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Sammanfattning 
Detta examensarbete har undersökt vilka möjligheter som skapas genom att använda Building 
Information Modelling (BIM) för Livscykelkostnadsanalyser (LCCA). Arbetet beskriver först  
LCCA och sedan hur BIM samt öppna standardiserade dataformat kan användas för LCCA 
och för kvalitetssäkring av data. Till sist visas hur ett verktyg som räknar ut LCC direkt från 
en byggnadsmodell kan utformas. Genom att kunna synliggöra konsekvenserna av olika 
lösningsalternativ och göra kvalitativa LCCA erhålls genomtänkta lösningar och medvetenhet 
om de framtida förvaltningskostnaderna. För en byggherre som också ansvarar för driften kan 
dessa alternativsvärderingar och analyser leda till betydligt lägre förvaltningskostnader. För 
Norska Statsbygg som idag förvaltar 2.6 miljoner kvadratmeter fördelat på 2300 byggnader 
innebär lägre förvaltningskostnader inte bara besparingar för dem utan även för hela det 
Norska samhället. Därför är LCCA ett viktigt beslutsunderlag för Statsbygg. För LCCA 
behövs verktyg som ger adekvata resultat och för detta ändamål är de senaste årens utveckling 
inom BIM intressant. Syftet med detta arbete var att först beskriva och analysera möjligheten 
att använda BIM för LCCA och sedan att visa hur ett LCC-verktyg kan utformas. Arbetet 
grundade sig enbart i kvalitativa arbetsmetoder genom intervjuer och direktmedverkan. I 
undersökningen har jag valt att intervjua anställda på Statsbygg för att få veta mer om LCC. 
De har varit drivande i utveckling av metoder och den norska standarden NS3454 sedan 1982, 
de är också en av Norges största byggherrar som även förvaltar sina byggnader och LCCA får 
därför stor betydelse. Jag har också valt att fokusera på renhållning som är en av posterna i 
den norska standarden NS3454 för LCCA. Renhållning valdes eftersom det är den största 
kostnaden under förvaltningsfasen. Kunskaper om BIM erhölls genom direktmedverkan hos 
Jotne EPM-Technology i Oslo som har arbetat med öppna standardiserade dataformat och 
BIM sedan 1985. Som en del av deras utvecklingsmiljö arbetades det fram ett verktyg för 
beräkning av framtida renhållningskostnader. Slutsatsen i arbetet är att genom användning av 
BIM för LCCA kan det erhållas bättre kvalitet i den slutliga produkten genom fler möjligheter 
för optioneering och kvalitetskontroller. Dessutom kan det ge mer adekvata LCCA genom 
Master Data Management och möjligheten att planera mer i detalj. För att dessa fördelar ska 
kunna bli verklighet behöver det utvecklas fler verktyg för både förvaltning och LCCA. Det 
behöver också utvecklas fler kunskapsdatabaser för LCC, underhåll, energi samt rengöring. 
All utveckling bör dessutom basera sig på öppna standardiserade dataformat. 
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Abstract 
This thesis has investigated the possibilities of using Building Information Modelling (BIM) 
for Life Cycle Cost Analys (LCCA). It describes LCC and how BIM can be used for LCC and 
for data quality control. It also shows how a tool that calculates the LCC directly from a 
building model can be designed. Being able to highlight the consequences of various design 
solutions and make qualitative LCCA, results in better solutions and awareness off the future 
facility management(FM) -costs. For a builder who also is responsible for the operational 
phase these analysis can lead to significantly lover costs. Statsbygg currently manages 2.6 
million square meter spread over 2300 buildings. Lower FM-costs implies savings not only 
for the company itself, but for the Norwegian society as well. Therefore LCCA is an 
important decision basis for Statsbygg. LCCA requires tools that provide adequate results, 
and for this purpose the recent developments in BIM are interesting. BIM enables operational 
procedures and analysis that previously not was possible and it has potential to be used within 
the LCCA. The purpose of this work was first to describle and analyze the possibility of using 
BIM to make LCCA and then to show how a solution for calculating can be designed. The 
work was based only in qualitative methods through interviews and being a part of developers 
enviroment. It was chosen to interview employees at Statsbygg to know more about LCC. 
They have worked with development and methods since 1982 and have extensive expertise in 
the field. They are one of Norway’s largest property developers, wich also manages its 
buildings and therefore LCCA is important. It was also chosen to focus on cleaningcosts wich 
is one of the costs in the Norwegian standard NS 3454 for LCCA. Cleaning was chosen 
because it is a major cost in the FM-phase. Knowledge of BIM was obtained beeing part of 
the development enviroment at Jotne EPM-Technology in Oslo who has worked with open 
standard data formats and BIM since 1985. As part of their enviroment the works with the 
cleaningcost-tool proceed. The conclusion of this work is that use of BIM for LCCA can 
obtain better quality of the final product by more opportunities for optioneering and quality 
controls. Moreover, it may provide more accurate LCCA through master data management 
systems and the ability to plan in more detail. To realize all benefits it is necessary to develop 
more tools for FM and LCCA based on open standard data formats. Furthermore, it is 
necessary to develop knowledge databases for LCC, maintenance, energy and cleaning based 
on open standard data formats. 
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Bakgrund och problemställning 
I de flesta länder med undantag av Norge finns det inga lagar som reglerar uppförandet av en 
livscykelkostnadsanalys. Den Norska lagen ”lov om offentlige anskaffelser” säger i §6 att 
statliga-, kommunala myndigheter och offentliga organ under planläggningen av byggprojekt 
ska ta hänsyn till livscykelkostnader, utformning och miljömässiga konsekvenser. 
 
