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Disposition
● En prognos- och konsekvensmodell som beskriver Byggsektorns 

klimatpåverkan fram till 2050

● Klimatpåverkan från olika byggplattformar (SBUF III)

● Stöd för val av klimatanpassad betong

● Kvalitetsklassade EPDer

● Digitaliseringen av verktyget Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg

● Öppen databas för kvalitetssäkrade EPDer och branschgemensamma 
värden för betydande material

● LCA i upphandling



En prognos- och konsekvensmodell, klimatpåverkan fram till 2050

Ref:   Erlandsson m fl: Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll: IVL rapport C 277, 2017, samt www.naturvardsverket.se.

Inrikes transporter
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Klimatpåverkan kg CO2e/m2

Referens: Erlandsson, M och Malmqvist, T., (2018): Olika byggsystem av betong och trä där mix av material inklusive stål ger klimatfördelar. Bygg & teknik 7/18, 2018 (IVL rapport C355)
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Klimatförbättrad konstruktion med upp till 
50 % besparing

1) Utgångsläget, medelvärdesbetong

2) Välj klimatförbättrat bindemedel

3) Optimera betongkvaliten

4) Välj bästa produkt i klassen

5) Alternativa konstruktionslösningar

Före

Efter

Klimatpåverkan
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LCA-trappan
EPD med datakvalitetsklassning (1-5)

Information, lärande

Förbättring

Jämförelse

Läs mer: Erlandsson M (2018): Q metadata for EPD. Quality-assured environmental Product declarations (EPD) for healthy competition and increased 
transparency. Smart Built Environment and IVL Swedish Environmental Research Institute October 2018.
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Product comparability 

Criteria 1

1.1 Valid for a single product

1.2 Valid for several products with variation below 10%

1.3 Valid for products with variation above 10%

1.4 Valid for a product or several products where variation is not defined
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Increased transparency on potentially 
methodology aspects – not applied, no risk

5. Additional documentation specifications

5.1 Allocation procedure applied where a by-product is not attributed to any impact?

5.2 Inherent properties are allocated away?

5.3 System expansion applied?

5.4 Recycling of a technosphere flow is handled with non-symmetry

5.5 EPD is not based on core process data from the actual manufacturing site

5.6 The inventory for the core process is less than 1 year

5.7 Climate impact (GWP result) includes biogenic carbon dioxide, or not reported separately

5.8 Environmental impact indicator result is not reported to EN15804:2013 or global indicators 

given in ISO 21930:2017?
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”får tillämpas, om 
transparent” 



BM1.0 tillförs digitaliseringsstöd

i SBE Livscykelperspektiv projekt 2.7

BM
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Pågående digitaliseringsarbete

• Sektionsdata
• SPIK
• Bidcon
• MAP
• Vico

BM
1.1

ECO2
etc…
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LCA i upphandling

Referens: Erlandsson, M och Malmqvist, T., (2018): Olika byggsystem av betong och trä där mix av material inklusive stål ger klimatfördelar. Bygg & teknik 7/18, 2018 (IVL rapport C355)
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