategorin växthuseffekt som beskriver 

omfattningen av påverkan. 

LCA Livscykelanalys (eng. Life-Cycle Assessment) 

LCC    Livscykelkostnad (eng. Life-Cycle Cost) 

Parametrisering Arbetsmetod för att strukturera projektinformation i en digital 

modell med hjälp av skapande av olika parametrar, som styr hur 

informationen grupperas, sorteras och hur olika delar av 

modellen hänger ihop. 

Proof of Concept En metod för att utvärdera ett teoretiskt koncept i ett tidigt skede 



 

 

 

genom att utveckla en prototyp.  

SBE Smart Built Environment, ett branschgemensamt 

forskningsprogram med syftet att digitalisera byggbranschen. 

Tekla Tekla Structures, digital CAD-programvara. 

Testpilot Utvärdering av ett koncept inom ramarna för ett avgränsat 

utvecklingsprojekt med syftet att verifiera att konceptet fungerar 

i en verklig miljö. 
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1 Inledning 

Denna del av rapporten behandlar bakgrund inom byggbranschens miljö- och 

klimatpåverkan, problembeskrivning, tidigare forskning, syfte med rapporten och intressenter. 

1.1 Bakgrund 

Den svenska byggbranschen jobbar målinriktat för att minska den negativa påverkan på 

miljön och växthuseffekten. En stor utmaning är att minska klimatpåverkan utan någon 

inverkan på ekonomi, funktion och livslängd på det som byggs. Målsättningen beror delvis på 

det växande behovet av byggandet i landet vilket medför att det blir allt viktigare att kunna 

mäta miljöpåverkan hos olika lösningar för byggkonstruktioner och utefter det sedan optimera 

projekteringen. Bygg- och fastighetsbranschen står idag för nära 18 % av Sveriges utsläpp av 

växthusgaser [1] (till detta tillkommer importvarors inverkan på klimatet utanför Sverige) och 

cirka 30 % av totalanvändningen av Sveriges energi [1-3]. Riksdagen har uppsatta 

specificerade mål för att beakta problemen med utsläppen. Fram till år 2020 har regeringen 

satt upp riktlinjer för utsläpp av växthusgaser där målet ligger på en minskning om 40 % 

jämfört med 1990, vilket motsvarar 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter respektive 63 % 

minskning år 2030 jämfört med 1990. Riksdagen har även uppsatta mål om att år 2045 uppnå 

klimatneutralitet dvs. inte ha några nettoutsläpp [4]. 

Både i Sverige och utomlands börjar allt fler offentliga liksom privata aktörer och beställare 

att kräva byggnadsinformationsmodeller (BIM) i upphandlingsskedet, även krav på 

livscykelanalyser (LCA) och externt granskade miljövarudeklarationer (EPD:er) har börjat att 

etablera sig. En av dessa kravställande aktörer är svenska Trafikverket som verkar inom 

anläggning och infrastruktur. De eftersträvar att uppnå deras uppsatta miljömål vilka går ut på 

att minska klimatutsläppet med 30 % till år 2025 och 15 % till 2020 där jämförelserna står 

mot år 2015 [2]. Trafikverkets krav på entreprenörernas klimat- och miljörapportering för 

utförda anläggningsprojekt görs med stöd av verifierade miljövarudeklarationer, EPD [5]. 

Livscykelanalyser (LCA/EPD) utförs för att kunna ge en uppskattning om 

byggnadsmaterials-, byggnadsdelars- eller ett helt byggnadsverks klimatpåverkan kvantitativt 

[2]. För att LCA ska kunna hanteras på ett effektivare och på ett mer innovativt sätt i 

projekteringsskedet behövs det inkorporeras i digitaliseringens värld. 

BIM ger inblandade parter en gemensam översyn av det aktuella projektet och det leder till att 

färre missförstånd, kollisioner etc. uppstår. Detta resulterar i en mindre andel merkostnader. 

Till BIM kan många moment i projekt kopplas men en problematik är att uppdateringar och 

uppföljningar inte alltid löper parallellt med de digitala processerna hela vägen och på så sätt 

brister BIM som informationshållare. Data i kalkylsystem och i digitala modeller i BIM är 

vanligtvis arrangerat efter BSAB-systemet vilket har resulterat i att insamling och gruppering 

av data som berör projekt eller produkter från digitala modeller eller kostnadskalkyler, har 

behövts göras manuellt och detta är resurskrävande moment. 

Den fulländande arbetsprocessen för överföring av digital information om tekniska lösningar i 

en digital modell, t.ex. materiallistor och resursförteckningar och dess miljöpåverkan, som 

kommer från LCA-programvaror eller verifierade miljövarudeklarationer, saknas i nuläget. 

Detta leder till att uppdateringar av miljö- och klimatprestanda inte följer med i 
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projektutvecklings faser på ett effektivt sätt. Det skapas samma information flera gånger i 

olika programvaror. När entreprenörer klimateffektiviserar sina tekniska lösningar ligger 

fokus i hög utsträckning på att göra bättre materialval men vad som också skulle behövas är 

att optimera hela byggdelar och byggnadsverk under livscykeln [2, 5]. 

1.2 Problembeskrivning 

I byggbranschen finns svaga incitament till att bygga enligt någon miljöstandard och det finns 

många projekt och mycket material som rör sig i omlopp vilket bidrar till ett försämrat klimat. 

I framtiden kommer detta att bli mer angeläget att ta hänsyn till eftersom 

miljöpåverkansposten är stor och behovet av byggandet förväntas öka. Det är därför viktigt att 

det finns ett effektivt processtöd för optimering av byggnadsmaterial, byggdelar och 

byggnadsverk samt en välstrukturerad hantering av LCA-data i byggprocessen. 

Idag så saknas en arbetsprocessbeskrivning för att automatisera dataflödet mellan olika 

programvaror vilket leder till att manuell handpåläggning måste göras och det leder till att 

processen för framtagning av en LCA blir både kostsam och tidskrävande. I BIM finns inga 

definierade miljödata utan där finns enbart information om konstruktionslösningar, använda 

byggnadsmaterial, 3D-ritning av projektet etc. Miljödata behandlas istället i en LCA-

programvara och där knyts miljöpåverkan eller så kallade emissionsfaktorer till ingående 

byggnadsmaterial. 

Byggklassifikationssystemet BSAB 96 som idag används i byggbranschen är inte heltäckande 

vad gäller strukturering av informationen i digitala modeller eller utförande av 

livscykelanalyser. BSAB 96 strukturerar bygginformationen utifrån produktionsresultat, 

medan i digitala modeller struktureras informationen utifrån objektklasser. CoClass 

byggklassificeringssystem är nästa generation för BSAB 96 och stödjer arbetet med digitala 

modeller [6]. CoClass-systemet är dock väldigt nytt för branschen och är inte helt 

implementerat ännu [7]. Trafikverket gick över till CoClass-systemet år 2018 och ställer krav 

i sina upphandlingar att det nya systemet används vid utförandet av bygghandlingar. 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare vetenskapliga arbeten och studier har tagits fram genom en informationssökning 

inom området som berör objektklassificering, digitala klassifikationssystem, BIM och LCA. 

Exempel på ämnesområden från tidigare uppsatser: 

▪ Objektklassificerad modellering och effektivisering av mängduttag [8]. 

 

▪ För bättringsåtgärder i dagens livscykelanalys-arbete, En studie av två  

programvaror [9]. 

 

▪ Objektklassifikation med hjälp av CoClass [10]. 

 

▪ Impact of different concrete types on the LCA of NCC Composite bridge [11]. 

 

▪ Effektivisering av LCA med hjälp av BIM, engelsk titel: Efficiency of BIM-based 

LCA [12]. 
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Det finns grunder för detta arbete i tidigare forskningen i de studierna. I detta arbete används 

dessa studier som underlag, referenser och vägledning. Examensarbetets resultat lyfter upp 

nuvarande statusen och öppnar för en bredare diskussion i byggsektorn i ämnet. 

1.4 Syfte 

I denna studie undersöktes hur användandet av det nya byggklassificeringssystemet CoClass 

kan vara till hjälp för att identifiera och parametrisera objektsklasser i digitala modeller och 

hur det kan underlätta den tids- och resurskrävande datainsamlingen för miljöanalyser, t ex 

livscykelanalyser eller byggvarudeklarationer. Syftet var att ta fram en arbetsprocess för 

parametrisering av digitala modeller i enlighet med det nya CoClass-systemet och överföra 

information på ett digitalt sätt till en LCA-programvara. 

 Frågeställning 

Frågeställningen formulerades enligt följande frågor: 

Vilka möjligheter öppnas med införandet av det branschgemensamma objekt-

klassificeringssystemet CoClass för att strukturera digital information om ingående 

byggkonstruktioner och byggnadsmaterial enligt behovet för miljöbedömningar? 

Räcker det med nuvarande CoClass-koder, funktioner för parametrisering i Tekla-modell, 

nuvarande beställarkrav med mera för att skapa en mer automatiserad dataöverföring mellan 

BIM och LCA-programvara? 

 Mål 

Genom att utföra intervjuer med aktörer som jobbar med parametrisering i digitala modeller 

och med personer som arbetar med LCA så var målsättningen att skapa en bild av dagens 

arbetsmetoder gällande parametrisering av byggklassificeringssystem men också att skaffa 

insikt i hur utvecklandet av nya arbetsmetoder för detta kan se ut. Baserat på informationen 

från intervjuerna gjordes ett test av framtagen arbetsprocess i en digital modell, Tekla. 

Varefter överföring av information digitalt till LCA programvara utfördes. 

 Avgränsningar 

Rapporten är avgränsad till att undersöka möjligheten till skapande av ett automatiserat 

digitalt informationsflöde mellan BIM och LCA-programvara. Fokus för testet efter 

undersökningen låg på att parametrisera en digital modell för en betongbro i enlighet med 

CoClass-kodsystemet i Tekla Structures programvara. Det ingick också att empiriskt verifiera 

att det gick att importera informationen till en LCA-programvara, Gabi. Det har inte tagits 

hänsyn till andra CAD- och LCA-programvaror. För att göra en fullständig LCA krävs även 

information från kostnadskalkylsystemet och den tekniska projektbeskrivningen, men de 

källorna för informationen har inte behandlats i närmare detalj i denna rapport. 
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1.5 Nulägesbeskrivning och intressenter 

Bakgrunden till innehållet i denna uppsats grundar sig på ”Strategiska projekt 

Livscykelperspektiv” som är ett utvecklingsprojekt från IQ Samhällsbyggnads Smart Built 

Environment (SBE). I projektet deltar flera byggföretag och organisationer med syftet att 

skapa samverkan för att kunna jobba med ett obrutet digitalt informationsflöde mellan BIM- 

och LCA programvara. Det utförda examensarbetet bidrar till att lösa frågeställningar som 

lyfts inom SBE. Examensarbetet är en del av ett pågående delprojekt inom SBE-programmet 

och arbetets resultat kommer användas och spridas till de deltagande företagen och 

organisationen. 

