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SAMMANFATTNING 

Sveriges mål är att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll år 2045. Energianvändningen ska 

vara effektiv, miljövänlig och resurssnål och energin ska främst vara framställd av förnyelsebara 

energikällor. Tidigare forskning visar att träkonstruktioner generellt ger lägre utsläpp av 

växthusgaser än stål- och betongkonstruktioner ur ett livscykelperspektiv. Vid jämförelse mellan 

stål- och betongkonstruktioner visar det sig att stål har lägre utsläpp växthusgaser med fördelen 

att stålelement kan framställas av återvunnet stål.  

Hypoteser och problemformuleringar skapas utifrån tidigare forskning och är grundläggande för 

detta arbete. Vilket stommaterial av betong eller stål är mest fördelaktigt ur miljösynpunkt? Är 

trä alltid det mest miljövänliga konstruktionsmaterialet och därmed det som bör användas? Skiljer 

sig resultatet då laster och byggnadsförhållanden ändras? Antalet dimensioner som en 

byggnadsstomme kan anta är åtskilliga. Eftersom flera material kan väljas blir urvalet ännu större 

och en omfattande datahantering krävs för att bestämma vilken dimension och vilket material 

som är det mest fördelaktiga ur miljösynpunkt. Parametrisk design är en designprocess där vissa 

parametrar väljs ut och ger förutsättningar till designen. Därefter genereras den lösning som är 

mest optimal effektivt. För att mäta miljöpåverkan, utsläpp samt energi- och resurskonsumtion 

av en byggnad sägs livscykelanalys vara den mest objektiva och passande analysmetoden och 

används därför i detta arbete tillsammans med parametrisk design för klimatoptimering. 

Syftet med examensarbetet är för det första att utreda vilka möjligheter byggnadskonstruktörer 

har för att klimatoptimera element med parametrisk design. För det andra genomförs studien för 

att undersöka i hur stor utsträckning byggnadskonstruktörer självständigt kan genomföra 

livscykelanalyser, LCA, i tidiga skeden i projekt. Målet med arbetet är att ta fram en metodik för 

hur optimering av utvalda bärande element med hjälp av parametrisk design kan genomföras och 

avgöra deras utsläpp av växthusgaser och primärenergianvändning för att sedan genomföra 

stomval i tidiga designskeden. Vidare är målet att ta fram en manual för metodiken och ett 

optimeringsverktyg skapat med parametrisk design som kan användas som pilotprojekt. 

Ett antal utredningar krävs för att uppnå syftet med arbetet. Dels en utredning för att undersöka 

på vilket sätt konstruktörer kan använda parametrisk design, dels utreda hur det kan kombineras 

med LCA för att klimatoptimera bärande konstruktioner. Dessutom måste metoder inom 

parametrisk design studeras, samt möjligheter och svårigheter med klimatberäkningar. När det är 

gjort skapas ett optimeringsverktyg anpassat till syftet och användarna som i detta fall är 

konstruktörer.  

Arbetet resulterar i att ett framtaget optimeringsverktyg som är anpassat enligt användarnas 

tidigare kunskaper. I dagsläget är optimeringsverktyget anpassat för att analysera ett fristående 

element, både ur konstruktions- och miljösynpunkt. Analys av enbart ett element anses ge ett 

godtagbart resultat för LCA utan att användaren har större kompetens inom LCA. Om fler 

material och större byggnader ska analyseras bör optimeringsverktygets syfte ändras till att främst 

optimera konstruktionen, följt av att en konsult med LCA-kompetens utför en LCA med de 

framtagna mängderna av material.  

Nyckelord: dimensionering, Grasshopper, LCA, optimering, parametrisk design, stommaterial  
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ABSTRACT 

A national goal for Sweden is to have zero net emissions of greenhouse gases in year 2045. 

Furthermore, the energy use is to be efficient and produced by renewable energy resources. 

Previous research show that tree structures generally is producing less greenhouse gas emissions 

than steel and concrete structures. In comparison between steel and concrete structures it has 

been shown that steel contributes to less greenhouse gas emissions. 

Hypotheses and the matter of the study are created from previous research. Which frame material 

is the most favourable according to the climate when steel and concrete are compared? Is tree 

always the most favourable frame material according to climate that always should be chosen? Is 

the result differing loads and general conditions are changed? To answer this an extensive 

calculation work is required to evaluate different solutions. The number of dimensions a building 

structure can adopt is indefinitely and require large-scale estimation and computation to obtain 

the most optimal solutions according to specified requirements. Adding different materials to 

that calculation makes it even more complex and requires facilities to be accomplished. 

Parametric design is a design process where several parameters that provides conditions for the 

design are chosen. Thereafter it efficiently generates the most optimal solution. To facilitate the 

work parametric design is a tool that can be used to generate the most optimal solution efficiently. 

To evaluate the environmental impact a life cycle analysis is said to be the most objective and 

appropriate analysis method to use. 

The purpose with this work is firstly to examine in what way structural designers can use 

parametric design to optimize structures according to climate, secondly to investigate the 

possibilities for structural designers to implement a life cycle analysis independently. The goal of 

the work is to establish a procedure for optimizing structures with parametric design to examine 

their emissions of greenhouse gas and energy use. The result is supposed to be useful when 

deciding frame material in early design stages. Moreover, an optimization tool with 

accompanying manual for implementation is intended to be created and can be used as a pilot 

project.  

To fulfil the purpose an investigation is required to determine the structural designers’ previous 

knowledge so that a tool can be established adapted to the users. Further investigations are 

required to obtain essential facts about parametric design and climate calculations before an 

optimization tool can be created. 

The work results in an optimization tool adapted to the users’ previous knowledge. The tool 

can be used to analyse beams and columns according to climate. The tool is not adapted to 

analyse frameworks or buildings because of the complexity in both parametric design and life 

cycle analysis that today are performed on a basic level. 

Keywords: dimensioning, frame materials, Grasshopper, LCA, optimization, parametric design  
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

År 2016 stod bygg- och fastighetssektorn för 37 % av Sveriges totala energianvändning och 21 

% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Målet är att nettoutsläppen av växthusgaser i Sverige 

ska vara noll år 2045. (Boverket, 2019b)  

Med växthusgaser menas i det fallet koldioxid, metangas samt dikväveoxid och fluorerade gaser. 

Det är även så växthusgaser definieras av författaren i detta arbete. Gaserna påverkar 

växthuseffekten i olika grad vilket innebär att dessa måste räknas om till ett ekvivalent värde för 

att vara jämförbara. Koldioxid utgör cirka 70 % av effekten, metan för 20 % och dikväveoxid 

och fluorerade gaser står vardera för 5 %. De resulterande utsläppen gaser multipliceras med en 

så kallad uppvärmningspotential som beräknas från ett hundraårsvärde. Därefter kan de totala 

mängderna utsläpp växthusgaser sammanställas i så kallade CO2-ekvivalenter. (Boverket, 2019c) 

Mål för energianvändningen anges av det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. 

Det säger att energianvändningen ska vara effektiv, miljövänligt och resurssnål samt att främst 

förnyelsebara energikällor ska användas. (Boverket, 2019d) 

Det finns många studier på val av stommaterial och dess miljöaspekter. Enligt flera studier av 

bland annat Van der Lugt, Bongers och Vogtländer (2016), Svenska Miljöinstitutet (2006), Cole 

och Kernan (1996) och Petersen och Solberg (2005) visar det sig att träkonstruktioner generellt 

ger lägre utsläpp av växthusgaser ur ett livscykelperspektiv än stål- och betongkonstruktioner. 

Van der Lugt et al. (2016) konstaterar exempelvis i en studie ur livscykelperspektiv av alternativa 

brokonstruktioner att en betongkonstruktion ger en ökning av totalt utsläppta växthusgaser med 

cirka 9130 kg CO2-ekvivalenter i förhållande till trä. En stålkonstruktion ger enligt Van der Lugt 

et al. (2016) en total ökning med cirka 10130 kg CO2-ekvivalenter i förhållande till trä. En 

träkonstruktion beräknas enligt Van der Lugt et al. (2016) uppta mer växthusgaser är vad den 

släpper ut och nettoutsläppet för träkonstruktionen är -1830 kg CO2-ekvivalenter. Utifrån dessa 

uppgifter kan ett antagande göras att betong- och stålkonstruktioner släpper ut likvärdiga 

mängder växthusgaser ur ett livscykelperspektiv. Baserat på dessa uppgifter kan en frågeställning 

upprättas. Vilket stommaterial av betong eller stål är då mest fördelaktigt ur miljösynpunkt? Är 

trä alltid det mest miljövänliga konstruktionsmaterialet och därmed det som bör användas? Skiljer 

sig resultatet då laster och byggnadsförhållanden ändras? Är skillnaderna nämnvärda över huvud 

taget?  

Det är viktigt att ha i åtanke att olika alternativa material måste fylla samma funktion för att vara 

jämförbara (Buyle, Braet & Audenaert, 2012). I jämförande studier är därför en förutsättning att 

elementen i fråga kan ersätta varandra utan att konstruktionsförutsättningarna behöver ändras. 

Konstruktionselement som kan tänkas ha samma funktion är de som kan bära samma last eller 

väggar som har samma värmemotstånd.  

Erlandsson och Malmqvist (2018) har konstaterat att de träbaserade systemen generellt ger lägst 

miljöpåverkan vid jämförelse mot stål- och betongsystem, oavsett då endast tillverkningsfasen 

eller hela livscykeln beaktas. De menar även att bidrag från de senare faserna som drift, underhåll 
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och rivning ger ett jämförelsevist lågt bidrag mot bidraget från tillverkningsfasen. Det som 

förespråkar trä som byggnadsmaterial är enligt Erlandsson och Malmqvist (2018) den koldioxid 

som lagras i träet i byggnaden. Samtidigt menar de att det ses en förbättring hos betong i 

framtiden då en möjlighet att utveckla alternativa bindemedel samt upptag och lagring av 

koldioxid då portlandsklinker tillverkas.  

I tidigt byggskede och programskede är det främst arkitekternas ritningar det utgås ifrån då 

LCA:er genomförs av byggnaden. I vissa fall då avancerade konstruktionslösningar ska 

genomföras eller vid val av stomme och metod för grundläggning kan konstruktören rådfrågas 

för råd om konstruktionsval. I systemhandlingsskedet kan projektörer göra teknikval som 

påverkar både arbetsmetoder och materialval. Det påstås därför vara viktigt att redan i 

programskedet vara tydlig med att projektörer bör sträva mot att ge åtgärder som verkar positivt 

ur miljösynpunkt. Eftersom konstruktören i detta skede ansvarar för delar av den bärande 

konstruktionen har denne även ett ansvar för byggnadens miljöpåverkan. Detta för att den 

bärande konstruktionen utgör en betydande del av anläggningens eller byggnadens 

miljöpåverkan. Konstruktören har goda möjligheter till att under systemhandlingsskedet bidra 

till att miljökraven infrias genom att avgöra rimligheten i genomförda konstruktionsval. 

(Erlandsson, 2019) 

Antalet dimensioner som en byggnadsstomme kan anta är åtskilliga. Då flera material kan väljas 

blir urvalet ännu större och en omfattande datahantering krävs för att bestämma vilken dimension 

och vilket material som är de mest fördelaktiga ur miljösynpunkt. Parametrisk design är en 

designprocess där effektivitet och projektmål uppnås med hjälp av data och teknik. Det innebär 

att vissa parametrar väljs ut som ger förutsättningar till designen och genererar den lösning som 

är mest optimal. Parametrisk design effektiviserar arbetet eftersom obegränsat antal lösningar 

snabbt kan testas och justeringar genomföras. På så sätt kan den bästa eller mest effektiva 

utformningen av en byggnad identifieras utifrån de parametrar som är styrande i projektet. 

(Sweco, 2019) 

1.1.1 Tidigare studier av stommaterial och miljöpåverkan 

I tidigare studier har jämförelser mellan byggnadsmaterialen trä, betong och stål genomförts ur 

ett miljöperspektiv. Du och Karoumi (2013) jämför broar av stål- respektive betongkonstruktion 

och menar att initialt är materialtillverkningen det skede i livscykeln som bidrar till mest 

miljöpåverkan för både betong- och stålkonstruktioner. Det faktum att 100 % av stålmaterialet 

är återvinningsbart leder till en större konkurrens mot betongmaterial. I Figur 1 redovisas en 

sammanställning av tidigare studier där betong, stål och trä har jämförts ur klimatsynpunkt i ett 

livscykelperspektiv. Du och Karoumi (2013) konstaterar att stålkonstruktionens fördel ligger i att 

den har slankare komponenter och att stålet är helt återvinningsbar. I studien räknar Du och 

Karoumi (2013) med att 37 % av stålkonstruktionen är av återvunnet stål.  

Xing och Jun (2008) menar att under användningsfasen, till skillnad från när hela livscykeln 

analyseras, har stålstommen större utsläpp och energikonsumtion än betongstommen på grund 

av stålets värmeledningsförmåga. Om energianvändningen för stålkonstruktioner i 

användningsfasen kunde reduceras så skulle stålstommen bli överlägsen betongstommen i många 

avseenden. I jämförelse med betongkonstruktioner har stålkonstruktioner många fördelar. Under 
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torra byggförhållanden sparar stålkonstruktionen vatten, orsakar mindre oväsen och damm, samt 

att den bidrar till mindre landförstöring. Dessutom är stålkonstruktioner mer gynnsamma för 

miljön då mindre avfall produceras och de kan återvinnas. (Xing & Jun, 2008)  

  
Figur 1 - Sammanställning av tidigare studier för jämförelse av byggnadsmaterials miljöpåverkan 

Hur betongen är sammansatt och dess kvalitet sägs ha betydelse för utfallet av en LCA. Kim, Tae 

och Chae (2016) konstaterar att ju högre hållfasthet betongen har desto större utsläpp av 

växthusgaser. För höghållfast betong påstår Kim et al. (2016) att andelen cement vara 20 % större 

än för normalhållfast och andelen cement har störst påverkan på ökning av utsläpp 

koldioxidutsläpp. Trots att höghållfast betong påstås ge större koldioxidutsläpp utges förhållandet 

för utsläpp per 1 MPa vara 13 % lägre för höghållfast betong (60 MPa) i jämförelse med 

normalhållfast (24 MPa) (Kim et al., 2016). Val av betongkvalitet kan alltså troligtvis påverka 

elementets miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv.  

När betong med högre hållfasthet väljs kan det innebära att tvärsnittet och armeringsarean kan 

minskas som följd av den ökade hållfastheten vilket innebär att utsläppen växthusgaser kan minska 

då mindre material används. Dessutom kan det faktum att utsläpp växthusgas per MPa skiljer sig 

mellan höghållfast och normalhållfast betong påverka konstruktionens totala utsläpp 

växthusgaser. Hur påverkas resultatet av att betongkvaliteten ändras?  

Ändrad materialanvändning kan även uppnås då stålkvaliteten ändras för stålprofiler vid konstant 

last. Enligt överslagsberäkningar i mjukvaran Autodesk Robot Structural Analysis visar det sig att 

vid en belastning av 1000 kN på en stålpelare med profil KKR krävs dimensionen 160x160x10 

mm för stålkvalitet s235 och 150x150x8 mm för stålkvalitet s355. Vid en belastning av 50 kN/m 

på en stålbalk med profil HEA krävs dimensionen 300 för stålkvalitet s235 och 280 för stålkvalitet 

s355.  

Studier av Buchanan och Levine (1999), Goverse, Hekkert och Groenewegen, (2001) och 

Gustavsson, Pingoud och Sathre (2006) visar att stommar av trä ger lägre utsläpp av växthusgaser 
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och kräver mindre energi under livscykeln än andra alternativa stommaterial. I Petersen och 

Solbergs (2005) studie när stål byts ut mot trä som stommaterial ska den potentiella mängden 

utsläpp växthusgaser minska med 0,06–0,88 kg CO2-ekvivalenter per kg trä. Vid utbyte av trä 

mot betong är motsvarande resultat 0,16–1,77 kg CO2-ekvivalenter minskning då trä väljs.  

De ovan nämnda källorna antyder att stål generellt är det bättre stommaterialet vid jämförelse 

mot betong. Vilka faser i livscykeln som analyseras har påverkat resultatet eftersom de båda 

materialen ger varierande mängd utsläpp och energiförbrukning under sin livstid. Det har också 

visat sig att återvinningen av stål har ett betydande bidrag till resultatet av en LCA. En EPD är 

ett dokument som anger hur stor miljöpåverkan en produkt har under en livscykel (Environdec, 

u.å.). Enligt A. Joelsson (personlig kommunikation, 20 november 2019) skiljer sig EPD:er mellan 

olika tillverkare i olika utsträckning. Resultatet mellan olika LCA varierar generellt, vilket kan 

bero på att olika EPD:er är använda. Andra faktorer som kan ligga bakom är olika systemgränser 

eller andra avgränsningar. 

Brister finns dock i implementeringen av LCA för byggnader. Det gäller miljöindikatorer, 

förenklingar, huruvida användare kan förstå LCA-resultatet och anpassningar av olika slag. Först 

var LCA utvecklat för att designa produkter med låg miljöpåverkan. Byggnader har flera 

funktioner, innehåller flera komponenter, är lokalt producerade, unika, integreras med 

infrastrukturen, orsakar lokal påverkan och har inga tydliga systemgränser och är på grund av det 

väldigt speciella som produkter. Det är därför ingen enkel process att genomföra en LCA för 

byggnader. (Bribián, Usón & Scarpellini, 2009) 

1.2 SYFTE OCH MÅL 

För att uppnå de klimatmål som är uppsatta i Sverige finns ett behov av att flera aktörer jobbar 

mot dessa mål och ökar sitt miljöarbete, inte minst inom bygg- och fastighetssektorn som står för 

en stor del av Sveriges energianvändning och utsläpp av växthusgaser. Idén till detta 

examensarbete bygger på att underlätta miljöarbetet för byggnadskonstruktörer. Syftet med 

examensarbetet är för det första att utreda vilka möjligheter byggnadskonstruktörer har för att 

optimera element med parametrisk design. Med optimering menas att elementen optimeras ur 

miljösynpunkt. För det andra genomförs studien för att undersöka i hur stor utsträckning 

byggnadskonstruktörer självständigt kan genomföra LCA:er i tidiga skeden i projekt. En 

utredning måste göras för att studera möjligheten att dels optimera element med parametrisk 

design, dels undersöka hur mycket utsläpp växthusgaser som tillverkningen av respektive 

stommaterial ger och hur stor primärenergianvändningen är idag för de analyserade 

stommaterialen. Utifrån tidigare erfarenhet är en hypotes att träelementen kommer att anta stora 

dimensioner vid stora laster eller spännvidder, samtidigt som stål- och betongelement är slankare. 

Frågan är därför i vilken situation är det mest miljövänliga också det mest fördelaktiga? 

Målet med arbetet är att kartlägga hur LCA och parametrisk design kan integreras i praktiken, 

samt utvärdera konstruktörers tidigare erfarenheter inom parametrisk design och LCA.  Vidare 

är målet att underlätta för konstruktörer att göra, eller erbjuda sina kunder, bra konstruktionsval 

ur miljösynpunkt i tidiga designskeden, samt att öka implementeringen av ny teknik som 

hjälpmedel.  
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1.3 FORSKNINGSFRÅGOR 

▪ På vilket sätt kan en konstruktör använda parametrisk design för att klimatoptimera 

bärande konstruktioner?  

• Vilka förkunskaper kan en konstruktör väntas ha när det gäller parametrisk design 

och klimatoptimering? 

• Kan en konstruktör utföra en klimatoptimering självständigt? 

▪ Vilken metodik för ovanstående utförande kan föreslås?  

• Vilket konstruktionsmaterial är mest miljövänligt? 

• Vilket konstruktionsmaterial är det mest önskvärda? 

• Vad blir de optimerade dimensionerna för respektive material? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningar måste göras med hänsyn till den begränsade tidsramen för arbetet, begränsad 

kunskap i området och för vad som är relevant för att uppnå arbetets mål. Ett begränsat urval av 

elementens tvärsnitt anses vara tillräckligt för att ge svar på hur klimatoptimering i praktiken kan 

genomföras med parametrisk design. Enligt tidigare studier (avsnitt 1.1 och underavsnitt 1.1.1) 

är det främst i tillverkningsfasen som byggnadsmaterialens miljöpåverkan är väsentlig att 

analysera. Författarens kunskap inom parametrisering, parametrisk design och 

optimeringsalgoritmer är begränsad. Därför kommer de mjukvaror där handledning finns 

lättillgänglig att användas för ändamålet parametrisk design. Övriga avgränsningar dras med 

hänsyn för att målet ska uppnås inom arbetets förutbestämda tidsram. Nedan redovisas en 

sammanställning av de valda avgränsningarna. 