Trots detta har bl.a. direktören för Statsbygg Øivind Christoffersen uttalat att byggnäringen 
saknar kompetens vad gäller LCCA. (Seehusen, 2009) Detta framgår också i en undersökning 
där resultaten visade att 2/3 av alla aktörer inom branschen inte kände till begreppet LCC och 
att bara 1/3 av dessa genomförde LCCA i sina respektive företag. Det framgår också att 
branschen saknar och behöver både LCC-data och användarvänliga verktyg för att kunna 
genomföra kvalitativa LCCA. (Holte Bygg Safe, 2008) 
 
Tillsammans med byggbranschens ökade fokus på effektivisering, långsiktigt hållbart 
byggande och minimal miljöpåverkan visar detta att det finns efterfrågan på fler 
användarvänliga verktyg för LCCA. 
 
De senaste åren har utvecklingen kring byggnadsinformationsmodellering (BIM) gått fort 
framåt och idag drivs allt fler projekt med hjälp av BIM. Detta möjliggör analyser och 
arbetsmetoder inom byggbranschen som tidigare inte varit möjliga. En av analyserna där BIM 
har potential att förbättra tidigare arbetsmetod är LCCA som omfattar alla kostnader som 
uppstår under byggnadens hela livslängd. 
 
BIM har potential att på ett snabbare sätt och med mer tillförlitlig data beräkna en byggnads 
LCC men det finns dock flera komplikationer för att BIM och LCCA ska kunna samverka. 
Rapporter visar t.ex. att det behövs ett väl definierat klassifikationssystem för kategorisering 
av kostnader och andra data för att kunna genomföra kvalitativa och jämförbara LCC-
analyser.(Krigsvoll, 2008) 
 
Under framsteget av IKT (Information och kommunikations teknologier) har det utvecklats 
flera olika system och program som arbetar med olika typer av dataformat. Detta skapar 
problem när olika aktörer ska kommunicera med varandra.  Ett sätt att få kommunikationen 
att fungera är att använda en öppen internationell standard såsom Industry Foundation Classes 
(IFC), vilket är en industristandard som är oberoende av system och programvara. IFC bygger 
på en objektorienterad modell som hanterar geometri, relationer och egenskaper. IFC 
tillsammans med International Framework for Dictionaries (IFD) och Information Delivery 
Manual (IDM) är grundstenarna för organisationen Building Smart, som jobbar för att få ett 
effektivt informationsflöde genom en öppen internationell standard. Denna standard är idag 
under utveckling och samtidigt som varje enskild dataprogramleverantör opererar med sina 
egna  dataformat skapas ett kommunikationsproblem. Att få informationsflödet mellan BIM 
och LCC-verktygen att fungera är ännu en sak som måste förbättras enligt Norska Sintef. 

Syfte/Mål 
Att kunna genomföra LCCA genom hela byggprocessen skulle ge byggherren möjlighet att ta 
beslut vad gäller olika lösningsalternativ med större vetskap om konsekvenserna. För en 
byggherre som också ska ansvara för driften kan dessa beslut leda till bättre genomtänkta 
lösningar och innebära betydligt lägre förvaltningskostnader. 
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Syftet med detta arbete är först att beskriva och analysera möjligheten för att LCCA kan 
genomföras med hjälp av BIM och sedan att visa hur en lösning på ett LCC-verktyg kan 
utformas. 

Exjobbsfråga och undersökning 
Den övergripande frågan som arbetet behandlar är hur BIM kan användas för att genomföra  
LCC-analyser?  
 
Frågan besvaras genom att undersöka och leverera följande avsnitt:  
 

1. En beskrivning av LCC baserat på intervjuer med anställda i Statsbygg. 
2. En beskrivning av vilken information som krävs för LCCA hos Statsbygg idag.   
3. En beskrivning av hur BIM kan hantera och lagra LCC-data. 
4. En beskrivning av hur LCC-data kan kvalitetssäkras. 
5. Presentera en lösning på ett LCC-verktyg för beräkning genom en lösning i 

EDMmodelServer som är Jotne EPM Technology:s produkt för lagring, validering och 
användning av BIM. 
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Metodik 
I detta kapitel framgår vilken metodik som är använd för olika delar av arbetet samt hur 
undersökningarna har gått till för att besvara frågeställningen. Arbetet har ett kvalitativt 
perspektiv och baserar sig på en beg, intervjuer, konferenser, studerande av verktyg samt 
direktmedverkan. 

Avgränsningar 
För att kunna gå in på djupet i LCC men samtidigt klara tidsramarna avgränsades arbetet till 
att se på hur BIM kan användas för att beräkna LCC inom renhållning. Valet föll på 
renhållning eftersom det är den största kostnaden under förvaltning och motsvarar mellan 20-
30% av den totala förvaltningskostnaden. Genom att se hur BIM kan användas för LCC inom 
renhållning är det en förhoppning att resultatet även kan appliceras på andra kostnadsposter 
inom LCC som t.ex. energi eller underhåll. 
 
Undersökningen avgränsades också till att se på hur ett företag arbetar med LCC. Statsbygg 
ansågs vara speciellt intressant eftersom de är en av Norges största byggherrar som också 
förvaltar de fastigheter de bygger. De har utvecklat två LCC-vertyg, dels LCCProfit som 
under många år har använts av flera aktörer i branschen och  dels LCCWeb som är en 
webversion av LCCProfit. Statsbygg har därmed stor kompetens vad gäller LCC vilket även 
visar sig i olika europeiska forskningsrapporter som hänvisar till deras arbete. 