Examenarbetet är av intresse främst för yrkesgrupper som; LCA- och klimatsamordnare, 

konstruktörer, BIM-samordnare, utvecklings- och projektledare dvs. de som använder eller 

utvecklar arbetssätten med LCA och BIM. Informationen från rapporten är intressant även för 

andra aktörer som byggherre, beställare, och fastighetsägare då de får möjlighet att sätta sig in 

olika begrepp inom LCA och BIM samt att få en uppfattning av hur 

miljöpåverkansbedömning kan påverkas tidigt redan vid projekteringen eller beställningen av 

ett projekt. 

 Smart Built Environment (SBE) 

Smart Built Environment (SBE) är ett så kallat strategiskt innovationsprogram i syfte att göra 

Sverige konkurrenskraftigt men dessutom för att försöka hitta och arbeta fram lösningar på 

nationella och internationella problem. Innovationsprogrammet koordineras av 

medlemsorganisationen IQ Samhällsbyggnad. SBE tillsammans med myndigheter 

(Energimyndigheten och Vinnova), byggindustrin, branschorganisationer, kommuner och 

forskningsråd (Formas) verkar för ett hållbart samhällsbyggande med avseende på 

digitalisering, innovation och forskning. Programmet har också som mål att minska 

miljöpåverkan, byggtider och byggkostnader vilket möjliggörs med hjälp av digitaliseringen, 

samstämmiga informationsstrukturer och obrutna informationsflöden [13]. 

 Strategiska projekt Livscykelperspektiv 

SBE tog initiativ om att förbättra digitaliseringen av livscykelanalyser och 

livscykelkostnadsberäkningar (LCC) till att bli mer integrerade i BIM år 2016 [2]. Initiativet 

omfattar tre delprojekt vilka benämns ”Hinder att överbrygga”, ”Testpiloter” 

och ”Kunskapssammanställningar och kommunikation” och beskrivs mer ingående nedan. 

Delprojekten förväntas vara klara i fjärde kvartalet 2018. 

Hinder att överbrygga LCA/LCC 

Detta delprojekt tar fram teoretiska grunder för olika tekniska lösningar för skapande av ett 

obrutet flöde mellan LCA- och BIM-programvaror. Resultatet från delprojekt 1 ska sedan 

användas i delprojekt 2 ”Piloter” figur 1. För att kunna skapa ett effektivt och digitaliserat 

informationsflöde i LCA/BIM är det tänkt att använda befintliga digitala dataformaten och IT-

verktyg hos byggföretag. Målet är att slippa behöva frambringa nya processer och nya IT-

verktyg. Testpiloterna skall genomföras med de lösningsförslag som rekommenderas i denna 

del, men som ett undantagsfall kan de lösningarna ersättas med ett bättre alternativ [2]. 
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Figur 1. Koppling mellan delprojekt 1 och delprojekt 2 i SBE:s initiativ ”Strategiska projekt 

Livscykelperspektiv” [2]. 

Testpiloter 

Testpiloterna handlar om att testa, analysera och tillämpa resultaten som bearbetats fram i 

delen ”Hinder att överbrygga” i så stor utsträckning som möjligt i byggprocessen [14]. 

Piloterna består i själva verket av riktiga byggprojekt där olika byggnadsverk ingår och dessa 

innefattas bl.a. av; lokaler, bostäder, anläggningar. Anledningen till detta är för att ge variation 

i resultaten för LCA:erna. Byggnadsverken är också valda utefter olika platser i Sverige som 

företräds av exempelvis kommuner, beställare, konsulter, entreprenörer och byggherrar. I 

några av de testpiloterna tas även fram digitala EPD:er för byggnadsmaterial och 

byggnadsverk. Målet med delprojekt 2 (testpiloter) är att testa och föra samman 

erfarenheterna av de tiotalet byggnadsverk (med avseende på LCA:erna) där minst 10 digitalt 

anpassade LCA:er tagits fram (utöver dessa görs också icke digitala LCA:er utan någon LCA-

programvara). Även frågor som inte relaterar till tekniska aspekter är tänkta att studeras i 

delprojekt 2. De digitala LCA:erna som tas fram i piloterna utförs i programvaror som 

exempelvis GaBi programvara men också genom alternativa verktyg [2]. 

Kunskapssammanställningar och kommunikation 

I denna del sker en hel del kommunikation och kunskapsutbyte under projektens gång som rör 

sig om pågående arbetet, utvecklingen och resultatet. Därför innefattar del 3 en struktur för 

hur kommunikation och kunskapsutbyte skall ordnas på det bästa sättet både internt inom 

SBE och externt [2]. 

 NCC och NCC:s testpilot 

NCC (Nordic Construction Company) bildades 1988–1989 med huvudsäte i Stockholm och 

koncernen (inklusive dotterbolag) har idag cirka 17 000 – 18 000 anställda. Företaget är bl.a. 

inriktat mot byggproduktion av bostäder, lokaler, vägar, övriga anläggningar, infrastruktur och 

fungerar som entreprenörer inom byggbranschen [15]. 

NCC är ett av företagen som deltar i SBE:s initiativ om klimatpåverkan/miljöpåverkan och 

digitalisering med en testpilot. Detta arbete behandlar samma ämnesområde som NCC:s 
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testpilot och är tänkt att ge information som kan användas av dem i SBE-projektet. 

NCC:s testpilot 

Målet med NCC:s testpilot är att testa hur en digital LCA, som uppfyller strikta 

verifieringskrav på EPD, kan kopplas och effektiviseras med hjälp av BIM. NCC:s delprojekt 

syftar till att demonstrera en principiell arbetsprocess för utförande av LCA:er med hjälp av 

BIM-data. I ett senare steg kan detta koncept implementeras i produktionsmiljön. Det saknas 

idag funktionalitet i digitala modeller i BIM för att kunna överföra projektdata per automatik 

till en LCA-programvara. Projektdata, som behövs för utförande av en LCA är 

materialförteckning från en digital modell. Befintligt arbetssätt med digitala modeller gör att 

informationen struktureras utifrån projektförutsättningar och det finns inte ett standardiserat 

sätt att strukturera eller parametrisera. Det behövs "bryggor" till hjälp för överföring. En 

brygga kan fungera som en länk mellan exempelvis två digitala modelleringsprogramvaror. 

I NCC:s testpilot ska en studie göras på en digital modell för ett pågående anläggningsprojekt 

för att se hur anpassningen till det nya klassifikationssystemet CoClass kan bli integrerat med 

BIM [5]. Delprojektet handlar om en betongbro i Häggviks trafikplats (se bildbilagor A och 

B) som är en del av Förbifart Stockholm. NCC är där upphandlade som totalentreprenörer av 

Trafikverket, det vill säga beställaren. Trafikverket har uppsatta miljökrav och krav om BIM-

användning och NCC ska bl.a. i testpiloten ta fasta på vilka egenskaper och parametrar som 

informationen i en digital modell behöver för att kunna överföras till en LCA-programvara på 

ett automatiserat sätt (figur 2). 

 

Figur 2. NCC:s process för framtagning av LCA [16]. 
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NCC i sin pilot inom SBE testar att effektivisera utförande av LCA:er med hjälp av BIM och 

CoClass. Det ingår flera testmoment i piloten, se figur 3. 

 

Figur 3. NCC:s pilot i SBE [16]. 
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2 Metod 

I följande kapitel presenteras tillvägagångssätten för insamling av data. Här presenteras 

intervjumetodiken, urval av intervjufrågor, korta företagsbeskrivningar, uppgifter om de 

intervjuade samt en motivering till varför just dessa intervjuer ägde rum. Hur en testkörning i 

Tekla programvara utförts skildras också. 

2.1 Intervjuer 

Det finns olika sätt att utföra en intervju på för insamling av information. Ostrukturerad-, 

semistrukturerad- och strukturerad intervju är tre varianter av intervjumetoder. 

Semistrukturerad intervju går ut på att författade frågor ställs till alla de som intervjuas i 

samma ordning och efter ställda frågor kan följdfrågor och diskussioner kring dessa uppstå 

spontant. Denna metod gör att frågorna bedöms som öppna vilket leder till att svar på de 

primära frågorna kan erhållas men också att svar ges på omkringliggande delar som berör 

ämnet [17, 18].  

Intervjuerna som har genomförts grundar sig på den semistrukturerade intervjuformen vilken 

valdes för att ge svar på frågor som angränsar till huvudfrågorna. Huvudfrågorna är frågor 

som är framtagna på förhand. Intervjuerna utgår från både webbmöten och platsmöten och 

frågorna som har ställts handlar i allmänhet om parametrisering i Tekla för att kunna anpassas 

till CoClass byggklassifikationssystem men också om kopplingssteget till LCA-programvara. 

Frågorna berör nuvarande metoder samt framtida möjligheter med integreringen mellan BIM 

och LCA där klassificeringssystemet CoClass tas i beaktan. 

Intervjuerna är uppdelade i två block där det ena blocket berör livscykelanalyssidan och den 

andra konstruktions-sidan, frågorna som tagits fram är anpassade för respektive område vilket 

gör att intervjuerna har utgått från två olika frågeformulär. 

Innan intervjuerna genomfördes skickades bakgrundsinformation om vad studien handlade 

om och de förskrivna frågorna till respektive intervjukontakt. Varje enskild intervju började 

med presentation av de som deltog, därefter påbörjades intervjuerna. De framtagna frågorna 

ställdes och besvarades under tidens gång. Tiden för alla intervjuerna utom en låg på runt en 

timme. Den intervju som tog längre tid varade i ca tre timmar och var den med NCC. I de fall 

som företagen låg i närheten av Örebro utfördes platsintervjuer och i övriga fall gjordes 

webbaserade intervjuer. Två undantag gjordes. I ett av fallen besvarades frågorna via mail och 

vid intervjun med NCC gjordes platsbesök trots relativt långt avstånd. För att memorera all 

den information som sades under intervjuerna användes med tillstånd från de intervjuade både 

ljud- och videoinspelning. 
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2.2 Intervjuer för livscykelanalys-sidan 

På livscykelanalyssidan intervjuades representanter från NCC och WSP (se tabell 1). 

Tabell 1. Representanter från livscykelanalyssidan. 