▪ Stålpelare med kvadratisk KKR-profil, rektangulära träpelare och kvadratiska 

betongpelare är de enda pelarna som kommer att beaktas 

▪ Rektangulära trä- och betongbalkar och stålbalkar med HEA-profil är de enda balkarna 

som kommer att beaktas 

▪ Endast utsläpp av växthusgaser och primärenergianvändning av förnyelsebara och icke-

förnyelsebara råvaror kommer att studeras  

▪ Materialens hela livscykel kommer inte att beaktas, utan bara skeden som 

råvaruutvinning, transport till fabrik och materialtillverkning  

▪ Ekonomisk och social hållbarhet kommer inte att studeras  

▪ Arbetet kommer att begränsas till de mjukvaror som Sweco använder sig av vid 

dimensionering och parametrisk design  

▪ Dimensionering med avseende på brand kommer inte att genomföras 

▪ Dimensionering sker endast i brottgränstillstånd 

▪ Dimensionering av betongpelare genomförs med böjning för andra ordningens moment 

endast runt en axel  
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2. METOD 

Enligt Fejes och Thornberg (2015) finns det huvudsakligen två olika ansatser som forskare oftast 

brukar skilja på då det gäller slutledning och resonemang. Dessa är induktion och deduktion som 

fortsatt förklaras enligt Fejes och Thornberg (2015). Med induktion drar forskaren slutsatser 

utifrån ett antal särskilda fall. En slutsats dras då utifrån resultatet av observationer och 

erfarenheter. När deduktion används skapas påståenden utifrån härledda regler eller sanningar. 

Därefter kontrolleras påståendena i ett eller flera särskilda fall. Med en deduktiv ansats kan teorier 

kontrolleras för vilken utsträckning de stämmer. Enligt Sohlberg och Sohlberg (2008) påstås det 

att forskare vanligtvis inte följer en strikt deduktiv respektive induktiv ansats. I 

forskningsprocessen där den ena ansatsen i större omfattning används kan oftast delar av arbetet 

mer eller mindre visa på att den andra ansatsen också används. 

Innan datainsamlingsmetod väljs bör en metodansats som passar till problemområdet väljas. När 

en inledande problemformulering är skriven kan ett resonemang börja för vilket ämne som ska 

studeras, hur studien ska genomföras och hur det slutligen ska analyseras. Valet av 

forskningsfrågor kan styras av metodansatsen, där frågornas syfte är att ge förståelse för de 

processer eller aktiviteter som studeras. När det gäller datainsamling är ett ledande syfte att den 

ska resultera i ny frågeställning som i sin tur resulterar i ny datainsamling. Grundad teori är en 

metodansats där andra teorier inte används som utgångspunkt i analysen i första hand, däremot 

används det inhämtade materialet grund för en analys som teorier och modeller skapas utifrån. 

Fenomenologi är en metodansats som används för att få en uppfattning om den upplevda 

verkligheten av ett fenomen. Fokus inom fenomenologi är att få en uppfattning av individers 

uppfattning om ett problem till skillnad från grundad teori som har ett fokus om att studera en 

specifik social händelse eller aktivitet. Frågeställningen justeras av vilken metodansats som väljs 

och tvärt om eftersom ansatserna ger olika typer av svar. (Fejes & Thornberg, 2015) 

2.1 VAL AV METOD 

Forskningsfrågorna som presenteras i avsnitt 1.3 är av olika karaktär och kräver olika 

metodansatser för att besvaras. De två ovan nämnda metodansatserna kan väljas för att besvara 

frågan om konstruktörers tidigare kunskaper och möjligheter att genomföra klimatoptimering 

men vilket svar som erhålls skiljer sig mellan metoderna. Grundad teori kan användas för att 

skapa nya teorier utifrån empiriskt material så som observationer, intervjuer, informella samtal 

och enkäter, vilket innebär att forskningsfrågorna kan besvaras med ett logiskt resonemang. 

Fenomenologi kan användas för att utforska konstruktörers upplevelse av att lära sig parametrisk 

design och klimatoptimering genom att studera dem i sitt arbete för att utvärdera förståelse, 

intresse och framsteg bland annat.  

Vilket material som är mest miljövänligt, mest fördelaktigt och vilka dimensioner som 

dimensioneringen resulterar i är forskningsfrågor som kan besvaras med en deduktiv ansats, vilket 

kan innebära att teorier från tidigare studier gällande byggnadsmaterial och miljöpåverkan 

kontrolleras mot beräkningar för huruvida de stämmer i det aktuella beräkningsfallet. 
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Genom en enkätundersökning kan det exempelvis utredas hur arbetet med optimering av 

konstruktionselement generellt genomförs i Sverige. Det kan resultera i en datainsamling med 

de vanligaste tillvägagångssätten för optimering av konstruktionselement. Med intervjuer kan det 

undersökas bland experter i området vilka metoder som finns och rekommenderas för optimering 

av konstruktionselement. Arkivstudier kan göras för att få information från tidigare forskning i 

ämnet och utreda på vilka sätt optimering av konstruktionselement ur klimatsynpunkt kan 

genomföras. På så sätt kan en stor mängd data erhållas för att besvara frågorna med ett logiskt 

resonemang.  

För att ta reda på hur klimatoptimering av konstruktionselement kan genomföras finns ett antal 

alternativa tillvägagångssätt att välja. För att arbeta fram ett exempel för hur klimatoptimeringen 

kan fungera och vilken konstruktionstyp som är den mest miljövänliga krävs metoder för att 

bekräfta eller motsäga tidigare studier av konstruktioner ur miljösynpunkt. 

Det mest lämpliga tillvägagångssättet som också är det som används, med avseende på tillgängliga 

resurser, är att med informella samtal undersöka vilka programvaror och tillvägagångssätt en 

konstruktör arbetar med för att optimera konstruktionselement. Det innebär att samtal hålls med 

resurser inom LCA-delen respektive optimerings-delen. Detta är för att använda tillgängliga 

verktyg som används och för att få handledning under arbetets gång. Därefter används 

litteraturstudier för fördjupning i hur verktygen fungerar och bakgrund till LCA och optimering. 

Den metodansats som är bäst anpassad för detta anses vara grundad teori. Utifrån den tidigare 

nämnda enkätundersökningen och andra informella samtal kan nya teorier och modeller skapas 

för hur klimatoptimering med parametrisk design kan genomföras på bästa sätt, anpassat efter 

konstruktörers tidigare erfarenheter. Parametrisk design och klimatoptimering är inget som 

dagligen utförs av konstruktörer på det aktuella kontoret. Därför är ansatsen fenomenologi svår 

att genomföra då det krävs omfattande analyser av arbete med parametrisk design och 

klimatoptimering för att få ett tillförlitligt resultat. Att uppnå det är inte möjligt på grund av att 

det är tidskrävande för många inblandade.  

De metoder som väljs är dels litteraturstudie, enkätundersökning och informella samtal. De utgör 

en induktiv ansats och grundad teori för att med hjälp av tidigare forskningsstudier och insamlat 

empiriskt material dra nya slutsatser. Dels antas en deduktiv ansats där hypoteser och tidigare 

forskningsstudier kontrolleras med hjälp av beräkningar. Med beräkningar menas att beräkna den 

miljöpåverkan en stomkomponent skapar utifrån olika material och med erforderlig bärförmåga 

och resulterar i klimatvärden för respektive material som slutligen jämförs mot varandra.  

De forskningsfrågor som berör klimatoptimering av stomkomponenter med parametrisk design, 

på vilket sätt det kan användas och vilken metodik som kan föreslås är enligt författarens 

kännedom ett område som det finns begränsad tidigare forskning kring. Ett explorativt synsätt 

enligt Björklund och Paulsson (2012) används för att få en förståelse inom områden som tidigare 

inte är utforskat i någon stor utsträckning. Det är ett synsätt som används då nya resultat bidrar 

till insikter så att riktningen på arbetet ändras och arbetet kännetecknas av att oftast vara bredare 

initialt för att sedan smalna av mot slutet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

För att bekräfta eller motsäga tidigare studier gällande konstruktioner ur miljösynpunkt 

genomförs beräkningar för att dimensionera och optimera konstruktionselement för att sedan 
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beräkna de totala utsläpp av växthusgaser de bidrar till samt den primärenergianvändning de 

medför. Antingen kan flera beräkningar med olika indata genomförs för att få ett medelvärde, 

alternativt kan specifika indata väljas för att erhålla projektspecifika resultat.  I detta arbete används 

specifika indata för att erhålla projektspecifika resultat. Att använda sig av matematik och statistik 

för att mäta eller kvantifiera resultatet är metoder som enligt Backman (2008) benämns som 

kvantitativa. Det är alltså metoder som resulterar i numeriska observationer.  

Examensarbetet är av kvalitativ karaktär med inslag av kvantitativ i form av beräkningar. 

Resultatet från litteraturstudien analyseras under mitten av examensarbetet och med hjälp av 

analysen tas ett optimeringsverktyg fram med parametrisk design där målet är att det ska vara 

tillförlitligt och användarvänligt. När optimeringsverktyget fortsättningsvis benämns i denna 

rapport menas det framtagna optimeringsverktyget i parametrisk design som detta arbete 

resulterar i. Resultatet jämförs med tidigare studier i ämnet för att bekräfta eller motsäga 

hypoteser. 

2.2 ANALYSMETOD 

Bogdan och Biklen (2007) beskriver kvalitativ analys som en process där en stor mängd insamlade 

data grupperas och arrangeras så att ett resultat kan läsas utifrån det. I denna process bryts data 

ner till mer lättarbetade enheter, omvandlar dem till synteser och eftersöker mönster enligt Fejes 

och Thornberg (2015). Syftet med en kvalitativ analys beskrivs av Flick (2014) med tre olika 

inriktningar. Den första kan vara att det finns en avsikt att skapa en förklaring av ett fenomen 

mer eller mindre utförligt. Det kan även innebära att undersöka skillnader eller likheter vid 

jämförelse av olika fall. Den andra innebär att undersöka vad skillnader eller likheter grundar sig 

i, vad de har för förklaringar. Den tredje anledningen är att det finns önskemål om att skapa en 

teori kring ett fenomen som studeras.  

Kvale (1997) delar upp kvalitativ analys i ett antal huvudmetoder. Kategorisering är en metod 

som används för att koda materialet och dela upp dessa i kategorier. På så sätt reduceras och 

struktureras textmassan utifrån skillnader eller likheter. Tolkning beskrivs som en metod där 

djupare tolkningar eller spekulationer utöver den uppenbara betydelsen av texten genomförs.  

2.3 UTFÖRANDE 

Tillvägagångssätt enligt sekundärlitteratur som ovan redovisas för metod och analys tillämpas i 

arbetet för att uppnå de syften och mål som sätts initialt.  

2.3.1 Litteraturstudie 

För att genomföra studien krävs grundkunskaper inom vissa områden. Inledningsvis krävs 

grundläggande fakta om LCA och parametrisk design och detta inhämtas genom en 

litteraturstudie. Först undersöks vilka problem Sverige står inför gällande miljö. Därefter studeras 

det hur miljöarbetet genomförs i byggbranschen, vilka verktyg som finns och hur de används 

samt vilka svårigheter som finns. Med bakgrundsfakta kan arbetets syfte formuleras, vilket 

efterföljs av en undersökning för jämförelse av olika byggnadsmaterial, optimering, LCA:er och 

parametrisk design. I litteraturstudien genomförs inläsning av referensprojekt, teorier och fakta 

kring ämnena. Litteraturstudien ger stöd för arbetet samtidigt som den bekräftar eller motsäger 
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eventuella hypoteser. Databaser som används vid litteraturinsamlingen är Google Scholar, Luleå 

universitetsbibliotek artikelsök och Libris.  

Analys av litteraturstudie genomförs med analysmetoden kategorisering som beskrivs i avsnitt 

2.2. Textmassan insamlas initialt med sökorden:  

▪ building materials LCA 

▪ comparison between concrete steel 

▪ parametric design sustainable construction 

▪ LCA building material 

▪ Grasshopper LCA 

▪ Rhino Grasshopper LCA 

▪ optimize concrete column to a given load 

▪ parametric design 

▪ genetic algorithm 

Den data som samlas in avses ge bakgrund till ämnet och motivera syftet och målet med arbetet. 

Vidare ska det ge information om tidigare forskning för att utifrån dessa skapa hypoteser att 

utvärdera med hjälp av arbetet. I analysen kategoriseras textmassorna med kategorierna: 

▪ LCA av komponenter 

▪ Förenklingar av LCA 

▪ Användandet av LCA 

▪ Jämförelser av stommaterial 

▪ Basfakta om LCA 

▪ Parametrisk design 

▪ Konstruktörers arbetssätt 

▪ Integrering av BIM och LCA 

▪ Optimeringsalgoritmer 

En sammanställning av litteraturstudien är redovisad i ett teorikapitel, kapitel 3 nedan samt i 

bakgrunden till arbetet, avsnitt 1.1.  

2.3.2 Enkätundersökning 

Utifrån det grundläggande inhämtade materialet i litteraturstudien kan en enkätundersökning 

börja utformas. Enkätundersökning skickas ut till konstruktörer inom byggkonstruktion på 

Swecos kontor i Umeå. Detta utförs för att få en bild av hur deras upplevelse och tidigare 

erfarenheter av parametrisk design och LCA-bedömning är. Resultatet används för att upprätta 

ett användarvänligt optimeringsverktyg som passar deras kompetensnivå i ämnet. Om den är låg 

bör optimeringsverktyget utformas så enkelt som möjligt med få antal variabler att välja bland 

och justera som användare. Om kompetensnivån istället är hög kan optimeringsverktyget 

utformas mer komplicerat med fler variabler för att skapa mer komplexa element.  

En undersökning gjord av Meex, Hollberg, Knapen, Hildebrand och Verbeeck (2018) där de 

studerar arkitekters upplevelse LCA-bedömning i tidiga designfaser sammanfattas i avsnitt 3.4. 

Från den undersökningen hämtas inspiration till upprättandet av frågeställningen för 
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enkätundersökningen. Att använda den undersökningen som inspirationskälla anses relevant 

eftersom samma fråga diskuteras med en nära besläktad yrkeskategori till byggnadskonstruktörer. 

Ett antagande är att arkitekter och konstruktörer har likvärdig kunskap inom LCA-bedömning 

och källan anses därmed vara passande. 

Analys av enkätundersökningen genomförs med analysmetoden tolkning som beskrivs i avsnitt 

2.2. Detta är för att med spekulativa tolkningar skapa ett samband utöver svaren i 

enkätundersökningen och få en översiktlig information om respondenternas önskemål, tidigare 

kunskap och hur optimeringsverktyget ska utformas för att bli användarvänligt.  

2.3.3 Informella samtal 

Informella samtal hålls med kollegor med kompetens inom LCA respektive parametrisk design. 

Detta är för det första för att få vägledning i praktiskt tillvägagångssätt för att optimera pelare och 

balkar av trä, stål och armerad betong med parametrisk design. För det andra hålls informella 

samtal för att få vägledning och råd gällande genomförandet av LCA och vilka möjligheter och 

svårigheter som finns med det. 

2.3.4 Framtagning av optimeringsverktyg 

I litteraturstudien studeras grundläggande teori kring parametrisk design och LCA samt praktiskt 

genomförande. Litteraturstudien tillsammans med vägledning från informella samtal och data från 

enkätundersökningen antas ge den kunskap som behövs för att optimeringen ska kunna påbörjas. 

Data från enkätundersökningen används för den visuella presentationen av optimeringen, 

läsbarhet och grad av automatisering. Optimeringsverktyget skapas med hjälp av parametrisering 

där miljödata kopplas till mängden material som dimensioneringen resulterar i. Beräkningar 

genomförs enligt Eurokod och element dimensioneras utifrån givna indata såsom laster, 

spännvidder och våningshöjder.  

2.3.4.1. Beräkningsexempel 

Ett beräkningsexempel upprättas för att undersöka trovärdigheten i dimensioneringen genom 

jämförelse mot handberäkningar samt mjukvarorna som beskrivs i avsnitt 3.1. De resulterande 

tvärsnitten i optimeringsverktyget jämförs mot samma inlagda tvärsnitt och dimensionerande 

laster i beräkningsprogrammen där nyttjandegrad och kapacitet anges och jämförs. 

Beräkningsprogrammens manualer används för att genomföra motsvarande beräkningsgång i det 

optimeringsverktyget som skapas. Samtliga mjukvaror som används för dimensionering 

genomför beräkningar enligt Eurokod, vilken är den referens som är använd vid beräkningar och 

redovisas i avsnitt 3.3. 

Slumpmässigt utvalda EPD:er hämtas från epd-norge.no (u.å.) för trä, betong, stålprofiler och 

armering. De värden som anges för miljöpåverkan i kg CO2-ekvivalenter samt 

primärenergianvändning för förnyelsebara och icke-förnyelsebara resurser i MJ multipliceras till 

de massor eller volymer för de pelare och balkar som dimensioneringen utmynnar i (se avsnitt 

4.6). På så sätt erhålls elementens totala miljöpåverkan och primärenergianvändning och kan 

användas för jämförelse mellan de olika materialen. Resultatet av beräkningsexemplet redovisas 
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i underavsnitt 4.6 och handberäkning för kontroll och redovisning av beräkningsgång redovisas 

i bilaga 1.  

2.3.5 Val av programvara 

Flertalet programvaror finns för att med hjälp av algoritmer optimera strukturer. Optimering kan 

ske baserat på gradienter med hjälp av konvexa och kontinuerliga designutrymmen eller baserat 

på icke-gradient-probilistiska sökalgoritmer som är tillämpade för global och icke-konvex 

designforskning. (Perez & Behdinan, 2007) 

För att sätta dessa i förhållande till varandra kan den senare nämnda typen av algoritmer till stor 

del generaliseras så att de bland annat efterliknar naturfenomen (Perez & Behdinan, 2007) som 

bakteriellt fodersökande (Passino, 2002), genetiska algoritmer och simulerad glödgning 

(Kirkpatrick, Gelatt & Vecchi, 1983). Ytterligare en grupp optimeringsalgoritmer finns som 

efterliknar sociala interaktioner mellan individer i specifika arter som letar efter föda (Perez & 

Behdinan, 2007). 

Programmet som används i detta arbete är 3D-modelleringsprogrammet Rhinoceros, vilken 

använder sig av genetiska algoritmer, genetic algorithm, som beskrivs närmare i underavsnitt 

3.1.3. Rhinoceros med tillhörande plug-ins används i detta arbete eftersom Sweco Structures 

använder det programmet för att optimera strukturer genom parametrisering. Arbetet genomförs 

utan tidigare kunskap om parametrisk design, därför krävs handledning från Sweco vid 

genomförandet. En närmare beskrivning av programvaran kan ses i avsnitt 3.1.  
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3. TEORI 

Teorin utgörs av en grundläggande beskrivning av parametrisk design, tidigare studier för att 

undersöka svårigheter i att genomföra LCA:er och vad som är viktigt att tänka på. Sedan redovisas 

en sammanställning av Eurokod och vilka avsnitt som används vid upprättandet av 

optimeringsverktyget. Slutligen presenteras teori av tidigare studier för hur LCA och parametrisk 

design kan integreras.  

3.1 PARAMETRISK DESIGN 

Parametrisk design definierar former utifrån parametrar. En linje kan exempelvis definieras 

utifrån de två parametrarna längd och riktning och en volym kan beskrivas av längd, bredd, höjd 

och placering. Det finns CAD-system där modifieringar av simpla element kan göras efter att de 

har skapats. När det däremot kommer till komplexa element kan inte förhållanden bibehållas då 

justeringar av elementdelar genomförs oberoende av varandra. När exempelvis storleken av ett 

fönster ska justeras kan inte detta göras i vanliga CAD-system utan att ramindelningen ändras i 

samma skala som fönstret. Med hjälp av vissa programmeringsspråk kan en procedur fastställas så 

att relationer mellan parametrar specificeras och de korrekta dimensionerna definieras. Detta kan 

grundläggande beskrivas som parametrisk design. (Monedero, 2000) 

Hur intuitiv kunskap om någonting ska förmedlas till en maskin och hur maskinen automatiskt 

ska avgöra hur den ska behandlas och hur det ska uttryckas i CAD är ett vanligt problem. Det 

blir extra tydligt med så kallat ”sunt förnuft” så som att golv alltid är horisontella, väggar alltid är 

vertikala och att dörrar och fönster alltid ska placeras i väggar. Problemet uppstår då den 

kunskapen ska formuleras så ett en maskin inte ska kunna bryta mot sådana regler som för en 

person är sunt förnuft. Begränsningar används för att behandla dessa problem och började visa 

sig i CAD redan 1963. I detta fall kan en begränsning vara förhållandet som begränsar en eller 

flera enheters beteenden. Exempelvis ett antal linjer som begränsas att vara parallella eller 

vinkelräta mot ett element eller en baslinje. Begränsningar kan också skapas utifrån geometriska, 

fysikaliska eller ingenjörsmässiga begränsningar. Dimensioner, tangering, parallellitet och 

vinkelräthet är geometriska begränsningar. Fysikaliska begränsningar kan sättas utifrån formeln 

Area=kraft/tryck. Villkorade förhållanden som D1+D2>D3, D1=10 eller D1=20 kan också 

användas som begränsningar. (Monedero, 2000) 

Hillyard & Braid (1978) tog fram ett system som specificerade geometriska begränsningar genom 

att använda sig av delkoordinater som inom ett begränsat område höll möjliga variationer av 

geometri. Detta arbete kan enligt Monedero (2000) ses som en tidig referens till det som numera 

kallas för parametrisk design. Generalisering av en modell utförs av Light och Gossard (1983) som 

hänvisar till Hillyard & Braid (1978). Generaliseringen utförs genom att med matematiska och 

geometriska verktyg skapa geometriska representationer med det som då kallades för varierande 

geometri eller varierande design.  

