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Med ”One Click LCA” kan alla beräkna byggnaders och produkters miljöpåverkan  

Bionova har lanserat One Click  LCA, en programvara med vars hjälp du snabbt och enkelt kan 

beräkna ekologiska fotavtryck, dvs. livscykelanalyser (LCA) för byggprojekt och -produkter. LCA är 

det tillförlitligaste sättet att mäta miljöpåverkan. Men att genomföra en LCA har hittills erfordrat 

experter och inneburit höga kostnader. Idag kan dock bedömningar, som tidigare brukade ta dagar 

eller veckor, utföras på ett ögonblick med hjälp av programmet One Click LCA. Lösningen stödjer 

LEED- och BREEAM-certifiering.  

One Click LCA använder sig av befintliga data för material (t.ex. en byggnadsinformationsmodell) 

eller kostnader, som omvandlas till miljöpåverkan i  LCA-webbplattformen 360optimi. Den 

omfattande materialdatabasen säkerställer snabba men ändå noggranna resultat. Den har testats i 

samarbete med ledande branschföretag som Skanska, Ruukki Construction och 

stadsbyggnadsavdelningarna i Helsingfors och Jyväskylä. One Click LCA finns nu ute på marknaden.  

”One Click LCA är en game-changer för hållbart byggande och tillverkning”, säger Panu Pasanen, VD 

på Bionova Ltd. “Det gör det möjligt för alla att bygga gröna byggnader med mätbar påverkan, inte 

bara genom mun-till-mun-metoden. Arkitekter och byggchefer får tillgång till tillförlitliga 

miljöpåverkande fakta som stöd när de ska fatta beslut, marknadsföra och certifiera till en bråkdel av 

tidigare tidsåtgång, kostnader och krånge.l” 

Om det inte krävs en komplett LCA, kan plattformen leverera livscykelbaserad CO2-utsläpp och även 

vattenfotavtryck för byggprojekt, infrastruktur och produkttillverkning. 360optimi är tredje parts 

certifierat för  överensstämmning med ISO- och EN-standarderna. Den producerar LCA-rapporter 

färdiga att användas för att erhålla certifikat enligt LEED, BREEAM 2013 International och BREEAM 

SE.  Den kan dessutom användas för att beräkna ett projekts livscykelkostnader. 

One Click LCA hjälper arkitekter och byggchefer att inte bara minska miljöpåverkan utan även göra 

bättre val, spara tid och pengar. Tillförlitliga miljövarudeklarationer (EPD), med möjlighet för en 

tredje parts verifiering, hjälper produkttillverkare att skilja ut och nå nya marknader. I byggprojekt 

bidrar gröna referenser till att utveckla och säkerställa kapitalvärdet. För städer bidrar One Click LCA 

till hantering av tomtförsäljning och arkitekttävlingar. Det ger ordet grön en ny innebörd från att 

bara vara ett modeord till ett mätbart faktum. 
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Om Bionova: 

Bionova har utvecklat 360optimi och One Click LCA, de ledande enkla-att-använda-molnbaserade 

lösningar för hållbarhetsmätning. De två programmen hjälper företag som Skanska, Saint-Gobain 

Weber och WSP att enkelt och effektivt uppfylla de alltmer ökande miljökraven. De används i mer än 

10 länder och stödjer byggprojekt, miljövarudeklarationer, företags miljömätningar och 

datastyrning. Bionova är baserad i Helsingfors i Finland. 

Mer information: www.bionova.fi och www.360optimi.com/en/one-click-lca.  
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