 

*Textbaserad intervjun via mail. 

Nedan presenteras ett urval av ställda frågor på livscykelanalyssidan (övriga frågor visade sig 

inte vara av någon större relevans). 

▪ Varifrån hämtas indata för miljöpåverkan (energianvändning, transport, maskiner, 

grundläggningsarbete, betong, stål etc.)? 

 

▪ Hur upplever du svårigheterna med att hämta information/mängdkalkyl från BIM 

(Tekla)? 

 

▪ Vilken information från BIM saknar du i nuläget för att kunna göra en fullständig 

LCA? 

 

▪ I vilket byggprojektskede gör du LCA-beräkningarna? Hur går det till när 

uppdateringar tillkommer i senare projektfaser? 

 

▪ Hur ser processen ut idag för att samla data från en BIM-programvara till en LCA-

programvara för att utföra en LCA? Vilken process eftersträvar man i framtiden? 
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I efterföljande underavsnitt beskrivs intervjuobjekten, företagen de arbetar vid samt varför de 

valts ut för intervju. 

 NCC 

NCC är ett stort entreprenörsföretag med bred kompetens inom projektering och 

byggproduktion. Som byggentreprenör har de möjligheter att påverka miljö- och 

klimataspekter för sina delar av byggprocessen. NCC:s arbete med LCA och klimatfrågor i 

anläggningsprojekt styrs av lag- och beställarkrav samt NCC:s interna ramverk för 

hållbarhetsarbete. NCC är med i SBE-programmet och utför ett pilotprojekt med syftet att 

automatisera LCA-utförande med hjälp av digitala modeller. 

Syftet med denna intervju var att få inblick i NCC:s testpilotprojekt och kunna använda 

informationen för att skapa en tydlig avgränsning för det planerade testet med parametrisering 

av en digital modell enligt CoClass-systemet. Hos NCC intervjuades P1 som är LCA- och 

klimatsamordnare samt miljöspecialist. P1 har arbetat med LCA:er sedan 1998 och har även 

avlagt doktorsstudier inom området för LCA och beständighet för byggnadsmaterial. 

Anledningen till varför intervjun ägde rum med P1 är för att personen är direkt involverad i 

det berörda pilotprojektet, samt har god kännedom om hur LCA används vid NCC. 

 WSP 

WSP är ett konsultföretag med inriktning mot projektering av byggkonstruktioner i olika 

skeden. Det finns en miljöavdelning, som har utfört flera LCA:er och har testat att 

automatisera dataöverföring från Tekla-programvara till en miljödatabas, 

Byggvarubedömningen (BVB). P2 arbetar inom hållbart byggande och har tidigare arbetat i 

ett testprojekt med BIM-data för BVB. Detta ansågs som relevant i förhållande till syftet med 

denna rapport. 
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2.3 Intervjuer för konstruktions-sidan 

På konstruktions-sidan intervjuades representanter från Sweco, Integra, ELU och WSP (se 

tabell 2). 

Tabell 2. Representanter från konstruktions-sidan. 

 

 

Nedan presenteras ett urval av ställda frågor på konstruktions-sidan (övriga frågor visade sig 

inte vara av någon större relevans). 

▪ Vilka CAD-programvaror arbetar ni i? 

 

▪ Hur jobbar ni med parametrisering, kodning/programmering i CAD (Tekla) idag, hur 

går det till? 

 

▪ Hur används nuvarande BSAB 96-systemet i digitala modeller idag? 

 

▪ Vad saknas idag för att kunna överföra informationen från en digital modell i Tekla till 

en LCA-programvara? 

 

▪ Hur gör ni idag för att strukturera/parametrisera en digital modell utifrån beställar- 

eller projektspecifika krav? Hur jobbar ni med t.ex. Trafikverkets krav, gällande 

digitala leveranser av projekthandlingar? Trafikverket har bl.a. krav på att det ska 

finnas ett särskilt ID-nummer på varje byggdel och ingående byggnadsmaterial ska 

vara kopplade till tillhörande byggdel i digitala modeller. 

 

▪ Hur långt har ni kommit med implementeringen av CoClass-systemet? Har ni testat att 

använda byggkodstrukturen enligt CoClass för att parametrisera digitala modeller? 

Finns det ett sätt att automatisera detta? 
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I efterföljande underavsnitt beskrivs intervjuobjekten, företagen de arbetar vid samt varför de 

valts ut för intervju. 

 Sweco 

Konsultföretaget Sweco är verksamt inom ett brett spann; arkitektur, bygg- och 

anläggningskonstruktions projektering, energi- och miljöbedömningar och skapande av IT-

infrastruktur för samhällsutveckling, är några områden. Intervjun genomfördes över Skype 

med P3 från Sweco. P3 har mångåriga erfarenheter i Tekla och BIM. Anledningen till intresset 

för att intervjua en representant från Sweco var för att företaget satsar mycket i utveckling av 

nya arbetssätt inom digitala modelleringen av väg- och anläggningsprojekt samt 

miljöbedömningar [19]. Sweco ligger i framkant med att använda CoClass för att 

parametrisera digitala modeller för anläggningsprojekt. 

 Integra 

Namnet Integra grundar sig på att företaget ville integrera alla kompetenser till samma sektion 

och som företag utmärker de sig genom sin starka profilering kring 

byggkonstruktionsprojektering, byggledning, byggnadsfysik och brandskyddsprojektering. De 

hanterar även områden utanför de nämnda. 

Intervjun med Integra skedde via en platsintervju där P4, med tidigare erfarenheter kring 

EPD:er samt LCA, och P5 deltog. Motivet till att Integra intervjuades var att företaget arbetar 

som konsulter på marknaden samt att de har en positiv inställning till effektivisering av 

miljöaspekter i projekteringsfasen. 

 ELU 

ELU är ett företag som är inriktat mot projektering inom bygg- och anläggningssektorn men 

har också geoteknisk kompetens. Anledningen till intervjun med detta företag var att de utför 

projektering åt NCC i ett anläggningsprojekt, Häggviks trafikplats, som är en del av FörbiFart 

Stockholm. Trafikverket har ställt både krav på digitala leveranser av bygghandlingar och 

klimatberäkning i detta projekt. NCC använder en digital modell för samma betongbro som 

projekterats av ELU och denna bro är en del av pilotprojektet inom SBE programmet och 

användes även till testet i denna rapport. 

Intervjun genomfördes med två personer från ELU. Bägge personerna jobbar som 

anläggningskonstruktörer i BIM-miljö, de har arbetat mycket med klassificering och 

parametrisering i digitala modeller. De konstruktörerna använde bl.a. Tekla-programvara till 

att rita bromodellen i för NCC:s projekt Häggviks trafikplats. P6 har cirka fem års erfarenhet 

som konstruktör inom ELU och P7 cirka två år. 
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 WSP 

WPS är som tidigare nämnts ett konsultföretag med inriktning mot projektering av 

byggkonstruktioner i olika skeden. Intervjun genomfördes över Skype med P8 som arbetar 

som CAD- och byggmanager inom affärsområdet Byggprojektering på WSP, personen jobbar 

där med modellering i CAD-programvaror bl.a. i Tekla Structures. En intressant aspekt till 

varför en intervju med WSP genomfördes var för att P8 liksom P2 varit inblandade i ett 

testprojekt om digital överföring av BIM-data för BVB-databasen. 

 

2.4 Teststudie i Tekla programvara 

Ett mål var att intervjuundersökningarna skulle visa på olika parametriseringsmetoder och 

visa på hur informationsöverföring från Tekla programvara fungerar samt förslag på hur det 

nya klassificeringssystemet CoClass skulle kunna införas med befintliga parametriserings-

möjligheter i digitala modeller. Efter summering av intervjuundersökningarna framtogs en 

arbetsprocess. Ett test i Tekla utfördes för att kontrollera om det gick att införa CoClass-

systemet i en Tekla-modell utifrån en byggnadsmaterialförteckning, samt överföra den 

önskade informationen till LCA programvara, Gabi. Ett betongbroprojekt hos NCC valdes ut 

för studien. Samma som studeras av SBE. 

NCC tog för detta examensarbete fram en byggmaterialförteckning, BoM, vilken innehåller 

indata för betongbron, som behövs för att utföra en LCA. Användandet av BoM för att utföra 

en LCA i Gabi är en etablerad praxis på NCC. Utifrån denna BoM har parametriseringen 

avgränsats till att gruppera och strukturera den digitala modellen för betongbron för att kunna 

exportera en fil med nödvändiga data för LCA i enlighet med den framtagna 

byggmaterialförteckningen. 
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3 Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden tar upp och förklarar några viktiga begrepp som används i 

rapporten, som är bra att ha med sig inför kommande avsnitt. 

 

3.1 Byggdokumentationer 

 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 

BIM introducerades som ”Building Product Model” under 1970-talet och det var bara ett 

teoretiskt begrepp under den tiden innan de stora CAD-företagen som Autodesk och 

Graphicsoft började använda begreppet ”BIM”. 

En BIM-modell är en 3D-modell som visar både grafisk modell och tillhörande information 

om uppbyggnaden av modellen som kan t.ex. vara fönster, dörrar, väggytor och golvytor [20]. 

Användning av BIM kan skapa en bra samordning mellan olika aktörer vid hantering av 

information och kollisionskontroll genom hela byggprocessen. 

Byggnadsinformationsmodellering kan hantera informationen för en byggnads livscykel 

genom att skapa, lagra och hantera informationsutbyte i ett standard-dataformat som IFC. 

Detta underlättar och effektiviserar informationsöverföring mellan olika aktörer som är 

inblandade i projektet. 

BIM används även för visualisering, granskning, testning, planering och beräkning som är 

aktivt och uppdaterat parallellt med den verkliga byggprocessen. Att kunna göra en 

simulering eller ”prototyp” modell i BIM leder till material-, arbetskraft-, tid- och 

kostnadseffektivitet [21]. 

Inom den europeiska unionen och dess medlemsländer finns direktiv 2014/24/EU om 

offentlig upphandling. Detta direktiv uppmanar länderna till att börja kräva 

byggnadsinformationsmodellering (eng Building Information Modelling [BIM]) vid 

upphandlingsskedet för offentliga upphandlingar. Det finns många medlemsländer i EU som 

redan har dessa kravställningar om BIM-användning på bygg- och anläggningsföretag, dock 

har projektens storlek en betydelse. Som ett exempel så har Storbritannien ställda krav på att 

offentliga beställare skall ha BIM integrerat i byggprocessen [22]. Länder som Danmark och 

Finland har också kravställning om BIM likt Storbritannien. I Sverige har Trafikverket börjat 

att ställa krav på BIM i upphandlingsskedet för mer omfattade anläggningsprojekt [23]. 