Begreppsdefinition 
Det inledande arbetet gick ut på att välja ut och definiera de mest centrala begreppen som är 
intressanta för frågeställningen och undersökningen. Dessa finns med både för att ge läsaren 
de baskunskaper som behövs och som en grund för analys av empirin. Begreppen författades 
utifrån examensarbetets frågeställning, tidigare kunskaper, intervjuer och litteratur. Eftersom 
BIM är ett relativt nytt ämnesområde fanns inte mycket tryckt material och istället har 
information hittats på internet i form av vetenskapliga artiklar, manualer, projektrapporter, 
doktorsavhandlingar eller forskningsrapporter. Detta medförde att en värdering kring 
informationens validitet genomfördes utifrån skriftens relevans, auktoritet, giltighet och 
omfång.    

Fallstudie 
För att få en korrekt bild av hur dagens LCC-verktyg användes planerades en fallstudie på ett 
av Statsbyggs byggprojekt. Syftet var att få se hur LCC-processen såg ut under verkliga 
förhållanden och för att få en mer ingående kunskap om själva förloppet. Under fallstudien 
planerades det att observera det praktiska arbetet utan någon inblandning i processen för att 
sedan efter en analys av förfarandet genomföra en intervju för att ta reda på hur de resonerade 
under olika situationer. Under arbetets gång visade det sig att fallstudien inte kunde 
genomföras hos Statsbygg på grund av nya interna arbetsmetoder. Därför planerades det 
istället in fler intervjuer som underlag i undersökningen. 

Intervjuer 
Tre intervjuer planerades och genomfördes med anställda på Statsbygg för att ta reda på mer 
om LCC. I tillägg för att få mer generell kunskap om BIM, LCC och renhållning har 
intervjuer genomförts med sex andra personer från andra organisationer som arbetar med 
forskning inom LCC, programvaruutveckling, samt renhållningsplanering.  
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Alla intervjuerna var anpassade utefter vem som skulle intervjuas och var förberedda genom 
allmänna orienteringsfrågor och fördjupningsfrågor. Intervjuformen kunde liknas med ett 
personligt samtal eller en diskussion där de förberedande frågorna inte följdes direkt utan 
fanns med som ett  hjälpmedel. Det gjordes inga inspelningar under intervjuerna, istället skrev 
intervjuaren ned anteckningar för att dokumentera vad som blev sagt. Det finns chans att 
intervjuaren har missförstått enskilda svar och för att motverka detta speglades vissa svar för 
att få bekräftelse på vad som blev sagt. Arbetet är dessutom utskickat till alla intervjuade för 
att säkerställa att inga felaktiga uppgifter ska finnas med. 

Konferenser 
Under arbetets gång deltogs det på två konferenser vars innehåll har använts som underlag i 
arbetet. Den första var en BIM-konferens på Gardemoen där olika företag från hela 
byggprocessen visade hur de arbetar med BIM idag. Den andra var ett LCC-forum där 
”Norges bygg og eiendomsforening” hade bjudit in hela den Norska byggsektorn till en 
workshop för att bilda ett nav för LCC i Norge. 

Direktmedverkan och utveckling av LCC-verktyg 
Utvecklingen av LCC-verktyget planerades att genomföras hos Jotne EPM-Technology. 
Under arbetets gång befann sig författaren i den utvecklande organisationen och var en del av 
arbetet. Kunskap och information växlades dagligen genom diskussioner och småprat med de 
olika medarbetarna, därför växte författarens kompetens under arbetets gång.    
 
LCC-verktyget som enbart beräknar renhållningskostnaderna använde EPM:s modellserver 
som plattform och användargränssnitt. Resultaten från begreppsdefinitionen, intervjuer och 
direktmedverkan utgjorde den teoretiska grunden. Arbetsprocessen hos EPM-Technology var 
ett sätt att bedriva undersökningen och användes för både datainsamling och testverksamhet. 
Eftersom medarbetarnas tid och engagemang var en förutsättning för att kunna utveckla det 
nya verktyget fanns det risker att resultatet skulle utebli, ifall t.ex. organisationen hade riktat 
sin utveckling åt ett annat håll, d.v.s. prioriterat andra uppgifter. (Wallén, 1996) 
Direktmedverkanen hos Jotne EPM-Technology är underlaget som visar vilka möjligheter 
som kan finns med BIM och eftersom det är en utvecklingsmiljö ska man vara medveten om 
att lösningar och programvaror är under utprovning och utveckling i enskilda byggprojekt. 
 
Två befintliga LCC-verktyg (LCCProfit och LCCWeb) användes som utgångspunkt och som 
inspirationskälla. LCCProfit har använts under många olika projekt hos flera olika aktörer 
sedan tidigare i Norge. 

Förväntat resultat 
Det var förväntat att kunna beskriva vad som krävs och vilka möjligheter som finns med att 
använda BIM för LCCA. Det var också förväntat att kunna visa hur en lösning på en LCC-
applikation kan utformas. 
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Begrepp 
I detta kapitel beskrivs och definieras tio olika begrepp som författaren anser är mest 
intressanta utifrån examensarbetets frågeställning. De finns med för att bygga en gemensam 
terminologi och för att ge läsaren de centrala kunskaperna som behövs för vidare förståelse. 