Enligt Hoff (2019) kan parametrisk design idag beskrivas som metod för att utföra design, baserad 

på algoritmer istället för manuellt arbete. Hoff (2019) beskriver parametrisk design grundligt som 

excel fast i 3D.  
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3.1.1 NURBS 

För att redigera och manipulera designgeometrier är det viktigt med grundläggande kunskap i 

komponentredigering. För komponentredigering behövs kännedom om vilka egenskaper den 

geometrin har som används under designprocessen. (TU Delf, 2016) 

I Grasshopper, som är ett plug-in till Rhinoceros, används NURBS-geometrier. Med dessa kan 

fria och kartesiska geometrier beskrivas med hög exakthet och därmed kan hela ytan av 

geometrin beskrivas matematiskt. Geometrin beskrivs på så sätt av xyz-koordinater (kartesiska 

koordinater) som anger punkter som bildar linjer, ytor och volymer. I CAD, CAM och CAE 

används NURBS-geometrier ofta. (TU Delf, 2016) 

Tekniken med NURBS-geometrier och konceptet med böjda linjer kommer från 1800-talets 

början då plankor skulle böjas för att användas i fartygsskrov. Genom att lägga vikter på 

plankorna, samt justera vikten, kunde mängden böjning på plankan påverkas. Samma tankesätt 

tillämpas i NURBS-geometrier. (TU Delf, 2016) 

3.1.2 Rhinoceros 

Rhinoceros är ett CAD-verktyg som kan förenkla geometrier så att de smidigare kan hanteras.  

Rhinoceros stöder NURBS-geometri (se underavsnitt 3.1.1) som används vid 

friformmodellering av ytor och kurvor. Den har även en hög matematisk precision. (Swecopedia, 

2019)  

3.1.2.1. Grasshopper 

Grasshopper är som tidigare nämnt en plug-in till Rhinoceros. Detta paket utökar Rhinoceros 

funktionalitet och potential. Det används ofta till problem som är geometriskt komplicerade, i 

tidiga designskeden (Swecopedia, 2019) eller för att experimentera med nya sätt att framställa 

nya designidéer. Grasshopper är enkelt att använda, vilket underlättar för användaren att testa 

parametrisk design utan tidigare erfarenheter av programmering eller att skapa script (Tu Delf, 

2018). 

Grasshopper parametriserar geometrier och är ett visuellt programmeringsspråk. Med 

Rhinoceros kan mjukvaran modellera upp komplexa geometrier och konstruktioner. 

Modellerna är levande på grund av parametriseringen. (Swecopedia, 2019) 

I Grasshopper är den centrala funktionen dess operatorer. Varje operator består av en eller flera 

indata, en operation och en eller flera utdata, där operationen är vad operatorn gör med indata 

och resulterar i utdata. Det finns operatorer som genererar geometrier som linjer och cirklar och 

kommandon som flyttar, skalar, delar och omformar geometrier. Operatorerna används 

exempelvis för att skapa data och geometrier eller för att hantera redan existerande data och 

geometrier. Operatorerna kan kopplas ihop med dess in- och utdata och på så sätt kan större 

nätverk skapas. Detta jämförs med att skapa script men med operatorer som är fördefinierade och 

mer visuellt. (Tu Delf, 2018) 
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3.1.2.2. Karamba 

Karamba är en tilläggsmodul till Grasshopper. Det är ett program baserat på finita 

elementmetoden. Den används för att hitta nya geometrier utifrån angivna randvillkor och 

kriterier, samt optimerar dessa. I Karamba kan element analyseras, modifieras och optimeras. 

Dessutom kan laster, stöd, tvärsnitt och materialegenskaper anges och kopplas till elementet. 

(Karamba3D, 2018) 

3.1.2.3. Galapagos 

Galapagos är en generisk plattform som finns i Grasshopper. Den används vid problem av stor 

varietet för applicering av ”Genetic algorithms”. Galapagos jobbar med att minimera eller 

maximera ett värde som är valt som ”fitness” som avgör designens grad av anpassning och 

genererar ett förbestämt antal lösningar för att begränsa optimeringstiden. (Jin & Jeong, 2014) 

Ett antal flytande parametrar kopplas till algoritmen, vilket kallas Genotype. Genotype är en 

nummerföljd som skapar en generisk sammansättning för att beskriva en specifik organism. 

Nummerföljden kan representera längd, koordinater eller något annat som beskriver en 

organism, eller en design som i detta fall. Den visuella representationen av Genotype kallas 

Phenotype. (Harding & Brandt-Olsen, 2018) 

I Galapagos genereras de Genotypes som utgör den kombination som är bäst anpassad utifrån 

Fitness-värdet för att reproducera och skapa avkommor utifrån. Kombinationer som ligger för 

långt ifrån Fitness-värdet utesluts ur genereringen. (Jin & Jeong, 2014) Hur Galapagos tillämpas 

vid optimering av konstruktionselement redovisas i avsnitt 4.4.  

3.1.3 Genetic algorithm 

Genetic algorithm är en teknik som bygger på Darwin’s ”survival of the fittest”. Det är en teknik 

av optimering och slumpmässigt sökande som följer principerna för naturlig genetik och 

evolution. För optimeringsproblem ger Genetic algorithm nästintill optimala lösningar genom 

att utföra sökningar i komplexa miljöer. Initialt skapas en slumpmässig sammansättning av olika 

punkter i miljön. Nya sammansättningar genereras genom mutationer baserat på att den bäst 

anpassade ”överlever” utifrån förutbestämda ideal och genererar nya sammansättningar och 

fortsätter så tills ett begränsat antal generationer uppnås eller tills avslutande villkor uppfylls. 

(Maulik & Bandyopadhyay, 2000) 

Liu (2005), Foley, Pezeshk och Alimoradi (2007) samt Rojas, Pezeshk och Foley (2007) använder 

sig av genetic algorithm vid optimering av stålpelare. Rajeev och Krishnamoorthy (2002), Camp, 

Pezeshk och Hansson (2003), Fragiadakis och Papadrakakis (2008), Guerra och Kiousis (2006) 

samt Park et al. (2013) använder genetic algorithm vid optimering av armerad betong.  

Fragiadakis och Papadrakakis (2008) och Guerra & Kiousis (2006) menar att vid optimering av 

armerade betongelement har svårigheter uppstått i samband med det höga antalet av möjliga 

lösningar och variabler som erhålls med Genetic algorithm då både armeringsmängd och 

tvärsnittsdimensioner kan justeras. Fragiadakis och Papadrakakis (2008) har löst detta problem 
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genom att generera en databas med fördefinierade betongtvärsnitt som optimeringen utgår ifrån 

och där det mest gynnsamma tvärsnittet väljs med hänsyn till bärförmåga.  

Guerra & Kiousis (2006) påstår att i de flesta studier har strukturerna förenklats för att komma 

runt den armerade betongens komplexitet. Materialens beroende reduceras och antalet möjliga 

komponentdimensioner minskas. Park et al. (2013) låter optimeringsverktyget skapa tvärsnitt 

från ett begränsat antal variabler då tvärsnittets bredd och höjd, armeringens diameter och 

betongens hållfasthet tillåts variera. Detta har resulterat i många tvärsnitt med olika egenskaper 

och för att reducera beräkningstiden använder Park et al. (2013) sig av konstrukturella 

begränsningar som tillåtna spänningar, tvärsnittsarea, stålets sträckgräns.  

3.2 LCA 

Den metodologiska strukturen för LCA anges av Svenska Institutet för Standarder (2006) och 

innefattar mål och omfattning, LCI, LCIA och till sist livscykeltolkning.  

Mål och omfattning ska ange syftet med analysen och dess målgrupp, samt vad analysen innefattar 

så som systemgränser, begränsningar, antaganden, datakrav, påverkanskategorier och det 

analyserade systemets funktioner. (Svenska Institutet för Standarder, 2006)  

Den funktionella enheten är det som anges som referens som in- och utflöden relateras till. Den 

funktionella enheten är det som bidrar till att resultatet av LCA:n är jämförbar med andra. 

Systemgränser anger vilka enhetsprocesser som ingår i systemet. Graden av trovärdighet utgår 

från de kriterier som sätter systemgränsen, samt möjligheten att de satta målen uppnås. (Svenska 

Institutet för Standarder, 2006) 

LCI utgörs av insamlingen av data och hur relevanta in- och utflöden ska kvantifieras för det 

studerade produktsystemet. LCIA genomförs för att bestämma hur vikten av systemets potentiella 

miljöpåverkan utifrån resultatet av LCI. LCIA kan beskrivas som processen som kopplar samman 

inventeringsdata med miljöpåverkanskategorier och vars resultat ger en redovisning för hur stor 

påverkan det analyserade systemet ger. Resultatet av en LCIA redovisar endast de 

miljöindikatorer som anges i avsnittet för mål och omfattning. Det innebär att en fullständig 

analys av all möjlig miljöpåverkan som systemet kan orsaka inte alltid genomförs. (Svenska 

Institutet för Standarder, 2006) 

För att mäta miljöpåverkan, utsläpp samt energi- och resurskonsumtion av en byggnad sägs LCA 

vara den mest objektiva och passande analysmetoden (Hollberg, 2016). Vid undersökning av 

miljöaspekten av en produkt, tjänst, process eller en aktivitet anses LCA vara ett mångsidigt 

verktyg. Med LCA kan ingångs- och utgångsflöden som används av systemet identifieras och 

kvantifieras ur ett livscykelperspektiv (Baumann & Tillman, 2004). 

Den analyserade produktens miljöpåverkan under hela livscykeln kan beräknas. Metoden 

beräknar miljöpåverkan från utvinning av naturresurser till demontering och omhändertagande 

av restprodukter när produkten inte ska användas längre. Resultatet av en LCA kan visa var i 

produktens livscykel som miljöpåverkan är som störst, och var projektering bör genomföras för 

att reducera miljöpåverkan. (Boverket, 2019a) 
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I LCA finns tre huvudskeden enligt Boverket (2019a): byggskede, användningsskede och 

slutskede. Hur de olika skedena delas upp i underliggande faser presenteras i tabell 1. 

Tabell 1 - Skeden i livscykeln (Boverket, 2019a) 

Byggskede 

Produktskede 

A1 Råvaruförsörjning 

A2 Transport 

A3 Tillverkning 

Byggproduktionsskede 
A4 Transport 

A5 Bygg- och installationsprocess 

Användningsskede 

B1 Användning 

B2 Underhåll 

B3 Reparation 

B4 Utbyte 

B5 Ombyggnad 

B6 Driftenergi 

B7 Driftens vattenanvändning 

Slutskede 

C1 Demontering, rivning 

C2 Transport 

C3 Restproduktsbehandling 

C4 Bortskaffning 

Utanför systemgränsen D Fördelar och belastningar 

 

3.2.1 Systemgränsers påverkan 

LCA som genomförs för att jämföra produkter kräver att systemgränser definieras och att de 

jämförda produkterna har samma systemgränser. Systemgränser måste definieras för geografisk 

utsträckning, gränser mellan den studerade livscykeln och relaterade livscykler av andra 

produkter, tidshorisont och gränser mellan tekniska system och naturens system. (Tillman, 

Ekvall, Baumann & Rydberg, 1994) 

Insamling av råmaterial eller energikällor utgör början av livscykeln. För icke-förnyelsebara 

resurser är utvinning av naturresurser början av livscykeln. De processer som krävs för 

insamlandet av råmaterial ska inkluderas i livscykeln, så som exempelvis plöjning, sådd, gödsling, 

användning av bekämpningsmedel och skörd av jordbruksmark. De aktiviteter som krävs för att 

omvandla energin i flödande vatten eller solstrålning till energi i tekniska system ska också 

inkluderas i livscykeln. När fast-, flytande- eller gasform frigörs och tas upp av mark, vatten eller 

luft har livscykeln nått sitt slut. I slutet av livscykeln ska det tas hänsyn till om frigjorda substanser 

reagerar med andra produkter där de släpps ut, eller om de förflyttas mellan olika miljöer. 

Korrosion orsakad av sur deponi är ett exempel som bör tas hänsyn till vid analys av 
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miljöpåverkan (LCIA, se avsnitt 3.2) men kanske inte inkluderas i LCI (se avsnitt 3.2) av vilka 

utsläpp, resursanvändning eller avfall som livscykeln orsakar. Detta utgör gränsdragningen mellan 

tekniska system och naturens system. Var skillnaden ska dras mellan vad som är LCIA och LCI 

är godtyckligt så länge gränssnitten mellan de olika avsnitten i en LCA blir tydliga och relevanta. 

(Tillman et al., 1994) 

Geografisk begränsning bör göras eftersom olika komponenter av en produkt kan produceras var 

som helst i världen, hur känsliga olika platser är för föroreningar varierar och hur infrastrukturen 

är uppbyggd kan skilja mellan olika regioner. Tidshorisonten bestäms med hänsyn till produktens 

livslängd. Den påverkan som föroreningar orsakar verkar ofta under en längre tid än det som 

anges av inventeringen av utsläpp, resursanvändning och avfall. LCIA borde analysera ett längre 

tidsspann är den som anges i inventeringen, så att framtida effekter av utsläpp beaktas. I globala 

tekniska system är de flesta aktiviteter kopplade till varandra. Svårigheter för avgränsning mellan 

den studerade livscykeln och andra livscykler uppstår vid upprättande av metoder vid behandling 

av processer av multipla produkter, avfallsbehandling och återvinning, där flera olika produkter 

blir inblandade. Gällande avfallshantering är problemet oftare kunskapsbrist än definitionen av 

systemgränserna. Relevanta aktiviteter i systemet väljs utifrån studien syfte då systemgränser ska 

definieras. Målbeskrivningen är därför nära relaterat till valet av systemgränser. Fler osäkerheter 

finns i ett större system än ett mindre, både då det gäller antagande om den omgivande miljön 

och då det gäller data. För att behandla ett fåtal osäkerheter kan en analys av ett antal scenarion 

baserat på olika antaganden genomföras. (Tillman et al., 1994) 

Hur en LCA är upprättad påverkar dess resultat. Att ha koll på den bakomliggande datan för en 

LCA är därför relevant för att säkerställa ett tillförlitligt resultat. Resultatet av en LCA för olika 

byggnadsmaterial påverkas av byggnadens referensstudieperiod, databasers tillförlitlighet, 

systemgränser och val av byggnadsmaterialens livslängd. Betong visar sig huvudsakligen ge ett 

känsligt och varierande resultat utifrån vilken referensstudieperiod som väljs medan andra 

material som trä, isolermaterial, fönster och dörrar ger ett varierande resultat utifrån val av 

databas, systemgränser och byggnadsmaterialens val av livslängd. Om en lång studietid väljs blir 

det huvudsakligen isolermaterial, dörrar och fönster som studeras för att reducera byggnadens 

miljöpåverkan medan om en kortare studietid väljs så är det betong och murningsmaterial som 

reduceringen av miljöpåverkan ligger. (Häflinger et al., 2017) 

3.2.2 Användandet av LCA 

Buyle, Braet och Audenaert (2012) menar att LCA är utmanande i byggprocesser eftersom de är 

mindre standardiserade än industriprocesser. Det finns däremot studier av Cabeza, Rincón, 

Vilariño, Pérez & Castell (2014), Reiter (2010), Verbeeck & Hens (2010) och Khasreen, Banfill 

och Menzies (2009) där de påstår att LCA av enskilda komponenter enklare kan genomföras i 

jämförelse med LCA av hela byggnader. Enligt Ortiz, Castells och Sonnermann (2009) sägs 

skillnader i LCA av hela byggnader respektive komponenter bero på val av konstruktion, 

utseende och förutsättningar för den hela byggnaden. Vidare förklaras att skillnader uppstår i och 

med att LCA för byggnadskomponenter beräknas per funktionell enhet så som volym, medan 

det för hela byggnader beräknas exempelvis per funktionell enhet så som kvadratmeter golvarea.  
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Även Ramesh, Prakash & Shukla (2010) menar att en analys av LCA är komplex i 

byggnadsindustrin på grund av byggnadernas långa livslängder. Dessutom påstås att kortare 

livslängd på vissa element, användandet av olika material och processer, att varje byggnad är unik, 

avstånd till fabriker etc. är ytterligare bidragande faktorer för komplexiteten.  

Pådrivare för att utföra LCA för byggnader kan skapas om det ger en fördel på marknaden, 

miljömärkning av byggnader, miljömål och subventioner för att minska miljöpåverkan. Barriärer 

som måste övervinnas för att utföra LCA för byggnader är de fördomar om komplexiteten av 

LCA, oklarheter i beräkning av miljöpåverkan och dess möjligheter och låg efterfrågan på att 

genomföra LCA. (Bribián et al., 2009) 

Ett sätt att göra resultaten av LCA lättare att förstå är att välja miljöindikatorer som är välkända. 

En miljöindikator som övergödning är svårare att uppfatta än koldioxidutsläpp eller 

energianvändning. (Bribián et al., 2009) 

3.3 EUROKOD 

3.3.1 Dimensionering betongpelare 

Beräkningarna för betongtvärsnittet genomförs enligt Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner (Svenska Institutet för Standarder, 2005a). Nedan hänvisas avsnitt, 

ekvationer och tabeller till Svenska Institutet för Standarder (2005a) endast med aktuellt 

avsnittsnummer följt av eventuell specifik underpunkt inom parantes, ekvationer inom parantes 

eller tabellnummer. 

Karakteristiska materialvärden hämtas från tabell 3.1 och materialegenskaper beräknas enligt 

ekvationerna (3.19) och (3.21). Armeringsstålets materialegenskaper hämtas från avsnitt 3.2. 

Geometriska imperfektioner utgör en inverkan för lastens placering och kan därmed orsaka ett 

moment i vertikalbelastade element och beräknas enligt avsnitt 5.2. Beräkningar genomförs för 

enstaka pelare, därför används excentriciteten ei=l0/400 enligt punkt 5.2(7), där l0 är 

knäckningslängden enligt punkt 5.8.3.2(2). Första ordningens moment med avseende på initial 

imperfektion beräknas som M0Ed=NEd·ei där NEd är den dimensionerande normalkraften. 

Analys av andra ordningens effekter genomförs enligt avsnitt 5.8. Slankhetskriteriet för pelaren 

beräknas enligt punkt 5.8.3.1(1) för att undersöka om understiger tvärsnittets slankhetstal enligt 

punkt 5.8.3.2(1) så att andra ordningens effekter bör beaktas. Knäckningslast, vid vilken last som 

knäckning av elementet sker beräknas enligt punkt 5.8.3.2(6). 

Krypning i betongen med avseende på kvasipermanent lastkombination i bruksgränstillstånd och 

dimensionerande last i brottgränstillstånd beräknas enligt punkt 5.8.4(2). Metoden baserad på 

nominell styvhet redovisas i avsnitt 5.8.7 och används för att analysera pelaren och beräkna andra 

ordningens moment enligt punkterna 5.8.7.3(1) och (2) där koefficienten c0, beror på fördelning 

av första ordningens moment. 

Den minsta erforderliga armeringsmängden beräknas enligt punkt 9.5.2(2) och den maximala 

armeringsmängden enligt punkt 9.5.2(3). Enligt punkt 9.5.2(4) krävs ett järn i varje hörn av 

tvärsnittet. 
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Moment med avseende på oavsiktlig excentricitet beräknas enligt punkt 6.1(4). Det största av 

andra ordningens moment och moment av oavsiktlig excentricitet används som det 

dimensionerande värdet.  

En approximativ metod används för att kontrollera så att beräknade spänningar inte överskrider 

materialets hållfasthet. Kombinationer av M och N som ligger inom det förenklade triangulära 

området för elastiskt interaktionssamband i Figur 2 ska uppfylla detta. Enligt Isaksson och 

Mårtensson (2017) är interaktionssamband redovisade i normer för betongtvärsnitt svåra att förstå 

och genomskåda. Sambanden beror av andra faktorer som egenspänningar, armering och 

krokighet. Detta förenklade samband enligt Figur 2 beskrivs av Isaksson & Mårtensson (2017) 

som ett bra hjälpmedel vid överslagsräkningar.  

Pelarens normalkraftskapacitet beräknas enligt punkt 5.8.9(4) och momentkapacitet beräknas 

utifrån momentjämvikt runt pelarens mittpunkt och kraftjämvikt som redovisas i Figur 3.  

𝑁𝐸𝑑 = 𝐹𝑐 + 𝐹𝑠 = 0.8 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 − 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

𝑥 =
𝑁𝐸𝑑

0.8 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐𝑑
 

𝑀𝑅𝑑 = 0.8 ∙ 𝑏 ∙ 𝑥 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ (
ℎ

2
− 0.4 ∙ 𝑥) + 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝐴𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑑′) 

där 

NEd = dimensionerande normalkraft 

b = tvärsnittets bredd 

x = tryckzonshöjd 

fcd = betongens tryckhållfasthet 

As = armeringsarea tryckzon = A’s = armeringsarea dragzon 

fyd = armeringens flytgräns 

MRd = Momentkapacitet 

h = tvärsnittets höjd 

d = effektiv höjd dragarmering 

d’ = effektiv höjd tryckarmering 

Figur 2 - Elastiskt interaktionssamband (Isaksson & Mårtensson, 2017) 
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Figur 3 - visualisering av kraftjämvikt för en betongpelare 

3.3.2 Dimensionering stålpelare 

Beräkningarna för ståltvärsnittet genomförs enligt Eurokod 3: Dimensionering av 

stålkonstruktioner (Svenska Institutet för Standarder, 2005b). Nedan hänvisas avsnitt till Svenska 

Institutet för Standarder (2005b) endast med aktuellt avsnittsnummer. 