Tekla Structure 3D-modellerings programvara 

Tekla Structures är ett 3D-modelleringsprogram som är inriktat åt området konstruktion. 

Programmet fungerar med alla typer av material men används främst för detaljering av stål- 

och betongkonstruktioner. Med hjälp av modellverktyg i Tekla kan ritningar och rapporter tas 

fram. Till en fördel kan informationen från en Tekla modell automatiskt överföras till de 

komplexa produktionssystem som används för prefabricerade byggnadselement. 

Mängdavtagningar av material kan göras direkt i en modell och informationen som kommer 

från mängdavtagningen uppdateras automatiskt vid revidering av modellen [24]. 
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 Kostnadskalkyl 

En kostnadskalkyl måste alltid tas fram vid ett entreprenaduppdrag för anbudsgivning eller 

när företaget bygger egna projekt. Byggentreprenörerna tar fram kostnadsberäkningen för att 

bedöma de ekonomiska förutsättningarna i byggprojektet [25]. 

Kostnadskalkylen tas oftast fram på kort tid därför behöver byggentreprenören strukturera 

upp en kalkylmetod för att kunna genomföra arbetet på ett effektivt sätt. Utförande av 

kalkylering sker oftast i ett kalkylprogram som vidare kan integreras med planerings- och 

uppföljningsprogram [26]. 

För en LCA beräkning används kostnadskalkylen som ett underlag för att ta fram indata om 

material- och energianvändning i ett projekt. Vissa projektdata lagras inte i digitala modeller, 

utan finns bara i kostnadskalkyler, t.ex. data om produktionsprocessen på byggarbetsplats: 

maskintyp, maskintimmar etc. 

Mängdavtagning 

För att på något sätt kunna mäta kostnaden för ett planerat byggprojekt används 

mängdavtagning, både från ritningar och andra handlingar. Denna mängdavtagning leder så 

småningom till en mängdberäkning som i sin tur kan användas för att få ut kostnader för 

exempelvis material, arbeten, varor etc [25,26]. 

För att göra LCA-kalkyl behövs information om mängder för diverse byggnadsmaterial etc, 

denna information kan bl.a. insamlas med hjälp av mängdavtagningsverktyg i BIM. Detta 

beror dock på hur informationen som följer med från CAD-programmet strukturerats eller 

parametriserats. Till skillnad mot vid traditionell metod där detta kalkyleras ut för hand 

medför BIM till att arbetet med att få ut materialförteckningar i digital miljö effektiviseras 

samtidigt som noggrannheten ökar [27]. 

Mängdberäkning 

En mängdberäkning utarbetas av en entreprenör eller köps av konsulter. Arbetsmängder som 

används i beräkningen mäts upp från ett byggobjekts ritningar och processen kallas för 

mängdavtagning. Alla processer i mängdberäkningen redovisas i en mängdförteckning. 

Mängdberäkningarna används som ett underlag till all byggstyrning, bl.a. 

kostnadskalkyleringen [26]. 

 Teknisk beskrivning 

En teknisk beskrivning eller en byggnadsbeskrivning är en handling som beskriver projektets 

tekniska lösningar och åtgärder. Handlingen struktureras och kompletteras med hjälp av 

Allmän material-och arbetsbeskrivning (AMA) och Råd och Anvisningar (RA) och följer 

BSAB 96 strukturen. Tekniska beskrivningen är en viktig dokumentation i 

förfrågningsunderlag och bygghandlingar, eftersom den innehåller kraven från beställaren på 

kvalitén på material, hur arbeten skall utföras i bygg-och anläggningsprojekt etc. Utan en 

teknisk beskrivning så skulle det skapa risker för missförstånd som kan leda till tvister och 

extrakostnader i projektet. En teknisk beskrivning kan innehålla information om t.ex. 

livslängd på en asfaltbeläggning, typ av vägräcke, information om drift och underhåll mm. 

som beställare vill ha i ett projekt [28, 29]. 
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3.2 Parametrisering 

Innebörden av parametrisering handlar i allmänhet om uttryck som substituerar eller 

bestämmer ett annat, uttrycket är vanligt förekommande inom matematiken [30]. Parametrar i 

en digital modell kan definiera olika egenskaper hos objekt i modeller. Detta är 

användningsbart för att kunna hantera önskvärd information i ett projekt. 

Det går att parametrisera i många programvaror och i programvaror som inriktar sig mot 

byggnation finns olika projekteringsverktyg med varierande funktioner för olika ändamål. 

 CoClass-byggklassifikationssystem 

På den svenska marknaden har ett nytt innehållsrikt byggklassifikationssystem för all byggd 

miljö utvecklats och systemet som heter CoClass är tänkt att ersätta det nuvarande 

byggklassifikationssystemet BSAB 96. Namnet CoClass är dels uppbyggt av prefixet ”Co”, 

vilket på latin betyder i stil med ”tillsammans med” och kan användas i begrepp 

som ”Cooperation-/Collective-/Collaboration”, samt suffixet ”Class” som syftar 

till ”Classification”-System. Ungefärlig svensk betydelse är ”det gemensamma 

klassifikationssystemet”. CoClass är framtaget efter utvecklingsprojektet BSAB 2.0 i syfte att 

anpassa ett byggklassifikationssystem till digitala modeller där också hänsyn till hela 

livscykelperspektivet tas [31]. BSAB 96 är ämnad för svensk byggmiljö och stödjer enbart 

stadierna utveckling (projektering) till produktion (se figur 4) men likt CoClass innehåller den 

i en viss omfattning en gemensam informationsstruktur som underlättar för kommunikationen 

i bygg- och fastighetsbranschen. Under tiden som CoClass håller på att etablera sig i 

byggvärlden så kommer BSAB 96 fortfarande att vara aktivt. Exempel på referensverk som är 

uppbyggt med hjälp av BSAB 96 är AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning). 

Med CoClass finns potential att göra stora besparingar, då bristfällig informationsförmedling 

var vanligt förekommande i tidigare system, exempelvis brister i handlingar och diverse 

underlag. CoClass ska fungera som en eftertraktad del i kommunikationen mellan bygg- och 

förvaltningsskedena då systemet är digitalt vilket är en viktig förutsättning i interaktionen 

med BIM. Det är dessutom anpassat efter ISO- och ISO/IEC-standarder vilket gör att 

systemet kan kopplas mot andra klassifikationssystem utomlands [32-34]. 

Förklaringar av värden som CoClass karaktäriseras av: 

▪ BIM och Digitalt – Platshållare för objekt i digital miljö samt simplifierar upprättandet 

av ändamålsenlig information. Egenskaper och aktiviteter kan knytas till olika 

informationsbärare och så är formatet anpassat för IFC-standard. 

 

▪ Gemensamt – Information och kommunikation som är lika för alla skapar bra 

förutsättningar i alla faser hos alla parter, det minskar felaktigheter. 

 

▪ All byggd miljö – Innefattar byggnadsverk, mark och landskap, tekniska installationer, 

mediaförsörjning med mera för planering, gestaltning och utformning (byggd miljö). 

 

▪ Hela livscykeln – Omfattar inte bara projektering till produktion (som BSAB) utan tar 

hänsyn ända från koncept till produktion till avveckling (se figur 4). 
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▪ Internationellt – CoClass finns på både svenska och engelska och baseras på ISO-

standarder för datahantering. 

 

▪ Framtidssäkert – Funktionella strukturer som medför att nya lösningar kan 

implementeras utan större problem [6]. 

 

Figur 4. Jämförelser mellan BSAB 96 och CoClass [33]. 

Figur 5 beskriver ”trenivåprincipen” och den går ut på att gruppera byggdelar i tre steg. Det 

första steget beskrivs som ”funktionellt system” och kan exempelvis vara en vägg, dörr eller 

takstol. Det andra steget som är ”konstruktivt system” visar på den tekniska lösningen hos det 

funktionella systemet. Sist kommer ”komponenter” och de beskriver vilka delar (bestående av 

material) som ingår i det funktionella systemet. 

 

Figur 5. Exemplifiering av trenivåprincipen [33]. 



 

18 

 

Uppbyggnaden av detta system kan liknas vid en trädstruktur där funktionellt system består 

av en bokstav, konstruktivt system två bokstäver och komponenter av tre (i vissa fall två) 

bokstäver. CAA är ett exempel på hur en CoClass-kod kan se ut. I den koden står C 

för ”trafikbyggnadsverk” följt av första (C)A:et som betyder ”trafikeringsanläggning” och 

slutligen sista (CA)A:et som står för ”bro”. 

3.3 Livscykelanalys (LCA) 

Livscykelanalys (LCA) är en metod som kan beskriva den sammanlagda miljö- och 

klimatpåverkan från ”vagga till grav” (se figur 6) som exempelvis ett byggnadsverk utgör. 

Uttrycket ”vagga till grav” förekommer vanligen och kan delas in i olika steg för delskeden. I 

första steget, ”produktskedet” (A1-A3) ingår bl.a. materialutvinning, transporter och 

produktframställning och i det andra steget som kan benämnas ”byggskedet” (A4-A5) ingår 

konstruktions- och installationsförlopp och även transporter från materialtillverkarna till 

byggarbetsplats. I det tredje steget, ”användningsskedet” (B1-7) är användning, underhåll, 

reparation, ersättning och renovering några nyckelord. Till fjärde steget, ”avvecklingsskedet” 

(C1-4) kopplas demontering, transporter, avfallshantering och bortskaffande av materialavfall. 

Som ett möjligt sista steg i livscykeln (D) kan återvinning komma att tillämpas. ”Vagga till 

grind” är ett annat uttryck som bör belysas, det innebär egentligen det som beskrivs i steg ett 

(A1-A3 [i vissa fall A1-A5]), dvs. resursutvinning till materialframställning [2]. 

 

Figur 6. Illustration av ”validerbart vid anbudsskedet”(vagga) till ”ersatt produkt”(grav) [35]. 

Proceduren för att ta fram en LCA kan delas upp i olika faser, ”definition av mål och 

omfattning”, ”inventeringsanalys” och ”miljöpåverkansbedömning” (eng Life Cycle Impact 

Assessment (LCIA)). I definition av mål och omfattning klargörs bl.a. syftet med studien, 

vilka systemgränser/abstraktionsnivåer som skall tillämpas och beskrivning av på vilket sätt 

inverkan på miljön ses på. I den andra fasen ”inventeringsanalys” så skapas en systemmodell 

som baseras på de uppställda kraven som finns deklarerade i fas ett och i den sista fasen dras 
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slutsatser av resultatet från den miljöpåverkan som mängdavtagits fram i fas två [36]. 