BIM 
Begreppet BIM är en förkortning av det engelska uttrycket ”building information modeling” 
men används på olika sätt i dagligt tal och det är därför väsentligt att reda ut terminologin. Det 
är däremot förväntat att läsaren på förhand har kunskaper om BIM och det kommer därför 
endast ges en definition av begreppet samt en kort förklaring om vilka effekter som BIM 
medför.  
 
Professor Charles M. Eastman vid Georgia Tech university menar att en byggnadsmodell är 
grunden för BIM och att BIM är en arbetsprocess. (Digital Building Lab, 2010)  
 
Statsbygg och även Building Smart har två olika tolkningar av BIM där valet beror på i vilket 
sammanhang förkortningen används. De menar att BIM står för byggnadsinformationsmodell 
när man pratar om det som ska produceras alltså byggnadsmodellen, och 
byggnadsinformationsmodellering när man pratar om arbetsprocesserna som utförs. Vidare 
påpekar de att en BIM inte behöver vara en 3D-modell utan att en BIM är en förvaringsplats 
för information om en byggnad som t.ex. klientens krav på funktioner eller arealer. Dessa 
krav kan sedan senare under byggprocessen berikas med information som geometri och 
design. (Building Smart, 2010) 
 
Min definition är den samma som Charles M. Eastman, att BIM står för 
byggnadsinformationsmodellering, alltså arbetsprocesserna som uppkommer genom 
användandet av en byggnadsmodell. Tolkningen ger termen BIM endast en betydning vilket 
underlättar kommunikationen. 
 
På frågan om vad BIM är skriver Jernigan (2007) följande: “BIM is an informationbased 
system that builds long-term value and advances innovation. It improves how project get 
designed and built. It builds economic value in many areas.” 
 
Effekterna av BIM är många eftersom det förändrar organisering och arbetsprocess. De största 
fördelarna och vinsterna är enligt MC Graw-Hill Construction (2008) följande: 
 

- Förbättrad koordinering mellan olika aktörer och programvaror. 
- Förbättrad produktivitet 
- Förbättrad kommunikation 
- Förbättrad kvalitetskontroll 
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LCCA 
LCCA är en förkortning av det engelska uttrycket Life Cycle Costing Analysis och betyder 
livscykelkostnadsanalys. LCCA omfattar alla kostnader som uppstår för en byggnad under 
dess hela livslängd. Dessa består enligt den norska standarden NS3454 av kapital-, 
förvaltning-, drift-, underhåll-, utveckling-, försyning-, renhåll- och servicekostnader. 
Förvaltning i NS3454 består av skatte-, honorar-, administration- och försäkringskostnader. 
Termen ska inte blandas ihop med betydningen i övriga delar av arbetet. 
 
Enligt den internationella standarden ISO 15686 part 5 (2000) definieras LCC enligt följande: 
 

A technique which enables comparative cost assessment to be made over a 
specified period of time, taking into account all relevant economic factors both on 
terms of initial capital and future operational costs. 

Norsk standard NS3454 
Metoden som i huvudsak används i Norge grundar 
sig på en kontoplan enligt Norsk standard NS 
3454 – ”Livssykluskostnader for byggverk, 
prinsipper og struktur.” och går under namnet 
Årskostnadsteori, metoden anses vara relativt 
väldefinierad och utprövad. (Nordisk industrifond, 
2001) 
 
Teorin bygger på en enkel finansmatematik där 
alla kostnader som är förbundet med en byggnads 
livslängd räknas om till nuvärde och fördelas över 
byggnadens beräknade livslängd genom annuitet. 
För en byggnad betyder det att alla FDV-
kostnader summeras upp för varje år och benämns 
årliga kostnader. De diskonteras sedan ned till ett 
nuvärde och får då benämningen 
levetidskostnader. Efter det fördelas de över 
byggnadens livslängd genom annuitet och får 
slutligen benämningen Årskostnader.  
 
Det finns flera syften med att genomföra LCCA 
och olika organisationer lägger fokus i olika 
aspekter. De huvudsakliga kan sammanfattas 
enligt följande (S. Bjørberg, personlig 
kommunikation, 13 juni, 2010):  
   

− För att åskådliggöra vilka totala kostnader en investering kommer att generera. 
− För att fungera som ett beslutsunderlag och som ett verktyg för att värdera olika 

tekniska lösningsalternativ.  
− För att värdera vad som är mest kostnadseffektivt mellan investering och förvaltning. 
− För att ta fram förvaltningsbudget, beräkna hyra, etablera nyckeltal etc. 
− För att följa ”loven om offentlige anskaffelser § 6.  

Figur 6 Årliga kostnader blir till Årskostnader. 
Källa: Multiconsult 
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Ekonomi 
Under det första begreppet BIM framgår det enligt Finith Jernigan att BIM bygger ett 
långsiktligt ekonomiskt värde och att BIM enligt MC Graw-Hill Constuction ger förbättrad 
produktivitet. I nästa begrepp ”Livscykelanalyser” visas vilka kostnader en byggnad för med 
sig under hela dess livslängd. Det är därför oundvikligt att inte ta med begreppet Ekonomi 
som en del av denna begreppssamling. 
 