Bärförmågan för tryckta stänger bestäms normalt av knäckning. Böjknäckning är det som orsakar 

deformation för dubbelsymmetriska tvärsnitt (Höglund, 2005). Dimensionerande 

normalkraftskapacitet för tryckkraft med avseende på böjknäckning beräknas enligt avsnitt 

6.3.1.1. Reduktionsfaktor χ för instabilitet och slankhetsparameter λ̅ beräknas enligt avsnitt 

6.3.1.2 för den tvärsnittsklass som beräknas enligt avsnitt 5.5.  

3.3.3 Dimensionering träpelare 

Beräkningar för trätvärsnittet genomförs enligt Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 

(Svenska Institutet för Standarder, 2004). Nedan hänvisas avsnitt och ekvationer till Svenska 

Institutet för Standarder (2004) endast med aktuellt avsnittsnummer följt av eventuell specifik 

underpunkt inom parantes och ekvationer inom parantes. 

Lasters varaktighet på konstruktionen väljs enligt avsnitt 2.3.1.2. Klimatklass väljs enligt avsnitt 

2.3.1.3. Utifrån dessa värden kan korrektionsfaktor kmod beräknas för inverkan av fuktkvot och 

lastvaraktighet enligt punkt 2.3.2.1(1). Dimensioneringsvärden för materialegenskaper beräknas 

enligt punkt 2.4.1(1).  

Om elementet utsätts för en normalkraft ska bärförmåga för tryck parallellt fiberriktningen 

kontrolleras enligt avsnitt 6.1.4 i vek riktning. Instabilitet beaktas enligt avsnitt 6.3.2. En 

omskrivning av ekvation (6.23) och (6.24) med spänningar orsakat av moment σm=0 ger 

normalkraftskapacitet Nc,Rd. 

𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 𝑘𝑐 ∙ 𝑓𝑐,0,𝑑 ∙ 𝐴 < 𝑁𝐸𝑑 
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kc beräknas enligt punkt 6.3.2(3), fc,0,d är dimensionerande tryckhållfasthet parallellt 

fiberriktningen beräknat enligt punkt 2.4.1(1), A är tvärsnittsarean och NEd är den 

dimensionerande normalkraften.   

3.3.4 Dimensionering betongbalk 

Beräkningarna för betongtvärsnittet genomförs enligt Eurokod 2: Dimensionering av 

betongkonstruktioner (Svenska Institutet för Standarder, 2005a). Nedan hänvisas avsnitt till 

Svenska Institutet för Standarder (2005a) endast med aktuellt avsnittsnummer följt av eventuell 

specifik underpunkt inom parantes. 

För att beräkna momentkapacitet för betongbalken dras en härledning utifrån 

jämviktsförhållanden som visualiseras i Figur 4. Härledningen genomförs enligt Mosley, Bungey 

och Hulse (2012). Balanserad armering beräknas för ett armerat betongtvärsnitt utifrån 

kraftjämvikten Fc-Fs=0 där spänningen i armeringen är flytgränsen enligt punkt 3.2.2(3) och 

spänningen i betongen är dess tryckhållfasthet fcd enligt punkt 3.1.6(1). 

𝐹𝑐 = 𝜆 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐𝑑 

𝐹𝑠 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

x = tryckzonshöjd 

λx = effektiv tryckzonshöjd där rektangulär spänningsfördelning antas enligt punkt 3.1.7(3). 

Fc = kraft i betongen 

Fs = kraft i armeringen 

As = dragarmeringsarea 

b = tvärsnittsbredd 

 
Figur 4 - enkelarmerat tvärsnitt 

Den interna hävarmen för ett enkelarmerat betongtvärsnitt z = d-λx/2 anger avståndet mellan 

dragarmering och centrum av den effektiva tryckzonshöjden. Momentjämvikt runt 

dragarmeringen respektive den tryckta betongen beräknas och sätts lika. 

𝜆 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐𝑑 = 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 

Dividera båda sidor med bdfcd så erhålls det mekaniska armeringsinnehållet ω. 

𝜆 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏 ∙ 𝑓𝑐𝑑
𝑏 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑐𝑑

= 𝜆
𝑥

𝑑
=

𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑

𝑏 ∙ 𝑑 ∙ 𝑓𝑐𝑑
= 𝜔 

d = effektiv höjd (avstånd från ovansida balk till dragarmeringens tyngdpunkt) 
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När momentet M runt den tryckta betongen divideras med bd2fcd så erhålls det relativa momentet 

�̅�. 

𝑀

𝑏 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑐𝑑
=
𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝑧

𝑏 ∙ 𝑑2 ∙ 𝑓𝑐𝑑
= �̅� = 𝜔 ∙ (1 − 0,5𝜔) 

Utifrån töjningstrianglarna i punkt 3.1.7(3) kan förhållandet mellan tvärsnittets geometri och 

spänningarna i stålet och betongen härledas. Därmed kan även det balanserade mekaniska 

armeringsinnehållet 𝜔𝑏𝑎𝑙 härledas.  
𝑥

𝑑 − 𝑥
=
𝜀𝑐𝑢
𝜀𝑠𝑦

↔
𝑥

𝑑
=

𝜀𝑐𝑢
𝜀𝑠𝑦 + 𝜀𝑐𝑢

 

𝜔𝑏𝑎𝑙 = 𝜆
𝜀𝑐𝑢

𝜀𝑠𝑦 + 𝜀𝑐𝑢
 

�̅�𝑏𝑎𝑙 = 𝜔𝑏𝑎𝑙 ∙ (1 − 0,5𝜔𝑏𝑎𝑙) 

𝜀𝑐𝑢 = töjning i betongen 

𝜀𝑠𝑦 = töjning i armeringen 

Beroende på armeringsinnehållet kan det avgöras om tvärsnittet är normalarmerat (armeringen 

flyter 𝜀𝑠 > 𝜀𝑠𝑦 innan betongen krossas 𝜀𝑐 < 𝜀𝑐𝑢), balanserat (armeringen flyter 𝜀𝑠 = 𝜀𝑠𝑦 

samtidigt som betongen krossas 𝜀𝑐 = 𝜀𝑐𝑢) eller överarmerat (betongen krossas 𝜀𝑐 > 𝜀𝑐𝑢 innan 

armeringen flyter 𝜀𝑠 < 𝜀𝑠𝑦). Det mekaniska armeringsinnehållet ω jämförs mot det balanserade 

mekaniska armeringsinnehållet 𝜔𝑏𝑎𝑙. Om tvärsnittet är överarmerat är 𝜔 > 𝜔𝑏𝑎𝑙 (𝑜𝑐ℎ �̅� >

�̅�𝑏𝑎𝑙) eftersom 𝜀𝑠 < 𝜀𝑠𝑦. Det betyder att tvärsnittet behöver tryckarmering. Om 𝜔 < 𝜔𝑏𝑎𝑙 är 

tvärsnittet normalarmerat och endast dragarmering As krävs.  

𝐴𝑠 = 𝜔 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

 

Om tvärsnittet är överarmerat fortsätter dimensioneringen genom att dela upp tvärsnittet i två 

tvärsnitt enligt Figur 5.  

 
Figur 5 – dubbelarmerat tvärsnitt 

Momentkapaciteten för tvärsnitten gemensamt är M = M1+M2. Tvärsnittet i mitten är balanserat 

där den balanserade böjkapaciteten är den för ett enkelarmerat tvärsnitt M1=Mbal. Den interna 

hävarmen beräknas här som avståndet mellan tryck- och dragarmering z = d-d’. 

𝐴𝑠1 = 𝜔𝑏𝑎𝑙 ∙ 𝑏 ∙ 𝑑 ∙
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑
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Resterande moment som tvärsnittet behöver klara, M2=M-Mbal, tas upp av As2 och A’s. 

Momentet M2 beräknas från momentjämvikt runt drag- respektive tryckarmering beräknas, 

utifrån detta kan tryckarmeringsarean A’s beräknas. 

𝑀2 = 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝐴𝑠2 ∙ 𝑧 = 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝐴
′
𝑠 ∙ 𝑧 → 𝐴𝑠2 = 𝐴′𝑠 =

𝑀2

𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝑧
 

Total dragarmeringsarea i det dubbelarmerade tvärsnittet är As = As1+As2 och tryckarmeringsarea 

är A’s. 

Ovanstående härledning förutsätter att stålet flyter, att σs≥fyd. Kontroll måste göras så att 

tryckarmeringen flyter, ε´s> εsy, som tidigare nämnts utifrån töjningstrianglarna i Figur 5.  

𝜀′𝑠 = 𝜀𝑐𝑢
𝑥 − 𝑑′

𝑥
 

Utifrån 𝜔𝑏𝑎𝑙 = 𝜆
𝑥

𝑑
 fås 

1

𝑥
=

𝜆

𝑑∙𝜔𝑏𝑎𝑙
 så att 𝜀′𝑠 = (1 −

𝑑′

𝑑
∙

𝜆

𝜔𝑏𝑎𝑙
) 

Om ε´s< εsy, beräknas tryckarmeringen genom att ersätta flytgränsen fyd i ekvationen för A’s med 

spänningen i armeringen enligt Hook’s lag.  

𝐴′𝑠 =
𝑀2

𝜀′𝑠 ∙ 𝐸 ∙ 𝑧
 

Momentkapacitet MRd beräknas sedan för jämvikt runt den dragna armeringen 

𝑀𝑅𝑑 = 𝑓𝑐𝑑 ∙ 0,8 ∙ 𝑥 ∙ 𝑏 ∙ (𝑑 − 0.4𝑥) + 𝑓𝑦𝑑 ∙ 𝐴′𝑠 ∙ (𝑑 − 𝑑
′) 

Balkens tvärkraftskapacitet beräknas enligt avsnitt 6.2.3. Maximalt avstånd mellan 

tvärkraftsarmering beräknas enligt punkt 9.2.2(6).  

3.3.5 Dimensionering stålbalk 

Beräkningarna för ståltvärsnittet genomförs enligt Eurokod 3: Dimensionering av 

stålkonstruktioner (Svenska Institutet för Standarder, 2005b). Nedan hänvisas avsnitt till Svenska 

Institutet för Standarder (2005b) endast med aktuellt avsnittsnummer. 

Tvärsnittsklass beräknas enligt tabell 5.2. Utifrån den beräknade tvärsnittsklassen kan 

momentkapaciteten beräknas enligt avsnitt 6.2.5 för böjning och avsnitt 6.3.2 för böjning med 

hänsyn till vippning. Reduktionsfaktor med hänsyn till vippning beräknas enligt avsnitt 6.3.2.2. 

Tvärkraftskapacitet beräknas enligt avsnitt 6.2.6.  

3.3.6 Dimensionering träbalk 

 Beräkningar för trätvärsnittet genomförs enligt Eurokod 5: Dimensionering av träkonstruktioner 

(Svenska Institutet för Standarder, 2005b). Nedan hänvisas avsnitt till Svenska Institutet för 

Standarder (2005b) endast med aktuellt avsnittsnummer följt av eventuell specifik underpunkt 

inom parantes och ekvationer inom parantes. 

Lasters varaktighet på konstruktionen väljs enligt avsnitt 2.3.1.2. Klimatklass väljs enligt avsnitt 

2.3.1.3. Utifrån dessa värden kan korrektionsfaktor kmod beräknas för inverkan av fuktkvot och 

lastvaraktighet enligt punkt 2.3.2.1(1). Dimensioneringsvärden för materialegenskaper beräknas 

enligt punkt 2.4.1(1).  
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För tvärsnitt med en höjd under referenshöjden för balkar, 600 mm, beräknas korrektionsfaktorn 

kh enligt punkt 3.3(3). Den används för att korrigera hållfastheten med avseende på 

storlekseffekter. Effektiv bredd bef för elementets skjuvbärförmåga med hänsyn till inverkan av 

sprickor beräknas inte enligt Svenska Institutet för Standarder (2005b), utan enligt nya 

konstruktionsregler i EKS11.  

Bärförmågans dimensioneringsvärde beräknas enligt avsnitt 2.4.  

3.4 INTEGRERING AV LCA OCH PARAMETRISK DESIGN 

De flesta verktyg för LCA är anpassade för byggnader efter konstruktionsfasen, främst för 

forskningssyfte (Weißenberger, Jensch & Lang, 2014; Olinzock et al., 2015) och dessa är 

fortfarande väldigt begränsade (Meex et al., 2018).  

Det finns huvudsakligen två anledningar till att LCA-baserade verktyg för bedömning av 

miljöpåverkan sällan är applicerade i designfasen. För det första är det användarrelaterade problem 

som finns i den konventionella tillämpningen av LCA-metoder. För det andra finns det inte 

tillräckligt med pådrivare utifrån för att utföra en LCA-baserad miljöpåverkansbedömning. 

Användarrelaterade problem uppstår för aktörer med låg kompetens inom LCA så som arkitekter 

eftersom det kräver en komplex bedömning, detaljerad information om byggmaterial och 

systemavgränsning. Det krävs ofta en omfattande kunskap för att kunna genomföra en korrekt 

LCA. Resultatet av en LCA kan också vara svårläst för en okunnig i LCA. (Olinzock et al., 2015; 

Saunders et al., 2013) 

I designfasen är byggnadens geometri och material sällan fastställda. Dessutom uppstår 

begränsningar i implementeringen av LCA-metodiken. Detta på grund av den arbetskraft som 

krävs, tidsåtgång och extra kostnader. Dessa problem måste lösas för att en LCA-baserad 

miljöpåverkansbedömning ska kunna göras i tidigt designskede. (Meex et al., 2018) 

I en studie (Meex et al., 2018) har arkitekter blivit tillfrågade om vilka krav de ställer på ett LCA-

baserat miljöpåverkansverktyg. Resultatet visar enligt (Meex et al., 2018) att de vill ha en 

begränsad mängd indata som är konsekvent med designfasen. Detta genom att skapa en tydlig 

struktur och ett omfattande bibliotek med standardmaterial- och byggkomponenter. Dessutom 

kan verktyget förses med standardvärden och -inställningar i de fall då data saknas. Det mest 

tidsödande momentet i miljöpåverkansbedömning är indata med materialmängder. Arkitekterna 

vill att denna process främst ska vara effektiv och att datahanteringen ska vara okomplicerad. De 

vill gärna ge indata utifrån byggnadsgeometrier och helst med program de redan använder i 

modelleringsprocessen. (Meex et al., 2018) 

När det gäller beräkningar vill arkitekterna inte nödvändigtvis kunna justera metod- eller 

beräkningsval med tanke på deras begränsade kunskap i området. Men de vill gärna att 

beräkningarna ska vara transparenta med alla antaganden så att utfallet i data kan spåras. Utöver 

detta vill de gärna ha tillgång till hjälp eller diskussionsplattform för frågor och svar om det skulle 

behövas, samt att datans kvalitet är säkerställd. (Meex et al., 2018) 

Vid val av livscykelmoduler för en förenklad LCA rekommenderas att A1-A3, B4, B6, B7, C3, 

C4 och eventuellt D för att ge en mer holistisk bild. Speciellt för biobaserade produkter bör D 
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inkluderas. Samma systemgränser bör användas genom hela designprocessen för att ge ett 

jämförbart resultat då denna fas påverkar resultatet märkvärt för dessa produkter. B6 och B7 är 

bara relevant när hela byggnaden bedöms. De flesta studier bör inkludera utsläpp av växthusgaser 

och energianvändning av förnyelse och icke-förnyelsebara resurser. Vilka indikatorer som kan 

väljas ges idag av europastandard 15804 och 15978. Utdata bör enligt arkitekterna vara enkel 

men stöttande och anpassad till designfasen. Det är inte önskvärt att bara få ett värde på 

miljöpåverkan utan också förslag på fördelaktiga alternativ. De vill gärna ha sammanslagna 

resultatvärden, kompletterad med en mer detaljerad information om miljöpåverkan i de olika 

livscykelstadierna. Med LCA-metoder är det möjligt att väga samman alla indikatorer till en 

gemensam. Beslutstagare väger samman LCA-resultat indirekt eller direkt för att ta beslut utifrån 

dem. Det kan därför vara fördelaktigt om ett redan sammanslaget resultat ges istället för att 

beslutsfattarna ska väga samman sina egna. (Meex et al., 2018) 

Ett verktyg bör vara anpassningsbart och flexibelt att använda. All data bör därför vara anpassad 

för designstadiet och lätt att ändra utan att data försvinner så att olika lösningar kan testas utan att 

arbetet ska behöva göras om för varje ny lösning. En parametrisk ansats kan ge enkel 

datasammanställning och ändringar kan enkelt genomföras. Fördelen med parametrisk 

beskrivning är att ändringar i designen inte medför höga kostnader. Parametrisering av indata 

kan vara en passande lösning för verktyget utifrån arkitekternas önskemål om dess utformning. 

Verktyget kan också tillämpas i senare designstadier genom att modellen är flexibel för ändringar. 

En annan lösning för att inte behöva börja från början hade kunnat vara en kopiera - klistra in 

lösning där alla lösningar finns sparade i en databas eller ett bibliotek. Arkitekterna önskar också 

kunna öppna flera lösningar i samma mjukvara för jämförelse och beslutsfattning. (Meex et al., 

2018) 

Optimeringsalgoritmer har enligt Pedro et al. (2017) än idag inte ersatt det traditionella sättet att 

dimensionera konstruktioner och menar att glappet mellan forskning och industriell 

implementering beror av den konstruktiva genomförbarheten för den optimerade lösningen. 

El Mourabit (2016) och Khouri Chalouhi (2019) genomför arbeten för optimering av 

betongbalkar. De komplexa systemen har lett till att de delat upp optimeringen i två delar. En 

del där statiken, så som exempelvis antal spann och placering av bropelare, optimeras och en del 

där tvärsnitten optimeras. Detta för att minska antalet variabler per optimering, samt att antalet 

variabler beror av antalet spann. Syftet med studien av Khouri Chalouhi (2019) är att överbrygga 

glappet mellan teoretiska studier och praktisk implementering. I studien används genetisk 

algoritm och mönstersöknade algoritm vid optimeringen. En jämförelse där kostnadsoptimerade 

lösningar ställs mot klimatoptimerade lösningar.  

Matlab med en integrarad FEM-mjukvara används vid strukturanalysen. Komplexiteten och 

effektiviteten av optimeringen är starkt kopplat till antalet parametrar. Så som materialegenskaper 

och infästningar är diskreta och svåra att optimera är det vanligt att dessa väljs som fördefinierade 

variabler i optimeringen. (Khouri Chalouhi, 2019) 

Genetic algorithm används vid optimering av statiken medan mönstersökande algorithm används 

vid optimering av tvärsnitt. Detta påstås av författaren att optimeringen av statiken är mer 

omfattande då sökning av globala maxvärden önskas för att undvika lokala maxvärden i 



26 
 

sökningen. Tvärsnittsoptimeringen påstås vara mer rättfram så att mönstersökande algoritm 

anpassad för lokala maxvärden antas fungera väl. Genetic algorithm testades också för 

tvärsnittsoptimeringen men visade sig fungera sämre än mönstersökande. Efter optimeringen 

finns möjlighet att justera de resulterande värdena för att få en byggmässigt optimal lösning utifrån 

den konstruktionsmässigt optimala lösningen. Detta är för att tvärsnittsdimensioner varierar längs 

bron då de optimeras. En jämförelse genomförs avslutningsvis för en befintlig bro där skillnad i 

kostnad och miljöpåverkan analyseras mot den optimerade lösningen. (Khouri Chalouhi, 2019) 

I en studie av El Mourabit (2016) optimeras en betongbro med hjälp av algoritmer. Syftet med 

arbetet är att implementera kostnadsoptimering i praktiken för att främja användandet hos 

konstruktörer, vilket är en komplex kostnadsoptimering där även topografin optimeras. 

Optimeringen utförs i Matlab med en extern finita element-simulering. Optimeringen följer tre 

steg, strukturanalys för att erhålla internkrafter och moment, armeringsdimensionering och 

verifiering av tvärsnitt enligt Eurokod samt kostnadsberäkning. 

Storheter som definierar konstruktionen är uppdelade i fördefinierade parametrar och 

konstruktionsvariabler. De fördefinierade parametrarna är de som inte kommer att optimeras 

men är nödvändiga för att definiera konstruktionen beräkningsmässigt. Konstruktionsvariabler är 

de storheter som kommer att söka sitt optimala värde i optimeringen. (El Mourabit, 2016) 

Restriktioner så som att tryckzonen i betongen överskrider dragarmeringen eller att 

tvärkraftskapaciteten eller momentkapacitet inte är tillräckligt behandlas med hjälp av 

straffvärden. Optimering av hela systemet så som spännvidder, antal spann på bron och typ av 

infästningar genomförs med genetic algoritm i ett optimeringsverktyg inkluderat i Matlab. Det 

väljs för att resultatet av den strukturella analysen påverkas av yttre faktorer utöver 

designvariablerna. Tvärsnittet optimeras med hjälp av så kallat mönstersökning. Den metoden 

väljs eftersom optimeringen av tvärsnittet enbart beror av designvariablerna. Slutligen genomförs 

en jämförelse där en befintlig bro ställs mot en konstnadsoptimerad version för att utvärdera 

optimeringens effektivitet. (El Mourabit, 2016) 
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4. RESULTAT 

Nedan presenteras utfallet av enkätundersökning, parametrisering och beräkningar med relation 

till teorin i kapitel 3. 