Med hjälp av LCA kan t ex olikheter urskiljas mellan olika materialval och på så vis går det 

att komma fram till en lösning som har en mindre miljöbelastande effekt. 

I LCA-inventeringsfasen sker en datainsamling om ingående konstruktioner, 

byggnadsmaterial, använt bränsle och energi etc. Detta är en väldigt omfattande och 

resurskrävande process. Inom det branschgemensamma programmet Smart Built Environment 

har svenska branschen påbörjat att skapa lösningar för en automatisering av datainsamling för 

LCA från digitala modeller i BIM. Men, fortfarande behövs mycket manuellt arbete. Hur 

datainsamlingen går till i nuläget redovisas utifrån intervjuerna i resultatavsnittet. 

 Miljövarudeklaration (EPD) 

EPD är en form av LCA. En EPD av en produkt innehåller information om miljöpåverkan 

under hela produktens livscykel och kan vidare jämföras med andra produkter som uppfyller 

samma funktion. [37, 38]. Syftet med en miljövarudeklaration (Environmental Product 

Declaration [EPD]) är att ge relevant, kvalitetssäkrad och jämförbar LCA för tjänsters och 

produkters miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv. EPD är ett marknadsdrivet format för 

informationsutbyte av miljöinformation som grundar sig på LCA, ”business-to-business” och 

även ”business-to-consumer”. Produktspecifika regler (metodbeskrivningsdokument [eng 

Product Category Rules, PCR]) är en viktig dokumentation för framtagande och godkännande 

av en EPD (se figur 7). Det finns skilda PCR:er för olika typprodukter, t.ex. betong, stål, etc. 

[39]. I PCR finns krav på avgränsning för en LCA och kvalitet på indata. En färdig EPD ska 

alltid granskas av en oberoende tredjepart för att säkerställa att standarder uppfylls. EPD ger 

möjlighet att på ett trovärdigt sätt redovisa miljöprestanda. 

 

 

Figur 7. Beståndsdelar för EPD [40]. 

Det Internationella EPD®-systemet är ett globalt program för EPD som grundades i Sverige 

enligt standarderna ISO 14025 och EN 15804 och systemet ägs av verifieringsorganisationen 

Environdec. I den internationella databasen för EPD "EPD Internationals databas" finns cirka 

468 EPD:er för byggnadsmaterial, byggprodukter och byggdelar. Vissa länder som t.ex. 

Norge, Tyskland och Frankrike har egna EPD-system samt EPD-databaser [39]. 
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 GaBi LCA-kalkylprogramvara 

GaBi är ett omfattande och flexibelt modelleringsprogram med funktion för framberäkning, 

hantering och optimering av klimatpåverkan hos byggnadsmaterial, byggnadsdelar och 

byggnadsverk vilket sedan kan komma att utgöra underlag för LCA:er och EPD:er. 

Programmet bygger i huvudsak på tre begrepp (se figur 8); ”plan”, ”process” och ”flow” 

där ”plan” representerar det berörda området i den LCA som studeras och ”processes” de 

aktiviteter som utgör miljöpåverkan och sist ”flows” som knyter an processerna till varandra 

[41, 42]. 

 

Figur 8. De tre koncepten plan, process och flow inom GaBi [43]. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av de intervjuer som har utförts och den genomförda 

teststudien i programvaran Tekla efter den arbetsprocess som togs fram. Resultaten svarar 

mot den frågeställning som finns beskriven i rapporten. 

4.1 Intervjusammanfattningar för livscykelanalys-sidan 

 NCC 

P1 förklarade inledningsvis skillnaderna mellan LCA och EPD-format. En generell LCA utgår 

från att det inte finns några förbestämda systemgränser men en EPD förhåller sig efter 

systemgränserna i enlighet med europeiska standarden. Utöver vad en allmän LCA innehåller, 

ingår även ett ytterligare verifieringssteg i en EPD. Det betyder att all ingående miljödata, 

beräkningsantaganden, resultatet m.m. är granskade av en oberoende tredjeparts.  

P1 säger att LCA- och BIM specialister ofta använder olika begrepp för samma sak. En 

målsättning inom SBE-projektet är att implementera en gemensam terminologi som gör att 

missförstånd inte uppstår. I de fall där inga tydliga projektspecifika krav ställts finns en stor 

frihet för projektörer att strukturera och parametrisera information i digitala modeller efter 

företagets egna specifikationer eller efter personliga preferenser. En problematik med detta är 

att P1 får svårigheter med att hantera och organisera den inkommande informationen från 

BIM för att utföra en LCA. 

I NCC:s projekt, Trafikplats Häggvik, som även används som testprojekt inom SBE, finns det 

beställarkrav både på rapportering av klimatpåverkan och på utförande av bygghandlingar 

digitalt i BIM. Rapporteringen av klimatpåverkan för projektet görs enligt Trafikverkets egen 

Klimatkalkylsmodell och med verifierade EPD:er för ingående byggnadsmaterial. 

Trafikverket har ställt krav på att NCC levererar en fullständig digital modell för projektet vid 

överlämningen. NCC, med hjälp av ELU har byggt en digital modell för hela projektet i Tekla 

programvara. 

Varken NCC eller ELU använder CoClass-koder i dagsläget, men de försöker skapa ett 

önskeläge där klassifikationssystemet kan tillämpas. Användande av CoClass-koder i 

projektet krävdes inte heller enligt beställarspecifikationen. I den nuvarande digitala modellen 

för projektet Häggviks Trafikplats så används endast en BSAB 96-kod som beskriver hela 

betongbron. Med CoClass kan en digital modell få betydligt fler koder för olika byggdelar för 

bron (betongplatta, vingmur etc.) och även koder för ingående byggnadsmaterial för de 

byggnadsdelarna. 

P1 beskriver följande illustration (figur 9) för överföringsprocessen av 

informationen/dokumentationen i byggprojektet för att ta fram LCA:n. Det finns tre 

grundkällor för informationen i projektet: digitala modellen, kostnadskalkylen och tekniska 

beskrivningen. Informationen från BIM innehåller bl.a. byggnadsmaterial och dess 

egenskaper som materialklass, volym. Kostnadskalkylen innehåller data om använda 

materialmängder, maskintimmar, maskintyper, energianvändning, transporter etc. Data som 

kommer från den tekniska beskrivningen innehåller information om asfaltbeläggning på bron, 
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typ av räcken och dess underhåll etc. I alla de tre informationskällorna används BSAB 96-

koder för att strukturera informationen i nuläget. 

Enligt NCC:s interna arbetsprocessbeskrivning för LCA-utförande så påbörjas en LCA med 

att samlas in projektinformation från alla tre källor, d.v.s. BIM, kostnadskalkylen och tekniska 

beskrivningen. Idag sker datainsamlingen manuellt. 

 

Figur 9. Nuvarande arbetsprocess för en LCA/EPD [16]. 

För att effektivisera datainsamlingen har NCC tagit fram en ifyllbar Excel-mall med en 

förteckning av vilka data som behövs för att kunna göra LCA/EPD för olika 

byggkonstruktioner. I projektet har NCC använt en mall för broar. Strukturen på denna 

Excelmall underlättar utförande av nästa steg i en LCA, d.v.s. inmatning av 

projektinformationen i GaBi programvara. I Gabi byggs upp en teoretisk modell över 

projektet och miljöpåverkan kalkyleras. 

Mallen med byggmaterialförteckning (BoM), innehåller en hierarkisk sammanställning av 

ingående material för en bro med uppgifter om vilka byggdelar som ingår i bron, se tabell 3 i 

första nivån. 

Tabell 3: Uppbyggnad av BoM [16]. 

Level EPD Phase Article 

number 

Part 
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Constraction part 

0 A1-3 
 

Bridge  

1 A1-3   Materials for Abutements, decks, slabs, 

pillars…. 

1.1 A1-3 
 

Concrete C35/45 

1.2 A1-3 
 

Concrete C45/55 

1.3 A1-3 
 

Reinforcement B500B 

1.4 A1-3 
 

Material 1 

1.5 A1-3 
 

Material 2 

2 A1-3   Steel structure 

2.1 A1-3 
 

Steel girder  

2.2 A1-4 
 

Stainless steel girder 

3 A1-3   Foundation  

3.1 A1-3 
 

Steel sheets 

3.2 A1-3 
 

Gravel 

3.3 A1-3 
 

Soil 

4 A1-3   Extra materials 

4.1 A1-3 
 

Racks 

4.2 A1-3 
 

Protective devices 

4.3 A1-3 
 

Protective devices sheet 

4.4 A1-3 
 

Cable 

4.5 A1-3 
 

PVC pipe 

4.6 A1-3 
 

HDPE pipe 

4.7 A1-3 
 

Concrete pipe 

4.8 A1-3 
 

Asphalt layers 

4.8.1 A1-3 
 

Asphalt Top layer 



 

24 

 

4.8.2 A1-3 
 

Asphalt Bottom layer 

4.8.3 A1-3 
 

Frost protection layer 

4.8.4 A1-3 
 

Base course layer 

4.8.5 A1-3 
 

Geotextile 

4.8.6 A1-3 
 

Drainage 

4.8.7 A5 
 

Layering in construction site 

4.8.7.1 A5 
 

Diesel for layering 

4.8.7.2 A5 
 

Asphalt binder 

4.8.7.3 A5 
 

Bitumen sheets 

5 A5   Construction waste 

5.1 A5 
 

Steel waste 

5.2 A5 
 

Concrete waste 

5.3 A5 
 

Reinforcement steel 

5.4 A5 
 

Asphalt waste 

5.5 A5 
 

Soil waste 

5.6 A5 
 

Gravel waste 

6 A5   Construction site energy 

6.1 A5 
 

Diesel 

6.2 A5 
 

Electricity grid mix 

6.3 A5 
 

Electricity Vattenfall 

6.4 A5 
 

Propane 

 

Hierarkin kan innehålla ett stort antal nivåer. Uppgifter om mängd, densitet, antal, 

produktionsland, användningsfas anges också för varje ingående del. Artikelnummer 

kolumnen är avsedd för en byggkod för en generisk eller en leverantörsspecifik produkt eller 

byggnadsmaterial. Artikelnumrering på denna nivå saknas i nuläget i svenska byggkoder, 

BSAB 96. Det finns förhoppningar att det nya CoClass kommer lösa detta.  
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Det finns möjlighet att utföra både en LCA och en EPD i Gabi. I ett sista steg skapas en Word 

rapport med resultaten för en LCA eller en EPD. Skillnaden är huvudsakligen som nämnts hur 

gränsdragningen gjorts i studien och om den skall externgranskas. P1 beskriver att det i 

nuläget inte är möjligt att koppla ihop BIM med LCA på ett helt automatiserat sätt p.g.a. att 

projektinformationen är strukturerade på olika sätt i de olika programvarorna, viket leder till 

ett omfattande manuellt arbete. P1 arbetar idag manuellt med dataöverföring mellan BIM och 

LCA genom att samla in data om projektet (se figur 10) från BIM för att sedan kunna utföra 

en LCA i GaBi programvara. 