Inom nationalekonomi är ekonomiskt värde ett centralt begrepp som kan definieras på olika 
sätt. Smith och Marx använde sig av arbetsvärdesteorin som säger att värdet på en vara 
bestäms av det samhälliga nödvändiga arbetet som krävts för att tillverka en vara och att det 
utifrån nyttan kan bestämmas hur fördelningen av inkomsten ser ut. En annan senare teori är 
marginalnytteteorin som säger att en varas värde bestäms av kundens marginalnytta, d.v.s. hur 
mycket mer upplevd nytta kunden får av ytterligare en vara av samma enhet. Med andra ord 
avgörs värdet på en vara av den individ som är den sista konsumerade enheten. 
 
Kundvärdet är värdet av den nytta en kund får för en vara eller tjänst. När kundvärdet 
överstiger marknadsvärdet är det lönsamt för en kund att köpa en produkt. När en tillverkare 
kan öka nyttan hos kunden utan att öka produktionskostnaderna finns det möjlighet att höja 
priset och öka företagets lönsamhet, d.v.s. öka företagets produktivitet. 
 
Horner & Duff (2001) definierar produktivitet enligt: 
 
”Output measures how much we produce. Productivity measures how much we produce per 
unit input. From a client´s perspective, higher productivity leads to lower costs, shorter 
construction programmes, better value for money and a higher return on investment. From a 
contractor´s point of view, higher productivity leads to more competitive edge, more satisfied 
customers, higher turnover and increased profits. From the country´s point of view, higher 
productivity leads to more efficient use of scarce capital, greater incentives to invest, more 
jobs and aconomic prosperity.”   
 
Bygg- och anläggningsbranschen är en av de största och viktigaste näringarna i Norge som 
totalt sysselsätter 300 000 människor och har en omsättning på ca 330 miljarder kronor. 
Samtidigt har produktiviteten i branschen sjunkit de senaste åren, i motsättning till andra 
branscher. (Sintef, 2004) 
 
Förbättring av produktivitet sker antingen genom att insattsfaktorerna reduceras eller att 
värdeskapningen ökar. För att produktiviteten ska öka är det tre saker som betyder mer än 
andra. (Albriktsen, 1989): 
 

- Att arbetskraften ökar. 
- Förbättringar inom existerande teknik. 
- Ny och bättre teknik börjar användas. 

 
BIM och LCCA innefattas bägge i punkterna som berör teknik och de kan därför vara 
faktorer som kan påverka den negativa trenden vad gäller produktivitet i byggbranschen. 
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Interoperabilitet 
Inom byggbranschen har många aktörer olika system som är skräddarsydda för att stödja 
deras uppgifter, vilket betyder att data är lagrat och definierat på det sätt som passar dem bäst. 
För att system och aktörer ska kunna kommunicera med varandra krävs standardisering av 
beskrivningar för material, komponenter och processer. (Ekholm i Wikforss, 2003) 
 
Norbert Young (2005) definierar interoperabilitet i byggbranschen enligt: ”The dynamic 
exchange of accurate, useful information on the built environment among all members of the 
building community throughout the life-cycle of facilities.” 
 
Programvaror som hanterar 
BIM-data använder scheman 
som definierar vilken 
information de kan hantera. Ett 
schema kräver en konsekvent 
uppsättning av entiteter och 
namn på objekt som utgör 
datamodellen. De definierar 
också på vilket sätt de kan 
kommunicera med andra 
program. EPM-Technology 
menar att interoperabilitet i 
byggbranschen skapas genom 
öppna, internationella standarder 
och refererar till hur det fungerar 
i andra branscher som rymdfart, 
försvar och olja/gas där de tre 

huvudelementen lagringsformat, 
terminolog och processer är en 
förutsättning för ett effektivt 
informationsflöde.  
 
De menar vidare att standarderna i byggbranschen ska bestå av IFC, IFD och IDM, där både 
IFC och IFD är baserat på samma datamodelleringspråk EXPRESS, som är en internationell 
ISO standard sedan 1994. EXPRESS används för de flesta STEP-standarder (Standard for 
exchange of product model data). 
 
Fördelen med en datamodell som lagringsformat och en annan för att 
beskriva terminologin menar EPM-Technology är att hela systemet får 
större flexibilitet. IDM behövs för att kunna beskriva och genomföra 
processerna. 
 
På samma sätt menar den internationella medlemsorganisationen 
Building Smart att en förutsättning för att få ut de positiva effekterna 
av BIM är att arbeta med öppna internationella standarder som de i 
byggbranschen menar ska bestå av IFC, IFD och IDM.  

Figur 7 EPM Technology visar parareller till andra branscher som 
rymdfart, försvar och olja/gas. Källa: Jotne EPM Technology 

Figur 8 Interoperabilitet 
genom öppna standarder 
Källa: Jotne EPM Technology 
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Lagringsformat – IFC 
IFC står för Industry Foundation Classes och är ett neutralt dataformat som används för att 
beskriva, utbyta och dela information inom bygg- och fastighetsförvaltningssektorn. Formatet 
ska hantera information över en byggnads hela livslängd, från tidig planering till drift. Det är 
en  öppen internationell ISO standard som innehåller information om geometri, relationer och 
egenskaper. Syftet med dataformatet är att information ska kunna skickas mellan aktörer 
oberoende av vilken programvara som används. (Tarandi i Wikforss, 2003) 
 
IFC utvecklades 1996 av International Alliance for Interoperability (IAI) och har sedan dess 
släppts i fem nya versioner. IAI heter numera Building Smart och är en branschorganisation 
inom bygg- och fastighetsförvaltningssektorn vars syfte är att effektivisera och leda 
utvecklingen inom informationshantering. IFC baseras i många avseenden på STEP:s olika 
standarder.  
 