4.1 LITTERATURSTUDIE 

Utifrån teorin som presenteras i kapitel 3 kan optimeringen genomföras med beräkningar enligt 

Eurokod. Med kunskap för hur optimeringsalgoritmer fungerar kan optimeringen genomföras 

med vägledning från tidigare studier i ämnet. De initiala forskningsfrågorna besvaras delvis i och 

med det faktum att studier har gjorts på för parametrisk design som används vid optimering av 

konstruktioner. Hur parametrisk design kan användas beskrivs nedan med ett beräkningsexempel 

utifrån teorin för Eurokod, avsnitt 3.3, och parametrisk design, avsnitt 3.1. Även 

klimatoptimeringens tillämpning i beräkningsexemplet är möjlig att genomföra utifrån teorin om 

LCA, avsnitt 3.2.  

4.2 ENKÄTUNDERSÖKNING 

Ett optimeringsverktyg för ändamålet är skapat med avseende att bli användarvänligt och 

trovärdigt. Resultatet av enkätundersökningen ger antydan för vad användarna efterfrågar i ett 

optimeringsverktyg av denna typ. I avsnitt 3.4 presenteras en motsvarande enkätundersökning 

som är genomförd hos arkitekter. Resultat av den används också vid uppförandet av 

optimeringsverktyget. Teorin i avsnitt 3.2 används som stöd och erfarenhetsåterföring från 

tidigare studier för att få kunskap i hur LCA ska genomföras och vilka konsekvenser olika val 

kan ge. Enkätundersökningen har skickats ut till 17 byggnadskonstruktörer varav 13 har svarat 

på frågorna. Den utskickade enkätundersökningen presenteras i bilaga 3 och en sammanställning 

av resultatet presenteras i bilaga 4. 

4.2.1 Tidigare erfarenheter 

Enligt resultatet av enkätundersökningen har cirka 85 % av respondenterna aldrig använt eller 

känner till något LCA-bedömningsverktyg. Av de som känner till LCA-bedömningsverktyg är 

One click LCA ett känt verktyg, samt användning av Excel för sammanställning utifrån EPD:er. 

35 % av respondenterna upplever att det inte finns tid till att utföra LCA-bedömning som 

byggnadskonstruktör. 30 % upplever att det inte finns tillräckligt med kunskap och ingår inte i 

byggnadskonstruktörers kompetensområde. En annan vanlig upplevelse är att det inte finns några 

användarvänliga verktyg.  

En av respondenterna har jobbat med parametrisk design någon gång innan. Resterande har 

aldrig jobbat med det. Cirka 28 % av respondenterna upplever att anledningen till att LCA-

bedömning inte används av byggnadskonstruktörer för att det inte finns tid till det. 24 % anser 

att det inte finns i byggnadskonstruktörers kompetensområde. Andra återkommande åsikter är 

att indatan i LCA är för omständlig och resultaten är svåra att tolka. 
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4.2.2 Åsikter på utformning av optimeringsverktyget 

Ett optimeringsverktyg som kombinerar LCA och parametrisk design ska enligt 26 % av 

respondenterna användas för optimering och ökad kvalitet av det analyserade elementet. 19 % 

tror att det skulle användas för att besluta om alternativa lösningar och lika många att det skulle 

användas för att påskynda designprocessen. Andra vanliga svar är att det skulle användas för att 

generera alternativa lösningar, inverka på beslut i designfasen och för att möta föreskrivna krav.  

Vid fråga om när i designprocessen ett sådant optimeringsverktyg ska användas menar 54 % att 

det skulle användas innan programhandling för att redovisa det mest miljövänliga stommaterialet. 

39 % menar att det skulle användas inför upprättandet av systemhandling. Nästan alla menar att 

det skulle användas tidigt i designprocessen vilket innebär att alla beslut inte alltid är fastställda 

gällande material och geometrier. Det viktigaste kriteriet vid utformningen av 

optimeringsverktyget menar 46 % av respondenterna att det ska vara lätt att använda. Resterande 

kriterier som lätt att lära sig, överensstämmande med bestämmelser, går att länka med CAD-

mjukvara får lika många röster av resterande respondenter.  

Av respondenterna vill 77 % att optimeringsverktygets utdata ska vara spårbart så när som på ett 

knapptryck. De flesta vill inte att varje steg i beräkningen ska redovisas på skärmen men för att 

kunna följa beräkningarna ändå kunna se beräkningsgången istället för att bara få ett slutgiltigt 

resultat. Vid LCA-bedömningen vill 67 % av respondenterna att EPD:erna ska vara 

produktspecifika som användaren själv hämtar från den tillverkare den jobbar med. De flesta vill 

därmed inte att EPD:erna ska vara framtagna med generella uppgifter, vilka finns att hitta för 

respektive material.  

4.3 INFORMELLA SAMTAL 

EPD:er är inte automatiskt kopplade till parametriseringen. Istället krävs det att data erhålls 

manuellt från EPD:er för att sen föra in dem i verktyget. En grundläggande förklaring för hur 

data erhålls och vad som bör tänkas på finns i bilaga 2 (kapitel 4). 

I samtal med S. Nygren (personlig kommunikation, 3 oktober 2019) som arbetar med LCA på 

Sweco konstateras att generella EPD:er inte bör användas för LCA av trä- betong- och 

stålelement. Produktspecifika EPD:er rekommenderas och anledningen till detta är enligt S. 

Nygren att resultaten skiljer sig avsevärt mellan olika produkter och tillverkare.  

A. Joelsson (personlig kommunikation, 20 november 2019) påstår att resultaten kan skilja sig 

avsevärt beroende på vilken EPD som används. Detta för att de valda systemgränserna som väljs 

av tillverkaren som upprättar EPD:n har stor betydelse för resultatet. Vidare förklarar A. Joelsson 

att den process som krävs för att framställa exempelvis träkomponenter är oändlig. A. Joelsson 

tar skogsavverkning som ett exempel. Maskiner används för avverkning och maskinerna drivs av 

diesel. Ytterligare längre upp i kedjan måste olja pumpas upp ur marken för att framställa diesel 

och pumparna i sin tur kräver diesel för att drivas. Denna kedja blir oändlig och var 

gränsdragningen för systemet går har betydelse för den data som presenteras i EPD:n.  

I och med detta är inga specifika EPD:er eller databaser valda. Istället får användaren av 

optimeringsverktyget själv välja de EPD:er som passar det specifika projektet, alternativt tillkalla 
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en resurs med kompetens i området om framtagandet av EPD:er upplevs komplicerat. Databaser 

som tillhandahåller EPD:er offentligt är bland annat www.environdec.com (svenskt), http://epd-

norge.no (Norskt) och http://ibu-epd.com/en/ (Tyskt). Vid framtagandet av 

optimeringsverktyget används EPD:er från epd-norge.no (u.å.). Det är den databasen som 

används på Sweco enligt S. Nygren.  

I optimeringsverktyget finns inga krav för vilka EPD:er som används eftersom miljödata förs in 

manuellt i optimeringsverktyget. Det som måste hållas i beaktning är att miljödata anges för rätt 

funktionell enhet (se underavsnitt 4.5). Ingen databas för EPD:er är specificerade och därmed 

fungerar optimeringsverktyget oberoende av databaser när det används.  

Optimering av trä-, stål- och betongelement skiljer sig från varandra. Vid optimering av betong 

måste två samverkande material, betong och armering, optimeras medan endast mängden stål 

eller trä optimeras i de andra fallen. Armerad betong kan till skillnad från stål inte skapas som en 

enhetlig parametrisk komponent så att armering och betong samverkar eftersom betongelement 

och varje armeringsjärn modelleras var för sig. Dessutom är optimeringen av limträkomponenter 

planerad att ske utifrån de tvärsnitt som anges av enligt Limträhandbok Del 1 (2016), vilka 

tvärsnitt och hållfasthetsklasser inte finns inlagda i Karambas databas.  

4.4 OPTIMERING 

Optimering av tvärsnitten upprättas enligt Eurokod, se avsnitt 3.3. Stålprofilerna optimeras med 

operatorn Optimize cross section, se Figur 9, som finns i programmet Grasshopper, se 

underavsnitt 3.1.2. Optimering av betongelementen kan inte göras automatiserat i mjukvaran då 

den inte är anpassad till element där två material samverkar så som armerad betong gör. 

Optimeringen av de armerade betongelementen utförs därför numeriskt i Grasshopper där varje 

beräkningssteg addition, division med mera genomförs med en operator som genomför vartdera 

beräkningsstegen. Även optimeringen av träpelaren genomförs numeriskt för att anpassas till de 

dimensioner som anges i Limträhandbok Del 1 (2016). Operatorerna för de numeriska 

beräkningarna redovisas i Figur 6 där A representerar den första operanden, B representerar den 

andra operanden och R representerar resultatet.  

 
Figur 6 – matematiska operatorer i programvaran Grasshopper 

Ett beräkningsexempel av en additionsoperator redovisas i Figur 7. 

 
Figur 7 - additionsoperator i programvaran Grasshopper 
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Som stöd i beräkningarna utförs handberäkningar för kontroll av de beräkningar som utförs 

numeriskt i Grasshopper. Dessutom genomförs kontrollberäkningar i mjukvaran Concrete 

Column och Concrete Section för betongpelare och -balkar. Motsvarande kontroll för stålpelare 

och -balkar genomförs i mjukvaran Autodesk Robot Structural Analysis och träpelare och  

-balkar kontrolleras i mjukvaran StatConStructure.  

I detta arbete används tvärsnittets nyttjandegrad som styrande parameter. Optimeringen styrs 

därför så att nyttjandegraden blir så nära 100 % som möjligt, eller annan procentsats beroende på 

beslut i det aktuella projektet. Utifrån detta anges koldioxidmängden för det resulterande betong- 

respektive ståltvärsnittet. Alternativet vore att optimeringen styrs mot att minimera 

koldioxidmängden för respektive tvärsnitt, vilket enligt genomförda tester i programmet visat sig 

oftast ge samma resultat. För att optimeringsverktyget ska vara användbart och likvärdigt ett 

generellt dimensioneringsfall kommer nyttjandegraden vara den styrande parametern.  

När det gäller dimensionering och optimering av stålelement finns verktyg tillgängliga i 

Rhinoceros tilläggsmodul Karamba (se underavsnitt 3.1.2) vilket gör att optimeringen kan 

upplevas vara smidigare än för trä- och betongelement. Hur elementen ritas upp visas i Figur 8. 

 
Figur 8 - skapa stålelement i Rhinoceros 

Modulerna i Figur 8 är uppdelade i tre ljusgrå rutor. I den vänstra rutan modelleras en linje 

mellan två xyz-koordinater. För en pelare kan dessa koordinater exempelvis vara (0,0,0) och 

(0,0,3) samt för en balk (0,0,0) och (6,0,0). Z-värdet som visar ”3” i exemplet för pelaren och 

x-värdet som visar ”6” i exemplet för balken är kopplat till ett nummerreglage vilket innebär att 

pelar- och balklängd kan justeras av användaren utifrån specifika projektförutsättningar. Denna 

funktion att kunna ändra pelare- och balklängder används även till trä- och betongelementen. 

Samma nummerreglage justerar längden av elementen i de tre olika materialen samtidigt men 

för trä- och betongelementen ändras längden L i ekvationerna vid dimensionering istället för 

koordinater.  

Den modellerade linjen kopplas sedan till LineToBeam vilket innebär att linjen ska bli ett 

konstruktionselement och ett tvärsnitt inklusive materialegenskaper adderas till elementet i input 

CroSec. I mittenrutan modifieras elementet av ModifyElem där elastisk eller plastisk 

dimensionering kan väljas, böjstyvhet aktivt (Bending) med mera. I den högra rutan kopplas 

elementet ihop med laster i och upplag i Assemble som beskrivs mer nedan. 
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När elementet är skapat kan optimering av tvärsnitt göras genom modulen Optimize Cross 

Section, OptiCroSec som visas i Figur 9. Programmet kan med ett urval stålprofiler välja den 

som ger den högsta nyttjandegraden (under 100 %) utifrån angiven last. Urvalet stålprofiler, som 

finns fördefinierade i en databas i Karamba, kopplas till input CroSecs där det i detta fall är ett 

urval med stålprofiler av tvärsnitt KKR, kallformade konstruktionsrör. Optimeringen genomförs 

utifrån en maximal nyttjandegrad som styrs med MaxUtil. Detta värde är förbestämt till 100 % 

men kan justeras av användaren med ett nummerreglage.   

 
Figur 9 - skärmklipp i Karamba av Assemble Model och Optimize Cross Section 

Elementets förutsättningar och förhållanden läggs till i operatorn Assemble Model. Load och 

Support kopplar laster och stöd till elementet. Elementets egenskaper så som längd och placering 

som är bestämda med NURBS-geometri (se underavsnitt 3.1.1) kopplas in i input Elem. Laster 

som adderas till pelare är dimensionerande normalkraft NEd och till balkar en dimensionerande 

linjelast Qd.  

Vid dimensionering av betongpelare finns ingen operator i Grasshopper som kan optimera 

tvärsnitt med samverkande betong och armering. Därför genomförs dimensioneringsfallen för 

stålpelare respektive betongpelare och träpelare på olika sätt. Betongpelaren dimensioneras 

numeriskt på traditionellt sätt och optimeras med operatorn Galapagos i Grasshopper (se Figur 

10).  

 
Figur 10 – Galapagos optimeringsmodul 

Elementen beskrivs numeriskt och av koordinater, Genotype (se underavsnitt 3.1.2) och visuellt 

med resulterande volymer, Phenotype. De resulterande volymerna, Phenotype, visas i Figur 11. 
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Figur 11 - visualisering av resulterande element 

Galapagos testar ett antal variabler för att minimera eller maximera ett gränsvärde. I detta fall 

utgörs variablerna av betongtvärsnittets bredd, höjd mellan 150 och 600 mm (se Figur 12) och 

armeringsdiameter mellan 12 och 32 mm (se Figur 13). Dessa variabler testas mot gränsvärdet 

som utgörs av nyttjandegraden som maximeras till 100 % eller annan procentsats beroende på 

vad som gäller i projektet. De rosa boxarna justerar bredd, höjd och armeringsdiameter vid 

optimeringen för att hitta den mest optimala sammansättningen av variabler för elementet. 

Variablerna kopplas till Genome medan gränsvärdet, nyttjandegraden, kopplas till Fitness (se 

Figur 10). 

 
Figur 12 - variabler för tvärsnittsdimensioner betongtvärsnitt 

 
Figur 13 - variabel för armeringsdiameter i betongtvärsnitt 
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För att genomföra optimeringen av tvärsnitten är en arbetsbeskrivning skapad i programmet för 

att göra det användarvänligt och tydligt. De beräkningssteg som genomförs vid optimeringen 

finns presenterade i beräkningsdokumentet i bilaga 1. Ett dokument med manual för användning 

av optimeringsverktyget bifogas i bilaga 2.  

4.4.1 Optimering av stålelement 

Optimeringen av stålelement genomförs enligt Karamba3D (2018). Urvalet av stålprofiler finns 

förutbestämt i Karamba-modulen där dimensioner på tvärsnitt, tröghetsmoment, plastisk och 

elastisk böjstyvhet, masscentrum, skjuvcentrum, massa och tvärsnittsklasser finns beräknade. 

Denna funktion i Karamba utnyttjas för att undvika att skapa en egen databas med stålprofiler. I 

och med det krävs mindre handpåläggning vid optimering av stålelement än då trä- och 

betongelement optimeras. En mindre databas med förutbestämda tvärsnitt för trä och betong 

skapas däremot för att inget alternativ finns, samt att mängden data är mindre i dessa fall. 

Elementets resulterande massa kan läsas ur Mass i Figur 9. Massan multipliceras sedan med kg 

CO2-ekvivalenter eller MJ primärenergianvändning för redovisning av elementets miljöpåverkan 

och primärenergianvändning.  

4.4.2 Optimering av betongelement 

Det traditionella sättet att dimensionera element är att testa angivna tvärsnitt mot en 

dimensionerande last. På så sätt erhålls nyttjandegrader för böjning, knäckning, skjuvning och 

normalkraft. Om tvärsnittet passerar 100 % i nyttjandegrad testas ett större tvärsnitt, respektive 

mindre tvärsnitt om nyttjandegraden är långt under 100 %.  

I mjukvaran Rhinoceros Grasshopper används Galapagos som tidigare nämnt testar flera variabler 

för att maximera eller minimera det värdet som anges av Fitness som beskrivs i underavsnitt 3.1.2. 

När ett tvärsnitt ska optimeras kan dess bredd, höjd och armeringsdiameter väljas som variabler, 

Genome (Figur 10) medan nyttjandegraden är det värde som anger optimeringens Fitness. I 

denna optimering är tvärsnittet okänt från början, till skillnad från det traditionella sättet att 

dimensionera element, och optimeras för att uppnå önskad nyttjandegrad. Nyttjandegrader för 

böjning, knäckning och normalkraft optimeras för att gå så nära den önskade nyttjandegraden 

som möjligt.  

Vid optimering av betongpelarens knäcklastkapacitet (se underavsnitt 3.3.1) erhålls en last NB 

nära NEd vilket är det som bör hända då nyttjandegraden sätts till 100 %. Kvoten NEd/NB ingår i 

beräkning av andra ordningens moment enligt Svenska Institutet för Standarder (2005a), se 

ekvation 1. I och med optimeringen blir kvoten nära 1, vilket subtraheras från 1 och nämnaren 

går mot 0. Det innebär att kvoten i ekvation 1 kan bli oönskat stor.  

𝑀𝐸𝑑 =
𝑀0𝐸𝑑

1−
𝑁𝐸𝑑
𝑁𝐵

      (1) 

Vid optimering av dimensioneringsvärde för axiell bärförmåga (ekvation 2 enligt Svenska 

Institutet för Standarder (2005a)) är betongarea Ac och armeringsarea As de variabler som 

minimeras så mycket som möjligt för att klara lasten med nyttjandegrad nära 100 %.  
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𝑁𝑅𝑑 = 𝐴𝑐 ∙ 𝑓𝑐𝑑 + 𝐴𝑠 ∙ 𝑓𝑦𝑑     (2) 

Sänkta areor minskar styvheten EI som beräknas med avseende på bredd och höjd. Med en sänkt 

styvhet EI sänks också knäcklasten NB (ekvation 3 enligt Svenska Institutet för Standarder 

(2005a)). När nyttjandegrad för knäcklasten passerar 100 % blir subtraktionen 1-NEd/NB mindre 

än 1. Det innebär att andra ordningens moment blir negativt, vilket är odefinierbart.  

𝑙0 = 𝜋 ∙ √
𝐸∙𝐼

𝑁𝐵
      (3) 

Vid optimeringen av alla tre parametrar erhålls därför en relativt låg nyttjandegrad på samtliga för 

att hålla dem under 100 % utan att andra ordningens moment blir oändligt stort eller negativt. 

En annan faktor som begränsar möjligheten att komma nära 100 % nyttjandegrad är förenklingen 

MEd/MRd + NEd/NRd < 1 som beskrivs och motiveras i underavsnitt 3.3.1. 

I Grasshopper finns inget direkt så kallat straffvärde som begränsar variabler från att överskrida 

tillåtna värden enligt S. El Mourabit (personlig kommunikation, 15 oktober 2019). I 

optimeringen behövs begränsningar som anger maximalt tillåtna armeringsjärn som ryms i 

tvärsnittet men mist 4 järn totalt och MEd/MRd + NEd/NRd < 1. Det sistnämnda har efter tester 

visat sig lösa problemet med ett oändligt stort eller negativt andra ordningens moment. 

Begränsningar av variabler uppnås genom att manuellt skapa constraints och hitta ett straffvärde 

som Camp och Huq (2013) använder sig av. I detta fall medför straffvärdet att om variabeln 

överskrider tillåtet maxvärde sätts nyttjandegraden till >> 100 %. Eftersom optimeringen vill 

uppnå en nyttjandegrad nära och mindre än 100 % kommer den automatiskt att undvika 

överskridna maxvärden.  

För att undvika att nyttjandegraden överstiger 100 % väljs det värdet som ska minimeras som 

differensen mellan nyttjandegrad och 0.95. Detta ger ett värde nära 0.95 men med optimeringens 

resultatintervall ges ett värde under 1.0 med en säkerhetsmarginal på 5 %. 

Gränsvärdet f som minimeras (fitness) och variabler som utgör Genotype (se underavsnitt 3.1.2) 

redovisas i ekvation 4, 5 och 6. 

𝐵𝑎𝑙𝑘:𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑓 =
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
(𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡) − 0.95   (4) 

𝑃𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒:𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑓 = 𝑚𝑎𝑥

{
 
 

 
 
𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
(𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡)

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
(𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘)

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝐵
(𝑘𝑛ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔}

 
 

 
 

− 0.95  (5) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 =  {
𝑏 = 150 − 600 𝑚𝑚
ℎ = 150 − 600 𝑚𝑚

𝜙 = 12, 16, 20, 25 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 32 𝑚𝑚
}   (6) 

b = tvärsnittsbredd 

h = tvärsnittshöjd 

ϕ = armeringsdiameter   
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För att vara på den säkra sidan avrundas alltid antalet erforderliga järn uppåt.  

4.4.3 Optimering av träelement 

Optimeringen av träelement genomförs med motsvarande metodik som för betongelementen 

med Galapagos. Gränsvärdet f som minimeras (”fitness”) och variabler som utgör Genotype (se 

underavsnitt 3.1.2) redovisas i ekvation 7, 8 och 9.  