 

Figur 10. Ett typiskt exempel för den nuvarande strukturen på information, som kan 

exporteras från Tekla programvara [16]. 
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NCC har testat att använda CoClass-koder för att strukturera material och byggdelar i 

testpiloten. I den använda digitala modellen för betongbron används det gamla BSAB 96 

systemet, se tabell 4. 

Tabell 4. BSAB-koder för den berörda betongbron [16]. 
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NCC i sin pilot inom SBE har testat att använda CoClass-koder för att strukturera material 

och byggdelar i en digital modell, se figur 11 nedan. 

 

Figur 11. Använda CoClass-koder i NCC:s pilotprojekt. 

I NCC:s pilot inom SBE har det konstaterats att projektinformation, som behövs för en 

LCA/EPD finns i olika källor och IT-verktyg på NCC. Automatisering av endast 

informationsöverföring mellan BIM (Tekla) och LCA (Gabi) programvaror kommer inte täcka 

alla behov för insamling av projektdata. BIM och kostnadskalkyler är dock redan idag IT-

baserade digitala verktyg och använder sig av BSAB 96-kodsystemet för att strukturera 

informationen. Vid övergången till att använda det nya CoClass-systemet i både BIM och 

kostnadskalkylverktyget kan informationsöverföring från de till ett LCA-verktyg 

automatiseras. En teknisk dokumentation är Word-filer, som kan bli sparade i pdf-format och 

bifogade vid leveranser av bygghandlingar i bygg- och anläggningsprojekt. 

NCC har haft avstämningar med CoClass-systemets utvecklare, Svensk Byggtjänst AB och 

fått förklaringen att det aldrig kommer att finnas all information i BIM. Svensk Byggtjänst 

menar att endast data om bygg-geometri för byggdelar ska finnas i en digital 3D-modell.  

P1 illustrerar i figur 12 en möjlig målsättning för automatisering av LCA:er med hjälp av 

BIM. Denna automatisering kommer vara möjlig när BIM kommer använda sig CoClass-

kodsystemet. 
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Figur 12. Målsättning när det gäller datainsamling från NCCs sida. 

 WSP 

Intervjun med WSP var enbart textbaserad, det vill säga att ingen muntlig kontakt skedde. 

Detta kom att bero på att intervjudeltagaren fick förhinder till att närvara på ”online”-mötet. 

P2 svarade på LCA-relaterade frågor rörande WSP:s arbete med miljöbedömningar. P2 i fråga 

uppger att de har arbetat med Trafikverkets LCA-kalkyl i de fall de har samarbetat med 

Trafikverket och att data från mängdförteckningar använts som grund för de relevanta 

beräkningarna. Informationshämtning om byggnadsmaterials miljöpåverkan från digitala 

modeller beskrivs som inaktuellt i dagsläget och på grund av beställarnas krav har det inte 

funnits utrymme för något utvecklingsarbete inom detta. För arbeten med att ta fram EPD:er 

används verktyget SimaPro. 

4.2 Intervjusammanfattningar konstruktions-sidan 

 Sweco 

P3 tillfrågades hur CoClass-systemet skulle kunna införas i en digital modell. P3 presenterade 

då det nuvarande arbetssättet med BSAB-koder, som de jobbar med. P3 visade i en digital 

modell för ett projekt steg för steg för hur parametrisering av egenskaper i Tekla-modeller kan 

gå till. Det första sättet som visades var genom att gå till ”Properties” sedan ”User Defined 

Attributes” och därifrån går det att mata in olika koder (exempelvis BSAB), se figur 13. 
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Figur 13. Funktionen ”User Defined Attributes”. 

P3 förevisade också hur modeller kan exporteras till en IFC-fil (BIM-stött format) vilket 

gjordes genom funktionen ”Export to IFC” och ”Property Set Definitions”. Denna funktion 

gör att specifika parametrar och egenskaper kan väljas att följa med (eller inte följa med) vid 

en export. Det är också möjligt att skapa egna ”Property Set Definitions” som kan användas 

vid exportering, dessa fungerar som profiler som är specifikt anpassade för projekt som 

beskriver vilken information som ska följa med vid informationsöverföringen. 

Det andra förfarandet som visades för att parametrisera en konstruktion på är att arbeta i 

verktyget ”Organizer” som finns i Tekla programvara under menyfältet ”Manage” (se figur 14 

och 15) och detta tillvägagångssätt beskrevs som en mer effektiv och automatiserande 

funktion för parametrisering. 

 

Figur 14. Menyrad i Tekla där ”Manage” finns. 
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Figur 15. Programverketyget ”Organizer”. 

P3 på Sweco nämnde en viss problematik i det första sättet att koda parametrar på och det 

beror på att inmatning av data måste ske manuellt av olika aktörer och det gör att det mycket 

enkelt uppstår fel som beror av den mänskliga faktorn. 

Sweco använde sig av BSAB 96-koder i det projekt som presenterades och P3 anser att 

möjligheterna finns till att ersätta dessa koder med CoClass-koder. Att ersätta BSAB 96 med 

CoClass klassifikationssystem i en modell skulle enligt P3 inte behöva vara en så komplicerad 

uppgift. P3 har även använt sig av BIP-koder i projekt. 

 Integra 

Likt många andra konstruktionsföretag så jobbar inte heller Integra med särskilda miljökrav 

utan det är det som beställaren specificerar i det unika projektet som styr. P4 menar att 

intresset i det aktuella ämnet hos dem är stort. Företaget är positivt inställda till att arbeta med 

miljövänliga tekniska lösningar (därav deras intresse till att medverka i denna intervju bl.a.) 

och att hålla sig ajour inom området eftersom det skulle kunna skapa flera anbudsmöjligheter 

som i sin tur kan leda till en större kundkrets. 

P4 och P5 jobbar i konstruktionsprogrammen Tekla Software och Revit. P4 och P5 

presenterade ett sätt som Integra använde för att parametrisera sina modeller. De använder 

verktyget "User Defined Attributes" i Tekla, där fördefinierade flikar finns för olika 
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funktioner (se figur 13). När digitala modeller exporteras till en IFC-fil kan information falla 

bort, men de intervjuade från Integra menade att detta är något som kan korrigeras med hjälp 

av inställningar som gör att önskad information följer med. Verktyget stödjer dock inte 

överföring av färgmarkering för olika byggdelar, vilket är en vanlig förekommande praxis 

idag. Olika färger används för att särskilja komponenter, som ingår i samma byggdel, samma 

material i olika byggdelar etc. Detta görs endast för att stödja enskild projektör vid arbete med 

digitala modeller. Om modellen öppnas i Tekla på en annan dator, då hänger inte alla 

färginställningar med. Detta har ingen betydelse, enligt P4 och P5, eftersom modellen 

kommer att ändras i senare skede ändå. 

Vad gäller projektspecifika krav om benämningar, anvisningar, numreringar och materialklass 

med mera som avser ingående material vid modellering så bestäms dessa av beställare 

tillsammans med en BIM-samordnare. Där några krav inte framgår är det upp till företaget att 

själva bestämma dessa specifikationer, hävdade P4 och P5. 

Beställare som upphandlat Integra i projekteringssyfte har hittills inte haft några krav på 

LCA:er vilket har gjort att Integra inte har behövt ta hänsyn till att parametrisera enligt 

byggklassificeringssystemet CoClass (som är anpassat till att bära information genom 

livscykeln) i digitala modeller. Enligt P4 så är beställarna oftast intresserade av 3D-CAD och 

kollisionskontroller i BIM eftersom användningen av BIM fullt ut bara anses vara värt vid 

större projekt. Det finns möjligheter till att lägga till fler attribut i digitala modeller, till 

exempel CoClass, men det finns i dagsläget inte någon större efterfrågan på att göra det. 

P4 och P5 presenterade en idé som gick ut på att eventuellt använda sig av Sektionsfakta, en 

databas för kostnadskalkyl. Många företag använder sig av denna databas för framtagning av 

kostnader för byggnadsmaterial, byggdelar, byggnadsverk etc. Sektionsfakta är idag uppbyggt 

i enlighet med BSAB-systemet, men om det systemet skulle ersättas med CoClass så skulle 

mer information (maskintimmar, transporter etc.) kunna hämtas ut i digital modell. 

En annan idé var att hämta färdiga parametriserade komponenter för digitala modeller direkt 

från exempelvis BIMobject.se. BIMobject.se är ett bibliotek för BIM-komponenter med 

fördefinierat innehåll, en databas. Sedan skulle dessa kunna kopplas till digitala modeller. 

Dessa BIM-komponenter skulle enligt P4 och P5 också kunna förprogrammeras med 

CoClass-koder som kan sättas in och följas upp i digitala modeller. 

P4 och P5 såg potentialen i CoClass men ansåg att det var svårt att börja använda systemet 

eftersom beslutsfattarna/beställarna idag inte har kravställning om användandet utav det. 

 ELU 

Av P6 och P7 används vanligtvis Revit programvara vid modellering men vid komplexa 

anläggningskonstruktioner som i fallet med NCC:s projekt Häggvik trafikplats användes 

Tekla programvara. I projektet har parametrisering av digital modell använts i hög grad 

eftersom beställaren, Trafikverket satt höga krav på projektspecifik information för vilka 

parametrar som skulle ingå i modellen. För Häggviksprojektet finns en framtagen IT-manual 

som är specifikt för just detta projekt och den IT-manualen baseras på beställarkrav på 

leverans av digitala modeller. I denna framgår det att en särskild flik ska finnas (bilaga C) 



 

32 

 

med tillhörande bestämda parametrar som kodas på ett visst sätt. ELU har egna upprättade 

manualer som stöd vid modellering som kan användas i de fall som det inte finns entydiga 

beställarkrav alternativt som komplement till beställarkrav. 