− Part 11 avser EXPRESS och används som språk från informationsmodellering.  
− Part 21 används som dataformat för objektbaserad informationsöverföring.  
− Part 41 definierar grunderna för produktbeskrivning  
− Part 42 innehåller de geometriska beskrivningarna.  

 
STEP (Standard for the exchange of product model data) blev utvecklat för att kunna hantera 
datautbyte mellan komplexa objektbaserade system som har geometri, attribut och relationer. 
En av produkterna i STEP är datamodelleringsspråket EXPRESS som har blivit betydelsefull 
för modellering av produkter inom flera olika branscher som mekanik, elektronik, olja & gas, 
rymdfart, möbel- och bilindustri. IFC använde EXPRESS och dess språkliga symboler som 
entiteter, attribut och relationer som utgångspunkt vid utveckling av IFC-modellen och det har 
fördelen av att vara kompakt och väl tillägnad för datavalidering. (Bjørkhaug, 2005)   
 
IFC-schemat är organiserat på en konceptuell nivå enligt figur 4. Längst ned finns tjugosex 
enheter vilka definierar olika ”resources” som geometri, material, kostnader, tid, roller, 
topologi och egenskaper. Nästa lager består av ”Core Layer” som innehåller kärnan med 
utvidgningar. Här finns alla grundläggande koncept som objekt, relationer och attribut. Det 
tredje lagret innehåller moduler för kommunikation där alla enheterna är grupperade i 
koncepten ”shared objects”. En av dessa är ”building elements” som innefattar alla golv, 
väggar, tak, fönster, dörrar etc. På toppen av schemat finns specifika ”domains” som t.ex. 
”Structual Analysis Domain”. Dessa enheter behandlar specifika användningsområden för 
olika aktörer. 
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Figur 9 IFC-schemat på konceptuell nivå. Källa: Building Smart 

  
Alla objekt i IFC-schemat ingår i en hierarkisk uppbyggnad där varje nivå har olika 
egenskaper och relationer. Som exempel har en ”vägg” har följande uppbyggnad: 
 
IfcRoot – IfcObjectDefinition – IfcProduct – IfcElement – IfcBuildingElement – IfcWall 
 
IfcRoot ger väggen en Global ID (GUID) som är unik för varje objekt. Den ger också annan 
identifierbar information som namn och beskrivning. IfcObjectDefinition placerar väggen som 
del av en större grupp och identifierar de komponenter som väggen består av. IfcProduct 
definierar väggens placering och dess geometri. Geometrin är objektbaserad och består av 
t.ex. byggnadselement, komponenter, utrymmen eller zoner. IfcElement behandlar väggens 
relationer med andra väggar och även avgränsningar för s.k. spaces och soner. Längst ner 
under IfcWall finns de egenskaper som är knutna till objektet organiserade i så kallade 
property sets. Ett exempel är att det under objektet IfcWall finns ett property set som heter 
Pset_WallCommon där man finner egenskaper som ljudklass, brandklass, U-värde etc. Det 
finns ett antal standardiserade propertysets i IFC men eftersom användningsområdet är stort 
och att standarden ständigt utvecklas finns enbart de vanligaste typerna. (Eastman, 2008) 

 



18 

Terminologi – IFD 
IFD står för International Framework for Dictionaries och är en objektbaserad elektronisk 
databas som innehåller definitioner av olika begrepp som används i byggbranschen. Med 
hjälp av databasen kan begrepp som används i en byggnadsmodell bli entydigt definierade i 
hela branschen över hela världen.  
 
För att kommunikationen mellan dataprogram ska fungera  krävs inte bara att de stödjer 
samma modelleringsspråk som t.ex. IFC utan även att data som beskriver geometrin och dess 
egenskaper måste vara standardiserad. Idag klassificeras detta olika och allt för stor 
ansträngning går till att namnge objekt. (IFD-Library, 2008) 
 
Ett exempel är att begreppet dörr i den norska byggsektorn innefattar både själva dörren och 
ramen runt omkring, medan en dörr i den engelska byggsektorn enbart innefattar dörrbladet. 
Med hjälp av IFD-bibliotek klassificeras varje begrepp så att de blir unika genom en så kallad 
”global unique identifier” (GUID) som kan liknas med ett personnummer. GUID:en kopplas 
på varje objekt och används för att tolka begreppen och göra kommunikationen möjlig. 
Begreppen får dessutom en uppsättning av namn och definitioner så att de kan användas på 
flera olika språk. Att använda ett allmänt accepterat klassifikationssystem möjliggör en 
effektiv kommunikation. (Ekholm i Wikforss, 2003) 
 

 
Figur 10 IFD gör det möjligt för olika system att kommunicera med varandra. Källa: Building Smart 

IFD-Library är namnet på det norska IFD-referensbiblioteket som finns tillgängligt genom en 
öppen och gratis API (Application Programming Interface). Denna ger ingenjörer, arkitekter 
och användare möjligheten att definiera produkter och begrepp genom en standardiserad 
struktur. IFD-biblioteken leder till en gemensam förståelse som är nödvändig för att olika 
program och språk ska kunna kommunicera med varandra. (Bjørkhaug, 2005)   
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Arbetsprocesser - IDM 
IDM står för ”Information Delivery Manual” och är en beskrivning av vilken information som 
skall förflyttas mellan olika aktörer, hur den skall utformas och när den skall uträttas. En IDM 
består av tre delar, Exchange Requirements, Functional Parts och Process Maps. (Building 
Smart, 2010) 

Exchange Requirements (ER) 
IDM kan ta ut delar av informationen i IFC-modellen genom en exchange requirement (ER). I 
denna specificeras vilken information som ska hämtas ut beroende på i vilken fas projektet 
befinner sig och vilka krav som ska uppfyllas. 
  