𝐵𝑎𝑙𝑘𝑎𝑟:𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑓 = 𝑚𝑎𝑥 {

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑅𝑑
(𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡)

𝑉𝐸𝑑

𝑉𝑅𝑑
(𝑡𝑣ä𝑟𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡)

} − 0.95  (7) 

𝑃𝑒𝑙𝑎𝑟𝑒:𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑓 =
𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑅𝑑
(𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘) − 0.95   (8) 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑟 = {
𝑏 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝐿𝑖𝑚𝑡𝑟äℎ𝑎𝑛𝑑𝑏𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑙 1 (2016)
ℎ 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝐿𝑖𝑚𝑡𝑟äℎ𝑎𝑛𝑑𝑏𝑜𝑘 𝐷𝑒𝑙 1 (2016) 

}  (9)  

b = tvärsnittsbredd 

h = tvärsnittshöjd 

  

Samtliga variabler vid optimering av betong- och träelement finns listade från lägst till högst 

värde. Inför varje optimering sätts alla variabler, Genome, till de lägsta, vilket är de värden som 

optimeringen utgår ifrån.  

4.5 LCA 

Miljödata i form av utsläpp växthusgaser i kg CO2-ekvivalenter appliceras till massan eller 

volymen av de resulterande elementen efter genomförd optimering. Funktionell enhet för 

stålprofiler är enligt (Environdec, u.å.) [kg stål]. Det innebär att utsläpp kg CO2-ekvivalenter 

anges per kg stål i EPD:n. Likaså gäller för armeringsjärn. Funktionell enhet för betong och trä 

är [m3 betong] respektive [m3 trä]. Det innebär att mängder trä, betong, armeringsjärn och 

stålprofil med rätt enheter ska beräknas utifrån de resulterande elementen för att utsläpp 

växthusgaser ska kunna multipliceras till dem. LCA:ns mål och omfattning samt LCI anges enligt 

avsnitt 3.2 men gjorda val för optimeringen.  

4.5.1 Mål och omfattning 

LCA:n genomförs med avseende att analysera miljöprestandan av den delen av livscykeln som 

utgörs av produktskedet (A1-A3) av komponenter med olika material. Analysen genomförs för 

pelare respektive balkar och täcker de komponenter i elementen som utgör huvuddelen av dem. 

Knutpunkter och eventuella skarvar inkluderas alltså inte. Funktionell enhet är vald som 1 st 

pelare eller 1 st balk med längd/spännvidd som anges specifikt utifrån projektförutsättningar och 

dimensionerade enligt Eurokod utifrån den last som anges i projektförutsättningar.  
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4.5.2 LCI 

Materialmängderna som krävs för att analysera miljöprestandan genom materialtillverkningsfasen 

beräknas utifrån de dimensioner som optimeringen resulterar i. Tvärsnittsarean för respektive 

material multipliceras med längd/spännvidd och eventuellt densitet för att erhålla den 

funktionella enhet som anges för materialet, alltså volym, m3, eller massa, kg. Den 

implementerade LCI-datan hämtas från den publika databasen epd-norge.no (u.å.) från utvalda 

tillverkare. 

4.6 BERÄKNINGSEXEMPEL 

Diagram skapas för att visa en princip på hur resultatet kan se ut och ett exempel på vad 

optimeringsverktyget kan användas till. I detta exempel skapas diagram efter optimering av 

träelement, stålelement och betongelement, både balkar och pelare.  

I tabell 2 och 3 redovisas miljödata som är hämtat från EPD:er för respektive material. Det 

använda värdet för koldioxidekvivalenter för respektive material presenteras i tabell 2. 

Tabell 2 - utsläpp koldioxidekvivalenter för respektive material 

Material Utsläpp koldioxidekvivalenter 

Stålpelare KKR 2,78 kg CO2-ekv/kg stål 

Stålbalk HEA 2,492 kg CO2-ekv/kg stål  

Betong C30/37 291,46 kg CO2-ekv/m3 betong 

Betong C50/60 417 kg CO2-ekv/m3 betong 

Armering  0,36 kg CO2-ekv/kg stål 

Limträ -670 kg CO2-ekv/m3 trä 

Det använda värdet för primärernergianvändning för respektive material presenteras som 

användning av förnyelsebara energikällor + icke-förnyelsebara energikällor och presenteras i 

tabell 3. 

Tabell 3 - primärenergianvändning för respektive material 

Material Primärenergianvändning 

Stålpelare KKR 0,98+16,3 MJ/kg stål 

Stålbalk HEA 2,109+21,214 MJ/kg stål 

Betong C30/37 223+1429 MJ/m3 betong 

Betong C50/60 281+1917 MJ/m3 betong 

Armering  3,66+1,95 MJ/kg stål 

Limträ 1574+489 MJ/m3 trä 

Till exemplet används produktspecifika EPD:er för betongklass C30/37 och C50/60, stålpelare, 

stålbalkar och limträ från slumpvalda tillverkare. De olika materialen jämförs mot varandra vid 

olika laster för att avgöra vilket det mest fördelaktiga stommaterialet är. Betongelement med 

betongklass C30/37 och C50/60 jämförs mot varandra för att visa hur skillnader i utsläpp kg 

CO2-ekvivalenter och MJ primärenergianvändning mellan betongklasser kan se ut. Detta 

redovisas i Figur 14-17.  
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Figur 14 – jämförelse växthusgaser betongpelare C30/37 och C50/60 

 
Figur 15 – jämförelse primärenergianvändning betongpelare C30/37 och C50/60 

 
Figur 16 – jämförelse växthusgaser betongbalkar C30/37 och C50/60 
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Figur 17 – jämförelse primärenergianvändning betongbalkar C30/37 och C50/60 

Figur 18-21 redovisar jämförelse av utsläpp av kg CO2-ekvivalenter och MJ 

primärenergianvändning för armerat betongelement med betongklass C30/37, stålprofiler med 

stålkvalitet S355 och träelement med varierande hållfasthet.  

 
Figur 18 – jämförelse växthusgaser betong-, stål och träpelare 

 
Figur 19 - jämförelse primärenergianvändning betong-, stål- och träpelare 
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Figur 20 - jämförelse växthusgaser betong-, stål- och träbalkar 

 

 
Figur 21 - jämförelse primärenergianvändning betong-, stål- och träbalkar 

De dimensioner som optimeringen resulterat i är för pelare med en punktlast mellan 300-3000 

kN presenteras i tabell 4.  
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Tabell 4 - optimerade pelardimensioner 

De dimensioner som optimeringen resulterat i är för balkar med en linjelast mellan 10-100 kN/m 

presenteras i tabell 5.  

Tabell 5 - optimerade balkdimensioner 

Linjelast 
[kN/m] 

Ståltvärsnitt 
Betongtvärsnitt 
C30/37 [mm] 

Trätvärsnitt 
[mm] 

Betongtvärsnitt C50/60 
[mm] 

10 HEA160 480x290 315x140 250x190 

20 HEA200 490x360 450x140 410x270 

30 HEA220 480x330 855x90 540x260 

40 HEA240 540x460 720x140 360x280 

50 HEA260 480x430 585x215 450x420 

60 HEA280 420x250 1080x140 480x410 

70 HEA280 520x370 765x230 500x260 

80 HEA300 410x370 1215x165 480x370 

90 HEA300 520x180 810x280 530x380 

100 HEA320 440x370 1170x215 480x390 

 

Optimering av tvärsnitt kan ibland göra så att exempelvis bredden på stålprofilen ökar medan 

livtjockleken minskar, det kan bidra till minskad vikt av balken. Eftersom utsläpp växthusgaser 

och primärenergianvändning anges per kg stål kan en ökad last, följt av dimensionering, bidra 

till mindre utsläpp växthusgaser. De armerade betongelementen dimensioneras så att både 

armering och betong optimeras för den dimensionerande lasten. Mängden armering kan i vissa 

fall öka medan betongtvärsnittet minskas då lasten ökar. Dessa faktorer kan bidra till att graferna 

i Figur 14-21 inte utgörs av raka linjer.  

Dimensionen för betongpelare kan ibland vara större för lägre laster. Detta beror av att 

förhållandet mellan armering och betong i tvärsnittet ändras utifrån den dimensionerande lasten 

och om det är momentkapacitet, tvärkraftskapacitet eller normalkraftskapacitet som är den 

styrande faktorn. Då minst två armeringsjärn krävs per sida i optimeringen kan det innebära att 

tvärsnittet antar en större dimension så att armeringsmängden beror av tvärsnittsstorlek istället 

för dimensionerande last. (se underavsnitt 3.3.1)  

Punktlast 
[kN] 

Ståltvärsnitt [mm] 
Betongtvärsnitt 
C30/37 [mm] 

Trätvärsnitt 
[mm] 

Betongtvärsnitt 
C50/60 [mm] 

300 KKR90x90x6 200x200 360x115 200x200 

600 KKR120x120x6.3 210x210 230x180 190x190 

900 KKR120x120x12 260x260 330x180 220x220 

1200 KKR140x140x10 280x280 360x230 240x240 

1500 KKR150x150x12 320x320 450x230 250x250 

1800 KKR150x150x16 340x340 360x330 270x270 

2100 KKR160x160x16 370x370 380x360 290x290 

2400 KKR180x180x16 390x390 430x360 310x310 

2700 KKR200x200x16 420x420 430x405 330x330 

3000 KKR200x200x16 440x440 450x430 340x340 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 RESULTAT 

Beräkningsexemplet visar att stålbalkar ger betydligt större miljöpåverkan och kräver mer 

primärenergianvändning än både trä och betong. Utifrån det resultatet kan optimeringsverktyget 

ses som onödigt då stommaterial ska jämföras eftersom stål antas bli det värsta ur miljösynpunkt 

och trä det bästa oavsett laster och pelar- och balklängder. Det som däremot inte redovisas i 

graferna är elementens storlek. För exempelvis balkar med 6 m spännvidd som belastas med en 

linjelast av 100 kN/m är stålprofilen av HEA320 (310 mm hög och 300 mm bred), betongbalkens 

dimension är 440x370 mm och träbalkens dimension är 1170x215 mm. I optimeringsverktyget 

redovisas samtliga dimensioner för att möjliggöra jämförelser och därmed genomföra fördelaktiga 

val även konstruktionsmässigt.  

Tidigare studier som presenteras i underavsnitt 1.1.1 tyder på att stål ofta visat sig vara bättre än 

betong ur miljösynpunkt. I dessa studier har det generellt antagits att en del av stålet är av 

återvunnet stål. Det är en faktor som kan bidra till att det är fördelaktigt att välja stålelement då 

de är slankare än både betong- och träelement, samt att det finns möjlighet att använda återvunnet 

material. Eftersom LCA:n genomförs med klimatvärden som adderas till elementen efter 

optimeringen kan återvunnet stål användas som en minuspost i beräkning av koldioxidutsläpp 

och primärenergianvändning. I beräkningsexemplet är allt stål antaget att vara icke återvunnet, 

vilket kan vara en anledning till att stålelementen ger störst koldioxidutsläpp och 

energianvändning och att resultatet i LCA:n och skiljer sig från tidigare studier.  

Ett användningsområde för optimeringsverktyget ses i att elementen kan optimeras så att 

materialanvändningen blir så låg som möjligt. När det däremot kommer till miljödata finns det 

osäkerheter för hur kvalificerad användaren är att genomföra en LCA eller bedöma vilken EPD 

som kan användas. I manualen i bilaga 2 finns rekommendationer för vad som bör undersökas 

innan en EPD väljs. Detta är dock inget som säkerställer trovärdigheten i resultatet då manualen 

är upprättad av författaren som har låg kompetens inom LCA.  

I detta arbete genomförs analyser av enskilda komponenter. Enskilda komponenter påstås vara 

lättare att genomföra en LCA för än en hel byggnad, se underavsnitt 3.2.2. Beroende på 

användarens kompetens bör verktyget inte alltid användas för en konstruktör som vill genomföra 

korrekt LCA. Däremot kan det vara något som är lämpligt att genomföra tidigt i projekt när val 

av stommaterial ska göras. Om optimeringsverktyget i framtiden ska användas för att optimera 

hela byggnader kan en konsult med LCA-kompetens med fördel genomföra en LCA, medan 

konstruktören använder optimeringsverktyget för att minimera materialanvändningen. Detta på 

grund av det som diskuteras i underavsnitt 3.2.1 om de osäkerheter som finns i LCA då det 

kommer till att välja referensstudieperiod, databaser och systemgränser. Dessutom diskuteras det 

att resultatet kan vara känsligt och varierat. Åsikter av Olinzock et al., (2015) och Saunders et 

al., (2013) som redovisas i avsnitt 3.4 är att en korrekt LCA kräver omfattande kunskap och en 

komplex bedömning. Även A. Joelsson (personlig kommunikation, 20 november 2019) menar 

att LCA av hela byggnader är ett komplext arbete som kräver att arbetaren har tidigare erfarenhet 

av LCA. 



42 
 

Sammantaget bör en LCA för hela byggnader utföras av en utbildad i området då val av EPD:er 

är komplexa och svåra att tyda för en ovan person. En potentiell framtid för det framtagna 

optimeringsverktyget är att genom optimering av konstruktioner generera data så som volymer 

och massor. Det är information som sedan kan vidarebefordras till en kollega med LCA-

kompetens som i sin tur kan applicera miljödata till de framtagna mängderna av material.  

Det finns osäkerheter i hur optimeringsverktyget skulle användas i verkligheten. Att 

konstruktörer väljer konstruktionsmaterial ur miljösynpunkt kommer inte alltid att vara fallet då 

främst kunden till projektet men ibland även arkitekter är de som har den avgörande rösten för 

vilka material som används i byggnaden. Däremot har konstruktörer med detta 

optimeringsverktyg möjlighet att erbjuda för kunden det mest miljövänliga alternativet eller ange 

hur stor skillnad i miljöpåverkan det är mellan olika stommaterial. Utöver det har konstruktören 

möjlighet att med detta verktyg avgöra vilka kvaliteter eller hållfasthetsklasser för ett material som 

är bäst ur miljösynpunkt. Dessutom kan konstruktionerna med detta verktyg beräknas så att 

materialanvändningen blir så låg som möjligt.  

5.2 ENKÄTUNDERSÖKNING  

I enkätundersökningen visar det sig att erfarenheter av parametrisk design hos den tillfrågade 

gruppen byggnadskonstruktörer är ringa. Ett lättanvändbart optimeringsverktyg med tydliga 

anvisningar är önskvärt. Anledningar till att program för parametrisk design eller LCA sällan 

används upplevs vara att det inte finns tid till det och att kunskapen är otillräcklig samt att 

incitamenten är fåtaliga. 

Vid skapandet av optimeringsverktyget är tydlighet viktigt. En stegvis arbetsgång väljs för att 

användaren snabbt ska kunna genomföra sin beräkning då tid och kunskap upplevs vara 

begränsad. För att optimeringsverktyget ska vara tillförlitligt skapas ett beräkningsdokument där 

användaren själv kan föra in egna värden och genomföra motsvarande beräkning som genomförs 

i parametriseringen. På så sätt kan beräkningsgången kontrolleras.  

Faktorer som påverkar undersökningens reliabilitet är att antalet respondenter är lågt och att de 

representerar samma kontor. Det innebär att resultatet inte är representativ för konstruktörer 

generellt eller för hela Sverige. Dessutom påverkas det av att författarens som upprättar enkäten 

har en relation till respondenterna, vilket kan bidra till att frågor vinklas utifrån hur författaren 

kan anta att respondenterna ska svara. Författarens relation till företaget som en potentiell 

arbetsgivare är också en faktor som kan påverka dels enkätundersökningen, dels hela arbetet som 

utförs i samarbete med företaget. För att få ett bredare underlag till arbetet hade kunnat vara att 

göra enkätundersökningen på fler kontor inom Sweco eller hos fler företag men det är inte 

genomfört i detta arbete eftersom optimeringsverktyget främst testas på ett utvalt kontor. 

5.3 OPTIMERING 

Parametrisering genererar många lösningar på ett effektivt sätt. Den mjukvara som finns att tillgå 

i denna studie har ett utvecklat optimeringsverktyg för optimering av ståltvärsnitt medan 

optimering av trä- och betongelement är upprättat manuellt. Eftersom författarens kunskap inom 

programmering är låg är resultatet av optimeringen mindre tillförlitligt än en traditionell 

dimensioneringsprogramvara. På grund av att optimeringsverktyget inte är ”smart” 
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programmerat, av en person med kunskap inom programmering, och kan ta egna beslut för att 

få ett tvärsnitt med hög nyttjandegrad blir beräkningarna komplicerade. 

Matlab som El Mourabit (2016) nyttjar i optimeringen i sitt arbete hade kunnat användas även i 

detta arbete för att skapa script för optimeringen med högre precision och säkerhet. Det 

genomförs inte i detta arbete på grund av kunskaps- och tidsbrist. Eftersom både parametrisering 

och LCA behöver studeras från grunden antas initialt att tid inte finns för inlärning av Matlab 

eller att upprätta script på annat sätt. Fördelen med den metoden som använts för optimering i 

detta arbete är att det kan göras utan speciell tidigare erfarenhet. Programmet anses vara så pass 

logiskt uppbyggt att det kan användas i projekt efter en kort inlärningsperiod. Tillsammans med 

handledningsvideor från mjukvarornas hemsidor upplevs inlärningsperioden fortskrida effektivt. 

Ett antal förenklingar är dock gjorda vid beräkningarna som eventuellt ger ett annat resultat än 

vid traditionell dimensionering. Detta tillsammans med att optimeringen anses vara enkelt 

genomförd påverkar optimeringsverktygets validitet. Resultatet kan inte garanteras vara 

hundraprocentigt eftersom det finns ett antal felkällor. Optimeringsverktyget som arbetet har 

resulterat i bör därför inte användas för dimensionering av element.  

Optimeringsverktyget skulle eventuellt ge ett bättre resultat om det istället för att optimera 

elementen utifrån nyttjandegraden väljs att optimera så att värdet för utsläpp växthusgaser eller 

energianvändning blir så låg som möjligt. Det är inte gjort i detta arbete på grund av tidsbrist 

eftersom varje optimering kontrolleras i dimensioneringsprogram. Det är en tidskrävande process 

eftersom många tvärsnitt för samtliga tre material måste kontrolleras. Dessutom skulle 

optimeringen i det fallet bero av vilken EPD som väljs, eftersom det är miljödata som är 

gränsvärdet som ska minimeras. Eftersom val av EPD tidigare konstaterats vara en komplex 

process som medför en del felfaktorer kan det påverka resultatet om optimeringen skulle 

genomföras på det sättet.  

Problemet som i underavsnitt 3.1.3 diskuteras om stora antal möjliga lösningar vid optimering 

med genetic algorithm är löst i optimeringsverktyget genom att antalet genererade lösningar är 

begränsade och att samtliga variabler sätts till lägsta värdena innan optimeringen påbörjas. 

Optimeringen genomförs med grundidén att den bäst anpassade överlever. När optimeringen 

går från de lägsta variablerna och arbetar sig uppåt i dimensionerna finns en större chans att den 

lägsta möjliga dimensionen med högst nyttjandegrad väljas av Galapagos då det förutbestämda 

antalet genereringar är uppnådda.  

Tvärkraftsreduktion enligt Svenska Institutet för Standarder (2004), avsnitt 6.1.7(3), är bortsedd 

från i optimeringen av träbalkar. Anledningen till det är att de resulterande tvärsnitten i 

beräkningsexemplet är slanka och enligt H. Risberg (personlig kommunikation, 9 januari 2020) 

kommer balkarna att optimeras till nästan orealistiskt smala tvärsnitt i optimeringsprogrammet 

om tvärkraftsreduktion antas. För att inte erhålla orealistiskt smala balkar bortses därför 

tvärkraftsreducering. 

5.4 LCA 

Osäkerheter med systemavgränsning i LCA finns beskrivet i underavsnitt 3.2.1. Av detta har ett 

antal faktorer hållits i åtanke vid upprättandet av optimeringsverktyget. 
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I och med de stora variationerna mellan olika betongkvaliteter och transporters betydande 

inverkan på resultatet kommer det framtagna optimeringsverktyget användas med 

produktspecifika EPD:er som hämtas av användare själv istället för generella EPD som baseras på 

medelvärden. Detta ökar trovärdigheten i resultatet då de faktiska transportsträckorna till fabrik 

är analyserade, utsläpp under produktfasen (se avsnitt 3.2) samt att de faktiska utsläppen under 

tillverkning av den enskilda komponenten används i analysen.  

Förutsättningarna för att använda sig av LCA-bedömning av byggnadsmaterial bör utifrån teorin 

i underavsnitt 3.2.2 förenklas om endast en komponent studeras. Med en begränsad tidsram kan 

det underlätta för projektet att isolera sig till en komponent istället för en hel byggnad om en 

enklare LCA-bedömning önskas genomföras. Även dimensioneringen upplevs förenklas då 

enskilda komponenter studeras. Detta för att beräkningar av hela stomstrukturer inkluderas av 

stabilitetsberäkningar, anslutningar och grundläggning vilket skulle bidra till en komplex 

optimering ett stort antal variabler. Eftersom problem finns vid optimering av ett enskilt 

betongelement (se underavsnitt 3.1.3) antas problemet blir värre för stora stomstrukturer. 

Enligt Du och Karoumi (2013) är stadiet A1-A3 det mest betydande för miljöpåverkan och är 

därför den period som väljs att studera. Dessutom är målet med detta arbete att analysera stomval. 

Stommen analyseras oberoende av klimatskal eller uppvärmningssystem, vilket innebär att utsläpp 

under produktionsfasen och användningsfasen upplevs svåra att endast fokusera till stommen. 

