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För en klimat- och kalkylsmart
projektering – vi forskar om nästa stegs
livscykelanalyser

Hur kan vi öka förståelsen för hur arkitekter tillsammans med
byggentreprenörernas kalkyl- och inköpsansvariga kan ta beslut och föreslå
genomförbara projekt med låg klimatpåverkan? Hur kan vi optimera
byggnaderna genom livscykelanalyser (LCA) i tidiga skeden? Jesper Karlsson
på Liljewall och Anna Nymo från Tyréns utreder frågeställningarna genom
forskningsmedel från LBF-stiftelse samt Sven Tyréns Stiftelse.



Vi behöver tillsammans i samhällsbyggnadssektorn kontinuerligt ta steg –
eller rättare sagt kliv –framåt för en hållbar samhällsutveckling och
klimatneutralt byggande. Vi har de globala målen, och ambitiösa färdplaner i
ryggen. Dessutom avser Sveriges regering att vid 2022 införa krav på
redovisning av klimatdeklarationer för uppförande av vissa typer av
byggnader.

Det innebär att fler aktörer kommer att behöva ta fram livscykelanalyser och
använda dem som beslutsgrundade underlag för klimatsmarta val. Men hur
ser det då ut idag – för livscykelanalyser är väl i sig ingen nyhet för
branschen?

- Visst, det finns tekniska lösningar och möjligheter att redan idag beräkna LCA i
tidiga skeden, men inte sällan uppstår problem om de förslagna lösningarna inte
är praktiska och kopplade till exempelvis kostnads-, risk- eller
erfarenhetsperspektiv. 

Det kräver större förståelse och samarbete mellan projektör/arkitekt,
byggentreprenör och beställare för att få genomslag, menar Jesper Karlsson,
miljösamordnare på Liljewall.

Forskningsstudien kommer fokusera på att förstå attityder och erfarenheter i
branschen för att identifiera problem med att projektera klimatsmart. Syftet
är att på sikt öka projekteringsledets möjligheter att föreslå lösningar som är
bra ur ett klimatperspektiv och samtidigt ekonomiskt och praktiskt gångbara
för byggentreprenören.

Studien bedrivs genom intervjuer med kalkyl, programvaruutvecklare,
byggentreprenörer samt beställare kring genomförande av LCA-analyser och
klimatsmart byggande. En del i studien innefattar även att grundligt utreda
BIM flödet för att identifiera hur det idag fungerar och hur det skulle kunna
fungera om det inkluderar samtliga aktörer i ett byggprojekt. Resultatet
beräknas redovisas under våren 2020.

- Vi hoppas kunna identifiera hur och till vad LCA används samt hur attityder och
kunskap i branschen är kring klimatsmart byggande är idag. Vi vill även
identifiera hur datahantering från 3D-modeller kan användas till både LCA och
kostnadskalkyl i tidiga skeden.



Om det i tidiga skeden finns en tydlig och praktisk koppling mellan hållbarhet
och ekonomi så tror jag att vi, inom samhällsbyggnadssektorn, kan skapa bättre
förståelse för varandras perspektiv och i slutändan tillsammans planera för fler
klimatsmarta byggnader som dessutom är ekonomiskt hållbara. Det hoppas jag vi
kan bana väg för genom denna studie, säger Jesper. 

Liljewall är ett mångfacetterat företag med många styrkor och kompetenser.
Våra drygt 280 medarbetare i Göteborg, Stockholm och Malmö ägnar varje
dag åt att göra livet lite smidigare, roligare och vackrare. Det gör vi genom
att vara ett kreativt, coachande och hållbart arkitektkontor, där vi utvecklas
och har roligt tillsammans. Vi skapar arkitektur för en bättre vardag, var du än
lever och verkar.
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