Varje process eller uppgift som ska uträttas refereras till en ER som beskriver både vilken 
information som behövs och vilken information som ska produceras. En ER bryter ner den 
behövda informationen till olika koncept. 

Functional Parts (FP) 
Functional Parts är algoritmen som utför dataprocessen, de är återanvändningsbara och kan 
bestå av en eller flera ER. 

Process Maps (PM) 
Ett program ska stödja användare i flera ER som stödjer en övergripande arbetsprocess. 
Process Maps behandlar informationen som behövs för den speciella arbetsprocessen.  

Figur 11 Grafisk illustration av IDM Källa: Building Smart 
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Modellserver 
En modellserver är en gemensam plattform för lagring, validering och användning av stora 
komplexa datamängder som t.ex. BIM. Till skillnad från att hantera data i olika filer som 
sedan skickas mellan alla aktörer ligger informationen centralt samlad på en server i en 
byggnadsmodell. De olika aktörerna arbetar antingen direkt mot servern eller gör en så kallad 
”check out” där enbart den information som de behöver exporteras ut till den lokala 
programvaran. Efter att analyser genomförts skickas data tillbaka till modellservern genom en 
så kallad ”check in” eller ”merge”. Det betyder att den nya informationen importeras och 
sammanflätas med den tidigare byggnadsmodellen som på så sätt hela tiden berikas med ny 
information genom byggprojektets alla faser. För att kommunikationen mellan programvaror 
ska fungera är öppna internationella standarder en förutsättning, vilket kan läsa mer om i 
kapitlet som behandlar interoperabilitet. 

 
 
Alternativet till modellserver är att arbeta med filer och lagra dessa på så kallade webhotell. 
Följande för- och nackdelar visade Ole Kristian Kvarsvik från Statsbygg på BIM-konferensen 
på Gardemoen i september 2010. 
 
Fördelar Nackdelar 
- Storre fleksibilitet - Dersom noe skjarer seg – ikke rett frem a 

finne ut av… 
- Prosesstyring - Grensesnitt… 
- Versjonshandtering - Verden er ikke ”ideell” i dag 
- Prosessere data (og rapportere)  
- Et must i en ideell verden…  
  
   
  

Figur 12 EDM Model Server för lagring och validering av information. 
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Validering 
BIM har medfört att flera automatiska processer i projekteringsarbetet som tidigare inte varit 
möjliga nu blivit enklare att genomföra. Anna-Britta Krakenberger från Sweco påtalar riskerna 
med detta och att BIM kan leda till att projekt hamnar snett om man helt förlitar sig på de 
automatiska processerna. (Jensfelt, 2009) Samma problematik framgick under Buildingsmart 
konferensen på Gardemoen i september 2010, där flera aktörer efterlyste mer ordning och reda 
av data i byggnadsmodellen. De berättade om byggnadsmodeller som levererades med stora 
felaktigheter och att ett stort arbete inledningsvis var att reda alla de fel som följde med 
byggnadsmodellen. Det saknades t.ex. märkning av objekt, det var dubbla mängder, det fanns 
kollisioner, fel objekttyper, fel geometri och fel lokalisering. Validering av data har därför en 
central betydelse för att analyser och beräkningar inte blir felaktiga och att beslut inte tas på 
felaktiga grunder. 
 
För att aktörer ska veta hur data ska levereras har de stora aktörerna i byggbranschen utvecklat 
sina egna BIM-manualer. I dessa framgår hur arbetet med BIM ska fortlöpa genom 
byggprocessen och det är definierat krav för de olika leveranserna av data. Alltså vem som ska 
leverera, vilken information som ska levereras, när den ska levereras, med vilken kvalitet, vilket 
innehåll och till vem. BIM-manualen kvalitetssäkrar hur arbetet med BIM ska fortskrida, men 
det behövs också en kvalitetssäkring eller validering att manualen efterföljs så att data levereras 
på ett korrekt sätt. 
 
Validering av data i en byggnadsmodell kan delas in i två olika typer av kontroller, data- och 
byggteknisk validering.  

Datavalidering 
Validering av data kontrollerar att data är levererad enligt BIM-manulen som t.ex. att olika 
objekt innehåller de ”property sets” (egenskaper) det finns krav på, att dem innehåller riktig data 
samt att de består av riktig datatyp. Det innebär också t.ex. kontroller av att byggnadsobjekt inte 
är modellerat dubbelt och att byggnadsobjekt är placerade på riktigt våningsplan. 
 
Valideringen i modellserver sker genom att programmera olika ”queries” som är den 
matematiska algoritmen som utför arbetet. Till ”querien” definieras en ER (Exchange 
Requirement) utifrån BIM-manualen där det framgår vilken data som ska kontrolleras i den 
querien. En ”querie” kan behandla flera olika ER. 

Byggteknisk validering 
Validering av byggteknik innebär en kontroll av att myndighetsregler och branschnormer är 
uppfyllda. Som t.ex. att det finns tillräckligt med svängrum för en rullstol på handikapptoaletter, 
att det är modellerat ett luftflöde som uppfyller kraven, att de modellerade brandzonerna 
uppfyller kraven eller att kraven för utrymningsvägar är uppfyllda etc. 
 