Därmed inkluderas inte fler faser är A1-A3 vid denna analys av enstaka stomkomponenter, till 

skillnad från om analysen hade genomförts för en hel byggnad. 

5.5 OSÄKERHETER I RESULTATET 

Betong ger, som nämnt i underavsnitt 3.2.1, ett varierat och känsligt resultat beroende på hur 

lång analysperiod som används. Eftersom bara perioderna fram till transport till byggarbetsplats 

finns med i alla EPD:er kommer inte en längre period än det att analyseras. Detta kan ge ett 

känsligt resultat och bör därför hållas i åtanke.  

För att förenkla optimeringen av armerade betongpelare är antalet järn begränsade till minst två 

järn per sida och maximalt tre järn per sida. Detta för att pelaren klara av böjning åt i två 

riktningar. Optimeringen sker endast för utböjning i en riktning, därför är antalet järn satt till 

max tre för att inte få orealistiska resultat. Hade exempelvis optimeringen resulterat i 6 järn per 

sida vid böjning runt ena axeln skulle det innebära att lika många järn behövs vid böjning runt 

andra axeln då pelaren inte antas vara avstyvad, vilket skulle resultera i 20 järn i pelaren totalt 

(6+6+4+4 eftersom hörnjärnen är gemensamma i båda riktningar). Detta påverkar 

normalkraftskapaciteten och skapar problem i optimeringen som ska uppnå så hög nyttjandegrad 

som möjligt. Max tre järn per sida innebär att maximalt antal järn är åtta (3+3+1+1).  

Förenklingen av interaktionsdiagrammet, se underavsnitt 3.3.1, kan innebära att pelarens fulla 

kapacitet inte nyttjas. Eftersom summan av nyttjandegrad för moment och normalkraft inte får 

överstiga 100 % betyder det att båda inte kan komma nära 100 %. Därmed väljs ett tvärsnitt som 

är större i de fall då summan av nyttjandegraderna passerar 100 %. Vid traditionell dimensionering 

kan ett mindre tvärsnitt väljas eftersom en förenkling av interaktionsdiagrammet vanligtvis inte 

används.  
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Ingen hänsyn till brand tas i dimensioneringen. Det innebär att de resulterande tvärsnitten inte 

alltid stämmer med ett verkligt fall av branddimensionering. Ytbehandling av stål inkluderas inte 

heller i beräkningarna, vilket kan påverka resultatet av LCA. 

Ingen hänsyn till vippning av balkarna tas. Det beror på att balkar kan antas avstyvas i ovankant 

av bjälklag eller takskivor och skulle därför inte påverkas av vippning vid smala tvärsnitt. Ingen 

analys utförs heller för hur antalet analyserade element påverkar resultatet av LCA. Resultatet för 

miljöpåverkan kan antas vara linjärt med antalet pelare men är inget som kontrolleras då 

kompetens inom LCA saknas. De tidigare studierna innefattar analyser av hela konstruktioner till 

skillnad från detta arbete där endast enstaka komponenter analyseras. Det är en faktor som 

påverkar trovärdigheten av jämförelsen mot tidigare studier. I litteraturstudien är tidigare 

forskning för analys av enstaka komponenter eftersökt men författaren av detta arbete har inte 

anträffat någon sådan.  

Bakgrundsfakta om parametrisk design, hur det fungerar och är uppbyggt presenteras delvis med 

referenser till icke granskade källor. Den privata hemsidan TU Delf (2018) och Swecos 

internwebb som Swecopedia (2019), Sweco (2019) och Hoff (2019) kan ge fakta vinklat mot 

företagens egna intressen och är därför källor som inte bör tillförtros på samma sätt som andra 

granskade källor. För att ge en bredare basfakta kring parametrisk design anses de däremot vara 

tillräckligt tillförlitliga för att användas till att förklara ämnet.  

5.6 FORTSATT ARBETE 

Efter genomfört arbete uppstår ett antal nya problemformuleringar. Dessa är bland annat hur 

detta kan appliceras på hela byggnader, om optimeringen kan sammankopplas med ett LCA-

program så att även inhämtning av miljödata blir automatisera, eller hur optimeringen skulle 

kunna förbättras genom att använda Matlab för beräkningar. Förslag på fortsatt arbete presenteras 

nedan. 

▪ För att kunna klimatoptimera hela byggnader skulle det vara intressant att studera 

optimering av större ramar genom att tillägga knutpunkter mellan balkar och pelare. På 

så sätt kan medvetna klimatval utökas till att inte bara de huvudsakliga bärande elementen 

optimeras utan även val av anslutning mellan elementen väljs miljömedvetet.  

▪ Ett annat sätt att klimatoptimera hela byggnader är att inkludera drift- och 

användningsfasen. För att göra det krävs det att den energi som krävs för att driva 

byggnaden studeras. Optimering av hela byggnader för både konstruktion, 

energiförsörjning och klimatskal med LCA är en studie som skulle kunna uppfylla det 

syftet.  

▪ Hållbarhet kan även uppnås ur ett kostnadsperspektiv. Att göra miljömedvetna val för 

byggnaden kan både innebära en ökad och minskad kostnad. För att optimera en byggnad 

för de båda aspekterna hade det varit intressant att studera optimering av 

konstruktionselement med ur både miljö- och kostnadssynpunkt ur ett 

livscykelperspektiv 

▪ De metoder som idag används vid uppförandet av konstruktionsritningar innebär att 

konstruktionen generellt modelleras upp som en BIM-modell. För att undvika 

dubbelarbete att modellera konstruktionen både i ett BIM-program och 
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klimatoptimeringsprogram hade ett hjälpmedel kunnat vara att BIM-modellen kan 

exporteras till ett program för klimatoptimering och är därför ett arbete som skulle vara 

intressant att genomföra. 

▪ Det har konstaterats i detta arbete att det är ett komplicerat och kan bidra till flertalet 

felfaktorer när EPD:er inhämtas manuellt av användaren. Bedömning av EPD:ns kvalitet 

kan vara svårt att genomföra och ett hjälpmedel för att undvika sådana problem är om ett 

LCA-program med en fördefinierad EPD-databas kunde kopplas samman med 

parametrisk design. På så sätt skulle valet av EPD kunna göras med högre säkerhet och 

kvalitet. För att genomföra detta kan möjligheter att koppla samman LCA-program med 

parametrisk design studeras.   
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6. SLUTSATS 

För att nettoutsläppen av växthusgaser i Sverige ska vara noll år 2045 krävs det att miljöarbetet 

utökas hos alla aktörer, inte minst inom bygg- och fastighetssektorn som står för 21 % av Sveriges 

totala utsläpp av växthusgaser. Möjligheter för konstruktörer att påverka miljöarbetet är goda 

eftersom den bärande konstruktionen utgör en betydande del av anläggningens eller byggnadens 

miljöpåverkan. Med detta arbete sprids kunskap och miljöarbetet uppgraderas då konstruktörer 

gör miljömedvetna stomval. 

En viktig slutsats i detta arbete är att resultatet av klimatoptimeringen beror till stor del av vilken 

EPD som väljs. Det ses därför som en kritisk del i arbetet. Beroende på resultatets önskade 

tillförlitlighet bör EPD:n väljas med en noggrannhet därefter. Konstruktörers möjlighet att 

genomföra klimatoptimering självständigt finns men enligt enkätundersökningen finns ingen 

erfarenhet inom LCA i någon större utsträckning. Med fördel bör därför stöd vid inhämtandet 

av EPD:er sökas. Däremot kan de redovisade diagrammen i Figur 14-21 användas som riktlinjer 

och ungefärliga värden på utsläpp och primärenergianvändning eftersom miljödatan finns 

angiven i anslutning till dem. Om användaren har ett värde för stålpelares utsläpp av växthusgaser 

hälften så stort som det som används i beräkningsexemplet, då kan kurvan i diagrammet sänkas 

till hälften eftersom de resulterande värdena är linjära mot miljödata från EPD. På så sätt erhålls 

ett ungefärligt riktvärde. En annan slutsats är att parametrisk design kan utföras relativt enkelt 

utan tidigare erfarenhet i området. Mycket stöd för utförandet finns online och kan användas för 

att genomföra enklare parametriseringar med god effektivitet. 

Beräkningsexemplet visar att stål ger mest utsläpp av växthusgaser och har högst 

energianvändning och att de resulterande dimensionerna för respektive material uppskattas vara 

av betydelse beroende på belastningen. Betong- och träpelare har visat sig få liknande 

dimensioner medan stålpelare är slankare. Träbalkar visar sig bli betydligt högre i dimension än 

betong- och stålbalkar över 30 kN/m. Även när det gäller balkar är stålbalkar de slankare 

alternativen vilket stämmer med de tidigare studierna där det menas att stålelement med fördel 

oftast ger en slankare konstruktion.  

Optimeringsverktyget kan med fördel användas när det i projektet finns funderingar över 

alternativa stommaterial. Det kan även utifrån verktyget erhållas en ungefärlig indikation på hur 

många gånger mer miljöpåverkan ett stommaterial ger till skillnad från ett annat.  
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Betongpelare Indata=gul
≔fck 30 MPa

≔fcd =――
fck
1.5

20 MPa
≔c 0.030 m

≔Ecd =――
33
1.2

27.5 GPa ≔ϕ =――
16

1000
0.016 m

≔fyd =――
500
1.15

434.783 MPa ≔εcu =――
3.5
1000

0.004

≔Es 200 GPa

≔b 0.28 m

≔h 0.28 m

≔φ 1.3

≔N 1200 kN

≔Np 600 kN

≔l0 3 m

≔d =---b c 0.006 ―
ϕ
2

0.236

≔d' =+c ―
ϕ
2

0.038

=―
d'
d

0.161

(1) Slankhetstal ≔λ =―――
l0

⎛
⎜
⎜⎝
――
b

‾‾12

⎞
⎟
⎟⎠

37.115

(2) Excentricitet ≔e =――
l0
400

0.008 m

Första ordningens moment (3) ≔M =⋅e N 9 brott

(4) ≔Mp =⋅e Np 4.5 bruks

(5) Effektivt kryptal ≔φef =⋅φ ――
Mp

M
0.65

I 
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≔φef =⋅φ ――
Mp

M
0.65

(6) Relativ normalkraft ≔n =―――――
N
⋅⋅⋅b h fcd 1000

0.765

(7) Slankhetskontroll ≔λlim =⋅⋅⋅20 ――――
1

+1 ⋅0.2 φef

1.1 ――
0.7

‾‾n
15.578 om < måste andra λlim λ

ordningens moment 
beräknasAnta =0.25 ω

(8) ≔ω 0.25

(9) Styvhet ≔EIs =⋅⋅⋅⋅⋅⋅Es 1000 b h ――
fcd
fyd

⎛
⎜
⎝

-―
h
2

c
⎞
⎟
⎠

2

ω 2.182 MNm2

(10) ≔EIc =⋅⋅⋅Ecd b ―
h3

12
1000 14.086 MNm2

≔k1 =
‾‾‾
――
fck
20

1.225

≔k2 =min
⎛
⎜
⎝

,0.2 ⋅n ――
λ

170

⎞
⎟
⎠

0.167

(11) ≔ρ =――――

⋅⋅4 π
⎛
⎜
⎝
―
ϕ
2

⎞
⎟
⎠

2

⋅b h
0.01 (Ange antalet järn i nämnaren framför )π

(12) ≔Kc =⋅k1 ―――
k2
+1 φef

0.124 om >ρ 0.002 ≔Kc =――――
0.3

+1 ⋅0.5 φef

0.226 om >ρ 0.01

(13) ≔Ks 1 om >ρ 0.002 ≔Ks 0 om >ρ 0.01

≔ks 0

≔kc 0.226

≔EI =+⋅kc EIc ⋅ks EIs 3.183 MNm2

(14) ≔NB =⋅⋅π2 ――
EI

l0
2

1000 ⋅3.491 103 kN

Andra ordningens moment

(15) ≔MEd =max

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

,⋅N max
⎛
⎜
⎝

,――
20

1000
―
b
30

⎞
⎟
⎠

⋅M

⎛
⎜
⎜
⎜
⎜
⎝

+1 ―――

⎛
⎜
⎝
――
π2

8

⎞
⎟
⎠

⎛
⎜
⎝

-――
NB

N
1
⎞
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟
⎠

24 kNm

II 



=―――――
N
⋅⋅⋅fcd b d 1000

0.908 =―
d
d'

6.211

=―――――
MEd

⋅⋅⋅fcd b d2 1000
0.077

≔ω 0

(16) ≔As =max
⎛
⎜
⎝

,,⋅⋅⋅⋅ω b d ――
fcd
fyd

1000000 ⋅⋅⋅0.002 b h 1000000 ⋅0.1 ―――
⋅N 1000
fyd

⎞
⎟
⎠

276 mm2

(17) ≔As.in =ceil
⎛
⎜
⎜
⎜
⎝

―――――
As

⋅π
⎛
⎜
⎝

⋅―
ϕ
2

1000
⎞
⎟
⎠

2

⎞
⎟
⎟
⎟
⎠

2 Antal järn per sida (symmetriskt tvärsnitt)

(18) ≔Ain =⋅⋅⋅As.in 2 π
⎛
⎜
⎝

⋅1000 ―
ϕ
2

⎞
⎟
⎠

2

804.248 mm2

(19) ≔NRd =+⋅⋅
⎛
⎜
⎝

-⋅b h ―――
Ain

2000000

⎞
⎟
⎠
fcd 1000 ⋅Ain ――

fyd
1000

⋅1.91 103 kN

(20) ≔NyttjandegtadN =――
N
NRd

0.628 (24) ≔Nyttjandegradknäckning =――
N
NB

0.344

(21) ≔x =―――――
N

⋅⋅⋅0.8 fcd b 1000
0.268

(22) ≔MRd =――――――――――――――――――――――――

+⋅⋅⋅⋅b 0.8 x fcd 1000000
⎛
⎜
⎝

-⋅―
h
2

1000 ⋅⋅0.4 x 1000
⎞
⎟
⎠

⋅⋅fyd ――
Ain

2
(( -⋅d 1000 ⋅d' 1000))

1000000
74.046

(23) ≔Nyttjandegradböjning =――
MEd

MRd

0.324

Tvärgående armering
≔ϕs 6 mm

≔s =min (( ,,⋅⋅20 ϕ 1000 ⋅b 1000 400)) 280mm ≔skant =⋅0.6 s 168 mm

STÅLPELARE
III 



STÅLPELARE

≔Fy 335 ≔wpl 246 (tvärsnittsklass 1 o 2)

≔A 5090 ≔b 140 mm

≔I ⋅14.16 106 ≔h 140 mm

≔α 0.49 ≔t 10 mm

≔Lcr 3 ≔R 15 mm ((cirka))

≔i =
‾‾
―
I
A

52.744

≔λ =⋅―――
⋅Lcr 1000

⋅i π

‾‾‾‾‾‾‾
―――

Fy

210000
0.723

≔ϕ =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅α (( -λ 0.2)) λ2 ⎞⎠ 0.89

≔χ =―――――
1

+ϕ ‾‾‾‾‾‾-ϕ2 λ2
0.71

≔γM1 1 ≔γM0 1

≔Nb.Rd =――――
⋅⋅χ Fy A

⋅γM1 1000
⋅1.211 103 (med avseende på knäckning)

≔Npl.Rd =――――
⋅Fy A

⋅γM0 1000
⋅1.705 103

Nyttjandegrad =――
N

Nb.Rd

0.991

≔c =--b ⋅2 R ⋅2 t 90 =t 10

=―――
c

⋅t
‾‾‾‾
――
235
fyd

12.242 ε

Träpelare
IV 



Träpelare

≔fc.0.k 24.5

≔E0.05 10800

≔kmod 0.8

≔fc.0.d =――――
⋅kmod fc.0.k

1.25
15.68

≔b 230

≔h 360

≔A =⋅b h ⋅8.28 104

Styv riktning

≔iy =――
h

‾‾12
103.923

(1) ≔λy =―――
⋅l0 1000

iy
28.868

(2) ≔λrel.y =⋅―
λy
π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k
E0.05

0.438

(3) ≔ky =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅0.1 ⎛⎝ -λrel.y 0.3⎞⎠ λrel.y
2 ⎞⎠ 0.603

(4) ≔kc.y =――――――
1

+ky ‾‾‾‾‾‾‾‾‾-ky
2 λrel.y

2
0.983

(5) ≔Nc.Rd.y =――――
⋅⋅kc.y fc.0.d A

1000
⋅1.277 103

(6) =―――
N

Nc.Rd.y

0.94

Vek riktning

≔iz =――
b

‾‾12
66.395

(7) ≔λz =―――
⋅l0 1000

iz
45.184

≔λrel.z =⋅―
λz
π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k
E0.05

0.685 V 



(8) ≔λrel.z =⋅―
λz
π

‾‾‾‾‾
――
fc.0.k
E0.05

0.685

(9) ≔kz =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅0.1 ⎛⎝ -λrel.z 0.3⎞⎠ λrel.z
2 ⎞⎠ 0.754

(10) ≔kc.z =――――――
1

+kz ‾‾‾‾‾‾‾‾‾-kz
2 λrel.z

2
0.936

(11) ≔Nc.Rd.z =――――
⋅⋅kc.z fc.0.d A

1000
⋅1.215 103

Nyttjandegrad

(12) =―――
N

Nc.Rd.z

0.988

VI 



Betongbalk Indata=gul

≔fck 30 MPa ≔ϕdrag 10 mm

≔b 580 mm ≔ϕtryck 10 mm

≔h 590 mm ≔Q 50 ――
kN
m

≔cnom 30 mm ≔L 6m

(1) ≔d =---h cnom 8 ――
ϕdrag

2
547 mm ≔MEd =――

⋅Q L2

8
225 kNm

(2) ≔d' =++cnom ――
ϕtryck

2
8 43 mm

≔VEd =⋅Q ―
L
2

150 kN

≔fyk 500 (3) ≔fcd =――
fck
1.5

20

≔fyd =――
fyk
1.15

434.783 ≔εcu 3.5

≔εsy 2.17

(4) ≔ωbal =⋅0.8 ―――
εcu
+εcu εsy

0.494 ≔M 225 kNm

≔V 150 kN
(5) ≔mbal =⋅ωbal ⎛⎝ -1 ⋅0.5 ωbal⎞⎠ 0.372

(6) ≔m =―――――
⋅MEd 1000000

⋅⋅b d2 fcd
0.065 Om ≤m mbal är tvärsnittet enkelarmerat

Enkelarmerat:

(7) ≔ω =-1 ‾‾‾‾‾‾‾-1 ⋅2 m 0.067

(8) ≔As =⋅⋅⋅ω b d ――
fcd
fyd

978.9 mm2

(9) ≔Antal =ceil
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――――
As

⋅π
⎛
⎜
⎝
――
ϕdrag

2

⎞
⎟
⎠

2

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

13

(10) ≔As =⋅⋅Antal π
⎛
⎜
⎝
――
ϕdrag

2

⎞
⎟
⎠

2

⋅1.021 103

≔x =――――
⋅fyd As

⋅⋅0.8 fcd b
47.836

(11) ≔MRd =⋅―――
⋅⋅fyd As d

1000000

⎛
⎜
⎝

-1 ――――
⋅fyd As

⋅⋅⋅2 fcd b d

⎞
⎟
⎠

234.33 (12) ≔Nyttjandegrad =――
M
MRd

0.96

Dubbelarmerat:
VII 



≔MRd =⋅―――
⋅⋅fyd As d

1000000

⎛
⎜
⎝

-1 ――――
⋅fyd As

⋅⋅⋅2 fcd b d

⎞
⎟
⎠

234.33 ≔Nyttjandegrad =――
M
MRd

0.96

Dubbelarmerat:

≔M1 =⋅⋅⋅mbal b d2 fcd ⋅1.291 109

≔M2 =-⋅MEd 1000000 M1 ⋅-1.066 109

≔As1 =⋅⋅⋅ωbal b d ――
fcd
fyd

⋅7.207 103

(13) ≔As2 =――――
M2

⋅(( -d d')) fyd
⋅-4.864 103

≔A's =As2 ⋅-4.864 103

(14) ≔As =+As1 As2 ⋅2.343 103

(15) ≔n =ceil
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――――
As

⋅π
⎛
⎜
⎝
――
ϕdrag

2

⎞
⎟
⎠

2

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

30

(16) ≔As =⋅⋅n π
⎛
⎜
⎝
――
ϕdrag

2

⎞
⎟
⎠

2

⋅2.356 103

(17) ≔n =ceil
⎛
⎜
⎜
⎜⎝

――――
A's

⋅π
⎛
⎜
⎝
――
ϕtryck

2

⎞
⎟
⎠

2

⎞
⎟
⎟
⎟⎠

-61

(18) ≔A's =⋅⋅n π
⎛
⎜
⎝
――
ϕtryck

2

⎞
⎟
⎠

2

⋅-4.791 103

(19) ≔ε's =⋅εcu
⎛
⎜
⎝

-1 ⋅―
d'
d

――
0.8
ωbal

⎞
⎟
⎠

3.054

(20) ≔x =―――――
-⋅fyd As ⋅fyd A's

⋅⋅0.8 fcd b
334.854

(21) ≔MRd =―――――――――――――
+⋅⋅⋅⋅fcd 0.8 x b (( -d ⋅0.4 x)) ⋅⋅fyd A's (( -d d'))

1000000
233.718

(22) ≔NyttjandegradM =――
M
MRd

0.963

I optimeringsverktyget är den effektiva höjden omräknat efter antal lager järn, vilket 
bidrar till att resultaten skiljer något

Träpelare
VIII 



Träpelare

≔h 585 ≔kmod 0.8

≔b 215 ≔γm 1.25

≔fm.g.k 30 ≔fvk 3.5

≔E0.05 10800 ≔γv 1.3 ≔kcr =min
⎛
⎜
⎝

,1 ――
3
fvk

⎞
⎟
⎠

0.857

≔kh =min
⎛
⎜
⎝

,1.1
⎛
⎜
⎝
――
600
h

⎞
⎟
⎠

0.1⎞
⎟
⎠

1.003

≔fmd =―――――
⋅⋅kmod fm.g.k kh

γm
19.249

≔MRd =――――
⋅⋅fmd b h2

⋅6 1000000
236.048

=――
MEd

MRd

0.953

≔fvd =⋅kmod ――
fvk
γv

2.154

≔VRd =―――――

⋅⋅⋅⋅kcr b h ―
2
3

fvd

1000
154.8

=――
VEd

VRd

0.969

Stålbalk
IX 



Stålbalk

≔h 250 ≔b 260 ≔t 12.5 ≔d 7.5 ≔R 24 ≔fyd 335

≔c =――――
--b ⋅2 R d

2
102.25 ≔wpl 920

=t 12.5 ≔wel 836

=―――
c

⋅t
‾‾‾‾
――
235
fyd

9.767ε ≔Mcr 325.84 från Robot

≔Wy 836000 från Robot

≔c =--h ⋅2 R ⋅2 t 177
=d 7.5

=―――
c

⋅d
‾‾‾‾
――
235
fyd

28.177 ε

Plastisk eller elastisk momentkapacitet beror av tvärsnittsklass

≔Mpl.Rd =―――
⋅wpl fyd

1000
308.2 För TK 1 o 2

≔Mel.Rd =―――
⋅wel fyd

1000
280.06 För TK 3

=―――
MEd

Mpl.Rd

0.73

≔λLT =
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
―――――

⋅Wy fyd
⋅Mcr 1000000

0.927 ≔αLT 0.21

≔ϕLT =⋅0.5 ⎛⎝ ++1 ⋅αLT ⎛⎝ -λLT 0.2⎞⎠ λLT
2 ⎞⎠ 1.006

≔χ =―――――――
1

+ϕLT
‾‾‾‾‾‾‾‾‾-ϕLT

2 λLT
2

0.716
(kan även använda värden 
från Robot för , och )λ ϕ χ

≔Mb.Rd =――――
⋅⋅χ Wy fyd

1000000
200.487 (Med avseende på vippning)

=――
MEd

Mb.Rd

1.122
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Sammanfattning 

Den här manualen är skapad för att underlätta användandet av Rhinoceros programpaket 
med ett framtaget script för parametrisk design med klimatoptimering.  
 