 

P6 och P7 måste se till att all information kommer ut vid modellöverföringar mellan kunden, 

konsulterna och entreprenören. Detta säkerställs genom att spara inställningar för 

exporteringen av digitala modellen till en IFC-fil (IFC-format). Dessa steg är viktiga eftersom 

kunden och entreprenören ska kunna ta del av modellen, fast i något annat BIM-program som 

stödjer IFC-formatet. Här är det viktigt att mottagaren av IFC-filen kan filtrera och filtrera rätt 

i BIM för att se rätt information. BIM-samordnaren kan vara till hjälp. P6 förklarar stegen (se 

figur 16 och 17) för hur all viktig och relevant information kan föras vidare med 

exporteringen till BIM (IFC-format). 

 

Figur 16. Export to IFC (Tekla programvara) 
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Figur 17. Property Set Dimensions (Tekla programvara) 

Parametrisering i digitala modeller kan enligt ELU se olika ut beroende på vilket program och 

vilken funktion i programmet som används. Parametriserings-funktionen, som ELU använt i 

broprojektet görs med UDA (User Defined Attributes) i Tekla programvara. I följande figur 18 

beskrivs UDA-funktionen där A definieras som en flik, B som parameter och C som 

dialogruta för inmatning av kod/er. 
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Figur 18. Parametrisering i Tekla 

Vid projektering i Tekla där UDA används är det viktigt att alla definierar och kategoriserar 

parametrar lika för att det inte ska uppstå några missförstånd som kan skapa problem senare. 

P6 och P7 modellerade i Häggviksprojektet med hjälp av Tekla programvara och de arbetade 

med varsin projektsektion. I projektet har ELU tillämpat UDA vid parametrisering och för att 

undkomma missförstånd i modelleringen har båda konstruktörerna hela tiden behövt stämma 

av med varandra. Avstämningen sker kontinuerligt under projektets arbetsgång. 

På frågan om hur de på ELU tänker kring implementeringen av CoClass till CAD hävdar P6 

och P7 att det inte finns några större bekymmer med att ersätta det nuvarande systemet BSAB 

med CoClass-systemet. 

Som förslag på hur optimeringen av materialval skulle kunna effektiviseras, det vill säga byta 

ut material mot material bättre miljöpåverkan, kan olika molntjänster (exempelvis; BIM-

molntjänst, Tekla-molntjänst) vara användbara. I molntjänsterna för digitala modeller kan 

olika aktörer tilldelas olika befogenheter så att de kan optimera sin del. Denna del 

synkroniseras sedan mot den digitala modellen. 

 WSP 

Den tillfrågade P8 arbetade i nuläget inte med något projekt som var kopplat till LCA men 

arbetade däremot med BVB i ett annat projekt där miljöfrågor tagits i beaktan. De har där haft 

möjligheter till att koppla objekt i 3D-CAD med BVB (ByggVaruBedömningen) via Excel. 

Likt andra företag använde sig P8 också av funktionen ”Property Set Definitions” i Tekla 

programvara vid överföring av parametrar till IFC-format för vidarebefordring till andra 

programvaror samt entreprenörer. 
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Vidare så beskrev P8 hur de arbetar med att bygga upp egna programverktyg ("plug-ins" 

insticksprogram) med tillhörande funktionsattribut i konstruktionsprogram (Tekla och Revit) 

som är anpassade för behoven de behöver uppfylla för det specifika projektet. Detta 

förutsätter kunskap inom programmering för de berörda externa plug-ins programverktygen 

som fungerar som tredjepartsprogram. P8 nämnde att programmeringsspråket C-Sharp (C#) 

används i det projekt som P8 medverkat i. 

För Tekla programvara finns en databas som heter Tekla Warehouse, där finns plug-ins som 

skapats av Teklas programutvecklare men också från utomstående. Med dessa plug-ins menar 

P8 att arbetet med parametriseringen i Tekla programvara kan förenklas avsevärt för att 

undvika manuell inmatning av koder i exempelvis verktyget ”User Defined Attributes” 

(UDA) i Tekla programvara. P8 demonstrerade inte användningen av någon plug-in eftersom 

det i detta fall ansågs var lite företagskänsligt. 

Kring problematiken att införa CoClass i CAD/BIM-modell så förklarade P8 att 

programverktygen mycket väl kommer att kunna hantera CoClass i objektsnivå för att sedan 

integrera parametriseringen i BIM. I nuläget arbetar inte WSP med CoClass eftersom det inte 

finns någon beställning som kräver det, det är dessutom kostsamt för företaget att börja 

implementera CoClass utan några ställda krav på det. Verktyget Organizer i Tekla Structures 

är ett annat sätt att parametrisera på men upplevs av P8 som komplicerat. I övrigt så ansåg P8 

att Tekla är en öppen programvara vilket möjliggör för anpassning av innovativ teknik. 

4.3 Resultatet av teststudie i Tekla programvara 

Resultaten från intervjuerna skapade en tydlig bild för vad som behövdes för att genomföra en 

teststudie i Tekla-programvara. En bra förståelse gavs för hur olika parametriseringsmetoder 

kan stödja utförandet av digital informationsöverföring från Tekla-programvara till Gabi-

programvara. 

NCC bidrog med en digital modell i projektet Häggviks trafikplats. Den modellen var 

strukturerad enligt BSAB 96 och användes som utgångsläge för att identifiera vilka befintliga 

modellparametrar som måste ändras eller nya parametrar som måste läggas till i enlighet med 

det nya byggklassificeringssystemet CoClass. 

Intervjuerna resulterade i att UDA (User Defined Attributes) i Tekla programvara var den 

vanligaste metoden som används för att parametrisera på idag. Genom att parametrisera i 

UDA anser de flesta intervjuade personerna att det skulle kunna fungera med CoClass-

systemet. 

Testet i denna rapport undersöker en begränsad fråga i förhållandet till NCC:s pilot i SBE. De 

gult markerade delarna i figur 19 är de berörda delarna. 
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Figur 19. Avgränsat område för teststudien i Tekla programvara. 

Testet genomfördes med hjälp av manualer från Tekla Structures hemsida som beskriver steg 

för steg hur nya flikar kan skapas i UDA. 

Testen skulle visa om befintliga funktioner i Tekla stödjer modellparametrisering med 

CoClass. En ny Tekla modell skapades och den paratmetriserades i enlighet med CoClass. 

Alltså stödjer de befintliga funktionerna modellparametrisering med CoClass. 

Följande figurer beskriver arbetsprocessen: hur en UDA med tillhörande egenskaper kan 

skapas och uppdateras. Dessa egenskaper kan inte programmeras i Tekla-modeller utan görs i 

själva programmets mjukvara. 

Som första steg skapades en dokumentfil innehållandes text med fördefinierade 

programmeringskoder där flikar och parametrar kan skapas med tillhörande namn på flikar 

och namn på parametrar, se figur 20. 

▪ 1. Beskriver uppbyggnaden av en flik (i detta fall med namnet "CoClass"). 

▪ 2. Beskriver uppbyggnaden av parametrar i flikar (flera parametrar går att tilläggas här 

med hjälp av att upprepa de inringade programmeringsstegen). 

▪ 3. Beskriver vad parametrarna namngetts till. 
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Figur 20. Textdokument med programmeringskoder. 

I andra skedet läggs det färdigkodade dokumentet in i mappen där den aktuella modellen 

sparats, se figur 21. 
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Figur 21. Destination för den sparade kodade filen. 

Figur 22 och 23 visar på färdigt resultat av nyskapad flik, det som skiljer bilderna åt är att i 

figur 23 så har UDA skapats med fler parametrar. Efter tillagd information kan den återfinnas 

i "Inquire Object" genom att högerklicka på ett objekt i modellen och sedan välja alternativet 

där, se figur 24. 
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Figur 22. UDA med två parametrar. 
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Figur 23. UDA med fler parametrar. 
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Figur 24. Visar den nyligen tillagda data i "Inquire Object". 

 

Figur 25 visar var exporteringsinställningarna finns för IFC export, i detta fall med Teklas 

standard (TS-SWE). 
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Figur 25. Export to IFC - Inställningar. 

Efter "Edit" kommer fönstret i figur 26 att dyka upp vilket beskriver ingående information om 

vad som kan exporteras till IFC-format. Det finns möjlighet att skapa nya profiler med egna 

konfigurerade profilegenskaper vilket även P3, P6 och P7 förevisade. Figur 27 visar den 

nyskapade "Additional Property Sets"-profilen, den ligger i rullgardinslistan över befintliga 

profiler. 
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Figur 26. Hur en ny profil kan skapas med anpassade inställningar. 
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Figur 27. En profil med anpassade exporteringsinställningar. 
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5 Analys 

I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna och teststudien att analyseras och 

jämföras. 

5.1 Analys av implementering av CoClass för objektsbeskrivning i BIM 

De intervjuade konsultföretagen använder modelleringsprogram vid projektering och en likhet 

mellan dessa företag är att Tekla Structures modelleringsprogram används i stor utsträckning. 

I modelleringsprogrammet använder de berörda företagen parametrisering i 

projekteringsfasen. P4 och P8 delar uppfattningen om att det inte finns några incitament till 

att skaffa arbetsmetodik kring användandet av CoClass eftersom det inte finns krav om att 

tillämpa systemet, dessutom är det olönsamt att använda det på eget initiativ. P4 är däremot 

positivt inställd till att företaget börjar titta på möjligheterna med att införa CoClass 

byggklassifikationssystem. 

Alla parter är väl bekanta med parametriseringsfunktionen; UDA (User Defined Attributes) 

och tillämpar den funktionen på daglig basis. De intervjuade beskriver UDA som en funktion 

som kan innehålla CoClass, däremot går åsikterna isär då P3 och P8 tycker att denna funktion 

är tidskrävande och problematisk att arbeta med. 

P3 och P8 föredrar istället alternativa lösningsmetoder för en effektivare parametrisering, P3 

föreslår användandet av ett internt verktyg i Tekla programvara som heter Organizer och P8 

förespråkar plug-ins men upplever å andra sidan att vektyget Organizer är komplicerat. Som 

ett helt annat tillvägagångssätt för att skapa en interaktion mellan CoClass och BIM hade P4 

och P5 en idé om använda BIM-Object som har fördefinierade objekt med tillhörande 

CoClass-koder. 

För att önskvärda parametrar ska kunna överföras från en digital modell i Tekla till nästa fas 

som är BIM menar samtliga att inställningar behöver göras i exporteringsläget (Property Set 

Dimensions), dessa inställningar behöver först organiseras och därefter kan olika parametrar 

etc. selekteras för vidare data-export. 

5.2 Analys av dataöverföring till LCA 

NCC har i nuläget inga krav om användning av CoClass byggklassifikationssystem men vad 

gäller miljödeklaration har Trafikverket (beställare) börjat ställa krav. Ett tänkbart sätt att 

effektivisera framtagningen av en miljödeklaration är med understöd av CoClass och BIM. 