Denna manual har för avseende att användas av användare utan tidigare erfarenhet av 
parametrisk design. Den ger vägledning för hur programvaran installeras, samt hur 
verktyget för optimering av konstruktionselement ska användas.  

 

Ytterligare information, tutorials och instruktioner för installation hittas här: 

http://swecopedia.sweco.se/Rhinoceros_Grasshopper  
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MANUAL FÖR OPTIMERING MED PARAMETRISK DESIGN 

2020-01-29 

PÅBÖRJAD 2019-11-27 

EXAMENSARBETE 

 

 

1 Installation 

Programmet som används är Rhino 6 med tilläggsmoduler. För att installera programmet 

följ instruktioner i dokument ”Installation 2019-02-22” som hittas här: 

T:\BL\Data\It\Installationer\Rhino 5.0 - Grasshopper - Karamba3d I dokumentet finns 

också en instruktion för hur licens anges. 

Karamba som är en komponent för FEM-beräkningar krävs för att använda verktyget. 

Instruktioner för installation av Karamba finns under punkt 3 i ”Installation 2019-02-22”. 

1.1 Tilläggsmoduler 

De tilläggsmoduler som används i optimeringen är Grasshopper och Karamba. 

Grasshopper följer med automatiskt i installationen för Rhino 6. För att starta 

Grasshopper skriv ”Grasshopper” i kommandoraden i Rhino. se nedan.  

 

 

 

Karamba installeras enligt ovanstående och kommer sedan synas i menyraden i 

Grasshopper, se nedan. 
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PÅBÖRJAD 2019-11-27 

EXAMENSARBETE 

 

 

2 Starta verktyget 

Börja med att kopiera över mappen xxx (mappen namnges när filens sökväg är fastställd) 

till skrivbordet. 

I mappen xxx, dubbelklicka på dokumentet Pelare.gh eller Balk.gh beroende på vilket 

element du vill optimera 

2.1 Verktygets uppbyggnad 

När dokumentet öppnats visas två fönster enligt bilden nedan. Fönstret till vänster (grått) 

är Rhinoceros och fönstret till höger (beiget) är tilläggsmodulen Grasshopper. För 

optimering av pelare ser verktyget ut såhär: 

 

Och optimering av balkar såhär: 

 

I Grasshopper-fönstret är arbetsytan uppdelad i fyra stora rutor (se förklaring till 

uppdelning i bilden nedan). Till vänster finns flera vita rutor uppstaplade som är de som 

används för att styra optimeringen. Till höger finns tre mörkgrå rutor uppstaplade som 

innehåller operationerna för optimering av stål-, betong- respektive träelementet.  
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För att undvika problem i optimeringen bör inte komponenterna i de högra rutorna (Stål, 

Betong och Trä) flyttas eller justeras. 

I den vänstra rutan styrs som sagt optimeringen vars instruktioner ges i kapitel 3-6.  

2.2 Navigering 

• Högerklicka, håll in och dra för att förflytta arbetsytan.  

• Zoom in och ut görs genom att scrolla uppåt respektive neråt.  

• Markera en komponent med vänsterklick.  

• Flytta komponenter genom vänsterklick, håll in och dra.  

• Markera flera genom att hålla in shift och vänsterklicka.  

• Avmarkera genom att hålla in ctrl och vänsterklick.  

• Med vänsterklick, håll in och dra till höger markeras allt som innesluts av 

markeringsrutan.  

• Med vänsterklick, håll in och dra till vänster markeras allt som markeringsrutan 

vidrör.  

• Ändra i komponenter genom dubbelt vänsterklick. 
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3 Indata 

Optimeringen görs utifrån projektspecifika indata. Dimensionerande punktlast för pelare 

och dimensionerande linjelast för balkar måste beräknas innan optimeringen. 

Optimeringen är inte anpassad till karakteristiska laster. 

Egna värden för höjd/längd, dimensionerande last, nyttjandegrad, täckskikt på betong, 

kryptal och maxbredd för träpelare väljs genom att dra i nummerreglagen nedan. 

Lastvaraktighet och klimatklass väljs ur drop down-listorna genom att klicka på pilarna.  

 

3.1 Stål 

Stålpelare och –balkar optimeras med Optimize Cross Section som finns i Karamba. Hur 

detta fungerar beskrivs närmare i tutorials på hemsidan för Karamba3D.  

Se bland annat https://www.karamba3d.com/examples/simple/optimization-of-support-

positions/  (Rhino6 – 03_Optimization_SupportPositions_RH6.gh). Där optimering av just 

stålprofilerna görs på samma sätt (material, tvärsnitt, optimering). Se Define Materials, 

Define Cross Sections, Define Supports, Define Elements, Assemble Model, Optimize 

Cross Section och View Results.  

Det resulterande tvärsnittet visas i fönstret Rhinoceros 6. Se nedan 
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3.2 Betongelement 

Optimeringen av betongelement sker till skillnad från stålelement numeriskt. I 

Rhinoceros-fönstret är en volym modellerad med dimensioner enligt det resulterande 

betongelementet, se nedan. 

  

Varje steg i optimeringen förklaras inte här men i princip fungerar det såhär: 

Ekvation: 𝑥 =
𝐴𝑠∙𝑓𝑦𝑑−𝐴′𝑠∙𝑓𝑦𝑑

0.8∙𝑓𝑐𝑑∙𝑏
 ;  𝑓𝑦𝑑 = 435 𝑀𝑃𝑎 

Parametrisering: 
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Samtliga beräkningssteg är komprimerade till gråa boxar som visas nedan. I de gula 

boxarna visas delresultat av beräkningarna som kan kontrolleras mot 

beräkningsdokumentet xxx i mappen xxx. Nummer inom parantes representerar varje 

beräkningssteg som har samma nummer i beräkningsdokumentet för att underlätta 

kontroll. (se exempel nedan) 

 

 

 

Galapagos  används för optimering av betongelementen. I galapagos anges ett 

antal fria variabler och ett gränsvärde som optimeringen strävar mot. Nedan visas de fria 

variablerna vid optimering av en betongbalk. Armering kan varieras mellan 6 och 32 mm, 

Tvärsnittsbredd och –höjd varierar mellan 150 och 600 mm. Gränsvärdet är default angett 

som nyttjandegrad 100 % men kan justeras i ’Steg 1’, se kapitel 3. Operationen för 
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optimering fortskrider genom att testa både olika tvärsnittsstorlekar och 

armeringsstorlekar för att uppnå det tvärsnitt med nyttjandegrad 100 % för den angivna 

dimensionerande lasten.  

 

3.3 Träelement 

Träelement optimeras likt betongelement med hjälp av Galapagos. I Rhinoceros-fönstret 

är en volym modellerad med dimensioner enligt det resulterande träelementet, se nedan. 
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De fria variablerna anges i detta fall med förutbestämda limträtvärsnitt och 

hållfasthetsklasser som anges av Svenskt trä, limträhandboken, vilket är totalt 400 olika 

tvärsnitt som testas för att uppnå 100 % nyttjandegrad av den angivna dimensionerande 

lasten. 
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3.4 Optimering 

3.4.1 Ändra ståltvärsnitt och materialhållfastheter vid behov 

Om annan betongkvalitet än C30/37 ska användas måste detta korrigeras här innan 

optimeringen genomförs: 

 

Om annan stålprofil än SHSC (KKR) s355 (pelare) eller HEA s355 (balk) måste detta 

korrigeras här: 

 

3.4.2 Stål 

Optimering av stålelement genereras i samma sekund som den dimensionerande lasten 

ändras, vars resultat som sagt visas i fönstret Rhinoceros 6. 
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3.4.3 Betong 

Gå till STEG 2 

Innan optimeringen för betongelement påbörjas måste samtliga fria variabler nollställas 

enligt nedan. Nollställ värdena i de rosa rutorna för att dra i reglaget så att siffran 0 visas. 

 

Starta sedan optimeringen genom att dubbelklicka på den rosa ikonen, se nedan 
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Fönstret nedan öppnas. Se till att ’Minimize’ är valt. Gå sedan in på fliken ’Solvers’. 
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Starta optimeringen genom att klicka på ’Start solver’. När optimeringen har stannat tryck 

”OK”. 
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3.4.4 Trä 

Gå till STEG 3 

Innan optimeringen för träelement påbörjas måste den fria variabeln nollställas enligt 

nedan. Nollställ värdena i den rosa rutan för att dra i reglaget så att siffran 0 visas. 

 

  

Starta därefter optimeringen på motsvarande sätt som i 3.4.2.  
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3.5 Resultat 

Resulterande tvärsnitt, massor och volymer redovisas sedan här:  
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4 EPD (Miljövarudeklaration) 

Värden från slumpmässigt valda EPDer är inlagda i verktyget som default. Värden från 

specifika EPDer valda utifrån projektet kan med fördel användas för att få det mest 

tillförlitliga resultatet. Det som avgör är bland annat vilken tillverkare man väljer, speciella 

produkter som exempelvis miljöbetong, betongkvalitet, varmformad eller kallformad 

stålprofil m.m. Vad som gäller återfinns vanligen på sidan för produktbeskrivning i EPDn. 

4.1  Global uppvärmning 

Gå till STEG 4 

Potentialen för global uppvärmning av ett material anges i kg CO2-ekvivalenter per 

funktionell enhet. Den funktionella enheten är förutbestämd för detta verktyg. Dessa 

anges nedan: 

- Stål: kg CO2-ekvivalenter per kg stål 

- Betong: kg CO2-ekvivalenter per m3 btg 

- Armering: kg CO2-ekvivalenter per kg stål 

- Trä: kg CO2-ekvivalenter per m3 limträ 

Det är viktigt att den funktionella enheten är angiven enligt ovan. Dessa värden är de som 

används i optimeringsverktyget. Om den funktionella enheten i EPDn anges i ton eller 

dm3 måste det räknas om till kg resp. m3.  

I EPDer kan den funktionella enheten se ut såhär i EPDn: 
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Funktionell enhet hittas på sidan för generell information i EPDn, se nedan: 
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Värdet vi söker i detta steg är kg CO2-ekv. från A1 till A3 och återfinns här i EPDn:  
 

 
 
Lägg in värdet för respektive material i de blåa rutorna genom att dubbelklicka på dem: 
 

 
 

4.2 Primärenergianvändning 

Gå till STEG 5 

Den energin som används för tillverkningen av respektive material anges för både 

förnyelsebara och icke förnyelsebara resurser i MJ per funktionell enhet. Den inkapslade 

energin i materialet inkluderas alltså inte med här.  

Värdet vi söker i detta steg är MJ från A1 till A3 och återfinns här i EPDn: 
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Lägg in värdet för respektive material i de blåa rutorna genom att dubbelklicka på dem: 
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5 Resultat 

De resulterande utsläppen av växthusgaser samt energianvändning för respektive material 

redovisas här: 
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6 Andra användningsområden 

• Samarbete med LCA-kunniga 
Verktyget kan användas för att generera mängder som sedan skickas till 
personer med LCA-kompetens. När STEG 3 i optimeringen är avklarad finns 
massor och volymer redovisade, se nedan. Dessa värden är de som ska 
vidarebefordras för genomförande av LCA. Detta är förslagsvis mest användbart 
då en LCA ska genomföras i skarpt läge med noggrant valda EPDer. 

• Egen LCA med befintlig mjukvara 
De massor och volymer som genereras efter STEG 3 kan användas för att föras 
in i ett befintligt LCA-program, förslagsvis One Click LCA. I One Click LCA finns 
fördelaktigt en databas med mängder av EPDer.  
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Byggkonstruktörers erferenhet och upplevelse av
parametrisk design och LCA-bedömning
Jag skickar ut denna enkätundersökning för att ta reda på era tidigare erfarenheter, åsikter och 
önskemål gällande parametrisk design och LCA-bedömningsverktyg. Resultatet kommer jag att 
använda i mitt examensarbete för att göra resultatet mer användarvänligt.

Vad är LCA?
"LCA står för livscykelanalys och är en metod för att få en helhetsbild av hur stor en produkts totala 
miljöpåverkan är i värdekedjan. Allt från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning 
till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i mellanleden." (Den 
intresserade kan läsa mer på https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/hallbara-
vardekedjor/livscykelanalys.html) 

Lite bakgrundsinfo om examensarbetet:
Resultatet från enkätundersökningen kommer att användas för att ta fram ett verktyg för parametrisk 
design med LCA-bedömning. 
Syftet med verktyget är att utifrån specifika projektförutsättningar (laster, våningshöjd m.m.) kunna 
dimensionera pelare i betong och stål, där utdatan samtidigt anger vilken av elementen som är bäst 
ur miljösynpunkt. 
Verktyget kommer att skapas i Rhinoceros Grasshopper vilket finns tillgängligt i Software center 
(Rhino 6). 

1. Hur många olika verktyg för LCA-bedömning av byggnadsmaterial har du använt/känner
till?
Mark only one oval.

 0

 1

 2

 3

 4

 Fler

2. Om du svarade 1 eller fler på föregående
fråga. Vilka verktyg använder du/känner till?

3. Har du jobbat med parametrisk design innan?
Mark only one oval.

 Ja, mycket

 Ja, jag gör det ibland

 Jag har gjort det någon gång

 Nej
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4. Vilka anledningar tror du det finns till att man INTE använder LCA-bedömningsverktyg
som byggnadskonstruktör? (upp till 3 svar)
Check all that apply.

 Upplever att det inte finns något behov av det

 Det ingår inte i konstruktörers kompetensområde

 Indatan är för omständlig

 Upplever att det inte finns tid till det

 Resultaten är svåra att tolka

 Verktygen är inte användarvänliga

 Höga kostnader (inköp/underhåll)

 Det finns inga anledningar till att inte använda det

 Other: 

5. Vilka anledningar tror du det finns till att man INTE använder parametrisk design som
byggnadskonstruktör? (upp till 3 svar)
Check all that apply.

 Upplever att det inte finns något behov av det

 Det ingår inte i konstruktörers kompetensområde

 Indatan är för omständlig

 Upplever att det inte finns tid till det

 Resultaten är svåra att tolka

 Verktygen är inte användarvänliga

 Höga kostnader (inköp/underhåll)

 Det finns inga anledningar till att inte använda det

 Other: 

6. Vilka anledningar tror du det finns till att använda parametrisk design med LCA-
bedömning? (upp till 3 svar)
Check all that apply.

 För att möta föreskrivna krav

 För att inverka på beslut i designfasen

 För att generera alternativa lösningar

 För optimering och ökad kvalitet

 För att besluta om alternativa lösningar

 För att påskynda designprocessen

 För att uppfylla kundernas önskemål

 Other: 
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7. Inför vilket skede tror du att man skulle ha störst behov av att ta fram det mest
miljövänliga alternativet mellan stål- och betong som bärande element?
Mark only one oval.

 Programhandling

 Systemhandling

 Bygghandling

 Other: 

8. Vilket tycker du är det viktigaste kriteriet att uppfylla för ett verktyg i parametrisk design
med LCA-bedömning?
Mark only one oval.

 Enkelt att använda

 Enkelt att lära sig

 Överensstämmande med bestämmelser

 Kan länkas med CAD-mjukvara

 Enkelt att tolka resultat

 Other: 

9. Hur spårbar ska verktygets utdata vara?
Mark only one oval.

 Varje beräkning ska kunna följas direkt på skärmen med tydlig redovisning

 Datan ska kunna spåras med några knapptryck (pop-up-ruta t.ex.)

 Det räcker att jag kan få ut det väsentliga som armeringsmängd, materialkvalitet, tvärsnitt,
stålprofil m.m.

10. Vilken typ av EPD (miljövarudeklaration) ska användas till LCA-bedömningen?
Mark only one oval.

 EPDer framtagna med generella uppgifter

 Produktspecifika EPDer som jag själv hämtar från den tillverkare jag jobbar med
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13 svar

2 svar

one click lca

Har du jobbat med parametrisk design innan?
13 svar

Hur många olika verktyg för LCA-bedömning av byggnadsmaterial har du 
använt/känner till?

Om du svarade 1 eller fler på föregående fråga. Vilka verktyg använder du/känner 
till?

One click LCA, Excelsammanställning utifrån EPDer, tror det finns som inbyggd modul i Bidcon 
också

0 1 2 3 4 Fler

Ja, mycket Ja, jag gör det ibland Jag har gjort det någon gång Nej
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13 svar

13 svar

Vilka anledningar tror du det finns till att man INTE använder LCA-
bedömningsverktyg som byggnadskonstruktör? (upp till 3 svar)

Vilka anledningar tror du det finns till att man INTE använder parametrisk design 
som byggnadskonstruktör? (upp till 3 svar)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Upplever att det inte finns något behov av det

Det ingår inte i konstruktörers kompetensområde

Indatan är för omständlig

Upplever att det inte finns tid till det

Resultaten är svåra att tolka

Verktygen är inte användarvänliga

Höga kostnader (inköp/underhåll)

Det finns inga anledningar till att inte använda det

Ingen efterfrågan

Kompetensbrist

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Upplever att det inte finns något behov av det

Det ingår inte i konstruktörers kompetensområde

Indatan är för omständlig

Upplever att det inte finns tid till det

Resultaten är svåra att tolka

Verktygen är inte användarvänliga

Höga kostnader (inköp/underhåll)

Det finns inga anledningar till att inte använda det

Kompetensbrist
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13 svar

13 svar

Inför vilket skede tror du att man skulle ha störst behov av att ta fram det mest 
miljövänliga alternativet mellan stål- och betong som bärande element?

Vilka anledningar tror du det finns till att använda parametrisk design med LCA-
bedömning? (upp till 3 svar)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

För att möta föreskrivna krav

För att inverka på beslut i designfasen

För att generera alternativa lösningar

För optimering och ökad kvalitet

För att besluta om alternativa lösningar

För att påskynda designprocessen

För att uppfylla kundernas önskemål

Programhandling Systemhandling Bygghandling Vet inte
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13 svar

Hur spårbar ska verktygets utdata vara?
13 svar

Vilket tycker du är det viktigaste kriteriet att uppfylla för ett verktyg i parametrisk 
design med LCA-bedömning?

Enkelt att använda Enkelt att lära sig

Överrensstämmande med bestämmelser Kan länkas med CAD-mjukvara

Enkelt att tolka resultat

Varje beräkning ska kunna följas direkt på skärmen med tydlig redovisning

Datan ska kunna spåras med några knapptryck (pop-up-ruta t.ex.)

Det räcker att jag kan få ut det väsentliga som armeringsmängd, materialkvalitet, tvärsnitt, stålprofil
m.m.
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Vilken typ av EPD (miljövarudeklaration) ska användas till LCA-bedömningen?
12 svar

EPD:er framtagna med generella uppgifter

Produktspecifika EPD:er som jag själv hämtar från den tillverkare jag jobbar
med
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