Om CoClass implementeras kan det möjliggöra för beställare och entreprenörer till att kunna 

ta miljökriterier i beaktan eftersom vissa delar i processen med att ta fram LCA eventuellt kan 

underlättas. Genom att parametrisera med CoClass-systemet i digitala modeller utifrån LCA-

kriterier förenklas informationsöverföringen mellan BIM och LCA vilket gör att det manuella 

steget med inmatning av data (e.g; byggnadsmaterial, materialklasser, volymer, 

klassificeringskoder) i insamlingsmallen (BoM) effektiviseras. 

Då en digital modell byggs upp med hjälp av CoClass-systemet med tillhörande 

exporteringsinställningar för dataöverföring, medför detta till att strukturdatan i 

byggmaterialförteckningen hamnar på ett organiserat sätt i exporteringsdata-formatet (IFC 
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alternativt Excel) och detta gör att exempelvis P1 inte behöver organisera om data (som är 

kopplat till BIM), så att det passar formatet för LCA-kalkyl programvara. 

Det som P1 eftersträvar är att skaffa en effektiv process för att få en LCA/EPD verifierad och 

registrerad. 

5.3 Analys av teststudie i Tekla programvara 

Det har visat sig att många av de tillfrågade konsultföretagen använder UDA (User Defined 

Attributes) vid parametrisering och av den anledningen uppstod ett intresse för att titta på hur 

parametriseringen är uppbyggd just för UDA. UDA användes därför i den föreslagna 

arbetsprocessen där CoClass används i Tekla programvara för att sedan överföra data i IFC 

format för t ex LCA program. Den skapade strukturen skulle kunna vara en början till 

uppbyggnaden av automatiseringen för informationsflödet mellan BIM och LCA. Förutom 

UDA beskriver P3 och P8 att det också finns andra sätt att parametrisera på, exempelvis 

genom Teklas programverktyg "Organizer". 

Teklas manual beskriver instruktioner om hur det kan gå till vid skapandet av en flik och 

parametrar i UDA, men denna manual tar inte hänsyn till exporteringsinställningarna utan den 

processen måste göras manuellt i "Export To IFC"-funktionen, annars följer inte de nya 

parametrarna med. De flesta hos konsultföretagen (P3, P5, P6 och P7) påpekar detta som ett 

viktigt steg för att inte information i exporteringen utelämnas. 

 



 

47 

 

6 Slutsats/Diskussion 

I detta kapitel kommer slutsatser och diskussioner att lyftas fram men även rekommendationer 

till byggbranschen och förslag på framtida fortsättningsstudier belyses. 

Byggbranschen kommer inom kort att börja använda CoClass byggklassifikationssystem för 

att dokumentera information i BIM, kostnadskalkyler och teknisk dokumentation. Denna 

studie visar att övergången till CoClass-systemet även kommer att gynna och underlätta 

datainsamling från digitala modeller till LCA. Det är dock en lång tid kvar innan en 

fullständig automatisering mellan BIM och LCA förverkligas. 

Det som har framkommit i intervjuerna visar bl.a. på att det är viktigt att det finns 

beställarkrav som tar hänsyn till miljöaspekter, genom LCA-kalkyler. Utan kraven på detta 

skulle LCA-kalkyler inte behöva utföras från första början vilket då skulle resultera i att 

ändamålet med denna rapports syfte skulle fallera. 

Trafikverkets (beställare) införda krav gör att NCC (entreprenör) måste ta hänsyn till 

miljöaspekter men idag har Trafikverket också krav om användning av det gamla 

byggklassifikationssystemet, BSAB i digitala modeller. Trafikverket har uppsatta mål om att 

börja att ställa krav på användandet av CoClass-systemet i sina projekt. Detta skulle teoretiskt 

underlätta arbetet med LCA:er men det finns dock inga beställarkrav om just CoClass 

dessutom saknar många konsultföretag kompetens inom detsamma vilket gör att det inte ännu 

slagit igenom i byggbranschen. 

En viktig aspekt är att CoClass skulle behöva ingå i beställarkraven från exempelvis 

Trafikverket eftersom det medför till att LCA-kalkyler då med hjälp av 

klassifikationssystemet kan tas fram på ett enklare och snabbare sätt. Om beställarkraven 

skulle tydliggöra att CoClass behöver användas skulle konsultföretagen behöva rätta sig efter 

kraven vilket skulle leda till att CoClass används i större utsträckning. 

Undersökningarna har visat på arbetsförfarandet vid parametrisering i Tekla programvara och 

synliggjort dess möjligheter. För att införa CoClass-byggklassifikationssystem i en digital 

modell krävs någon form av parametrisering, detta är viktigt för att kunna erhålla en digitalt 

organiserad byggmaterialförteckning efter exportering vilken följer med från BIM till 

framtagningen av LCA-kalkyl. Några olika presenterade metoder för att tillämpa CoClass-

systemet i digital modell stöds bl.a. av UDA, Organizer och Plug-ins. UDA-alternativet som 

har testats i denna rapport uppfyller kriterierna för att införa CoClass. 

Teklas programutvecklare borde lägga till en ny standardflik med namnet CoClass och 

utveckla funktioner i denna flik som gör att de kan anpassa sig efter CoClass-

byggklassifikationssystemets struktur, exempelvis en funktion som bär en trädstruktur. Förr 

eller senare kommer CoClass att ersätta BSAB-fliken i UDA men frågan är när detta kommer 

att ske. 

En viktig aspekt som framkommit i denna rapport är den om inställningarna för 

exporteringsläget. Detta moment är avgörande för vidare informationsöverföring till LCA-

kalkyl. Om inställningarna för parametrarna inte görs kan information utebli i exporten vilket 
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resulterar i att strukturdata i byggmaterialförteckningen inte blir komplett då LCA-kalkyl 

utförs. 

NCC:s deltagande i SBE-projektet kan ge dem utrymme för framtida 

upphandlingsmöjligheter och stärkta kundrelationer till beställare (med specifika 

kravställningar) eftersom processen om att ta fram LCA:er (vilket är kravställande hos vissa 

beställare) förväntas effektiviseras. 

En lyckad automatisering av informationsöverföringen mellan BIM och LCA skulle kunna 

leda till att det blir enklare att ta fram LCA-kalkyler och leda till tidsbesparing vilket i 

slutändan ökar lönsamheten. Att ta hänsyn till LCA-kalkyl för ett projekt kostar tid och 

pengar men med ett effektivare sätt att utföra LCA kan både entreprenör och beställare 

gynnas. Entreprenören tjänar pengar på beställaren och beställaren gynnas genom att erhålla 

ett miljöcertifierat byggnadsverk till en lägre kostnad. Värt att poängtera är att det kan finnas 

en varierande efterfrågan av miljöcertifierade byggnadsverk och detta kan styra hur gynnsamt 

det är. 

Testet har visat att det går att förenkla processen för framtagning av LCA genom 

parametrisering av CoClass-systemet. Det effektiviserar genom att material i de digitala 

modellerna knyts an till CoClass-koder i modelleringsskedet vilket då skulle resultera i att den 

manuella handpåläggningen, dvs det manuella sättet att införa koderna för byggmaterial, 

byggnadsdelar och byggnadsverk i byggmaterialförteckningen, ej behövs. Parametrisering av 

CoClass-koder i en digital modell kan innebära mer arbete för konstruktörerna som sitter och 

modellerar och konstruerar i projekt eftersom de utför arbetet med hopkoppling av CoClass-

koderna med den digitala modellen istället för LCA-specialisterna. Anledningen till varför det 

vore bra om konstruktörerna inför CoClass-koderna med hjälp av parametrisering i digitala 

modeller från början beror på att det är de som modellerar och konstruerar projekten i CAD-

programvaror och har således stor kunskap om detta. Dessa CoClass-koder följer sedan med i 

BIM genom hela projektet. 

En idé är att införa CoClass-koderna i de digitala modellerna så att den informationen finns 

tillgänglig i BIM för alla inblandade parter istället för att olika aktörer ska ta fram koderna 

(om/vid behov) på egen hand. 

6.1 Rekommendationer till NCC 

Om SBE-projektet resulterar i en lösning som gör att det blir enklare och billigare att utföra 

LCA:er är rekommendationerna till NCC och andra konsultföretag att börja investera i 

förberedelser inför en övergång till CoClass-byggklassifikationssystemet för att kunna delta i 

fler upphandling- och anbudsprocesser. 

För kommande projekt rekommenderas att konsulter och NCC för en nära dialog i 

projekteringsskedet. För LCA-specialisterna hos NCCs del vore det bra om konstruktörerna 

(konsulter) redan vid start av modelleringen i CAD-programvara, parametriserade efter 

CoClass-byggklassifikationssystemet. Detta med anledningen av att det skulle göra arbetet 

enklare och snabbare för LCA-specialisterna med att ta fram en byggmaterialförteckning med 

rätt strukturdata från digitala modellen/er (BIM). För NCCs pilotprojekt inom SBE-
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programmet finns ingen klar fördel till att använda sig av parametrisering och CoClass i 

skedet som piloten befinner sig på i nuläget eftersom byggmaterialförteckningen redan är 

framtagen (fast på ett manuellt sätt). 

6.2 Rekommendationer för framtida studier 

Miljöaspekter integrerade i byggprojekt kommer med sannolikhet att få en större betydelse i 

framtiden vilket gör att det är viktigt att vidareutveckla systematiken som denna rapport 

hittills har beskrivit. 

För uppföljning av denna rapport rekommenderas det att kolla på det berörda SBE-projektet 

innan vidareanalys för att få en uppdatering om statusen för processen. Rekommendationer 

för vidare studier handlar om att analysera processerna för informationsöverföring som berör 

kostnadskalkyl och teknisk beskrivning och att få dessa att sammankopplas på samma sätt 

som BIM och LCA. Detta skulle då skapa en fullständig automatisering vilket är det ultimata 

målet. 

Ytterligare ett förslag skulle kunna beröra undersökningen av automatiseringen efter att en 

”icke verifierad” LCA-rapport framarbetats i LCA programvara och titta på processerna som 

följer därefter. Något som också rekommenderas är att titta på andra funktioner än UDA för 

parametrisering samt hur parametrisering skulle kunna tillämpas i andra 

modelleringsprogramvaror. 
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Bilaga A. Fotografi brobild.
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Bilaga B. Brobilder i modelleringsprogram. 
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Bilaga C. Tillagd TRV-parameter i Tekla programvara som sedan exporterats till IFC-format 

och öppnats med Solibri (BIM-kompatibel programvara) vilket bilden visar. 
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