Valideringen går till på samma sätt som vid datavalidering men där de regler som ska 
kontrolleras programmeras i en ”querie”. 
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Optioneering 
Optioneering är en engelsk term som beskriver en systematisk metod att analysera och 
kvantifiera utfallen av alternativa utformningar. Detta genom att testa olika alternativ mot 
varandra och  presentera hur de påverkar olika faktorer som t.ex. miljö, kostnad eller design. 
(Pell Frischmann, 2010)  
 
Eftersom BIM har gjort att många arbetsprocesser har förenklats och går fortare gör det att 
kunder och beslutsfattare kan få möjlighet att inte bara veta hur ett alternativ påverkar deras 
projekt utan istället få veta hur flera olika alternativ påverkar utfallet. Dessa alternativ kan 
jämföras mot varandra och därefter kan det alternativ som uppfyller kraven bäst väljas. 
 
Alternativsvärdering nämns av flera BIM-förespråkare och det finns många fördelar av att kunna 
beräkna olika kostnader i samma verktyg. En viktig fördel är att data från byggnadsmodellen 
som geometri, mängder, val av konstruktioner och materialtyper återanvänds, vilket reducerar 
risken för fel och ger tidsbesparelser. (Krigsvoll, 2009)  
 
En liknande definition ger uppslagsverken som beskriver optioneering som en beslutsprocess där 
olika alternativ värderas mot varandra för att beslutsfattarna ska förstå konsekvenserna av de 
olika alternativen. (Encyclo, 2010) 
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Resultat 
I detta kapitel framgår en beskrivning av LCC samt vilken information som behövs för att 
beräkna renhållningskostnaderna. Vidare framgår vilka möjligheter som finns med BIM och att 
använda det för LCCA. Kapitlet avslutas med ett beräkningsexempel som räknar ut de årliga 
renhållningskostnaderna utifrån data från en byggnadsmodell.  

En beskrivning av LCC 
Kapitlet grundar sig i intervjuer med tre anställda från Statsbygg, en konferens samt arbete med 
deras verktyg LCCProfit och LCCWeb. Det har  även gjorts jämförelser och dragits paralleller 
utifrån intervjuer med aktörer från andra organisationer. 

”Loven om offentlige anskaffelser” 
I Norge finns det en lag som reglerar utförandet av LCCA. ”Loven om offentlige anskaffelser” 
säger följande: 
 
§ 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø  
       Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under 
planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og 
miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.  
 
Lagen innebär i praktiken att det skal göras en värdering ifall en livscykelanalys med 
beräkningar och värderingar bör genomföras eller inte. En lag som reglerar användandet av 
LCCA finns inte i de flesta länder, det finns dessutom inga generella riktlinjer eller standarder att 
följa. (Davis Langdon, 2007) Lagen gäller bara för offentliga byggherrar men för slutkunden är 
det en fördel när de samma kraven gäller även för det privata näringslivet. (Holte Byggsafe, 
2008)  

Norsk standard NS 3454 – Livsykluskostnader 
Norsk Standard NS 3454 för livscykelkostnader blev utgiven första gången 1988 av Norges 
byggstandardiseringsråd och gick då under namnet NS 3454 Årskostnader for bygninger. Den 
innehöll en kostnadsuppställning för LCCA fördelat mellan kapital-, förvaltning-, drift- och 
underhållskostnader. Standarden reviderades år 2000 och namnet ändrades till NS 3454 
Livssykluskostnader for byggverk – prinsipper og struktur. Den stora ändringen var då de nya 
posterna utveckling- och servicekostnader samt en post för potential i egendomen.  
 
Genom ett nordiskt samarbetsprojekt LCC for Byggverk som pågick till 2004 och där Statsbygg 
var drivande arbetades det fram ett förslag på en ny gemensam nordisk modell och 
kostnadsuppställning för LCCA. Den stora ändringen mot tidigare Norsk standard var förslaget 
att  ge ”forsyning-” och ”renholdskostnader” egna kostnadsposter. Syftet med projektet var att 
nordens alla länder betraktades som en hemmamarknad och att benchmarking med utgångspunkt 
i nyckeltal blev vanligare. (Statens byggeforskningsinstitut, 2005) Förslaget ser ut enligt följande 
tabell.  
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1 Kapitalkostnader 4 Vedlikeholdskostnader 7 Renholdskostnader 

11 Prosjektkostnad 41 Periodisk utvendig vedlikehold 71 Regelmessig renhold 

19 Restkostnad 42 Periodisk innvendig vedlikehold 72 Hovedrengjøring 

  43 Utskifting utvendig 73 Spesialrengjøring 

2 Forvaltningskostnader 44 Utskifting innvendig 74 Vinduer 

21 Skatter og avgifter 45 Akutte reparasjoner utvendig 75 Fasader 

22 Honorar til eksterne 46 Akutte reparasjoner innvendig 79 Utendørsanlegg 

23 Administrasjon og ledelse 49 Utendørs   

24 Forsikringer     
29 Diverse 5 Utviklingskostnader 8 Servicekostnader 

  51 Forbedring av bygning utvendig 81 Vakt og sikkerhet 

3 Driftskostnader 52 Forbedring av bygning innvendig 82 Resepsjon/sentralbord 

31 Drift og ettersyn utf. Av egne ansatte 59 Forbedring av utendørsanlegg 83 Post 

32 Drift og ettersyn utf. Av eksterne   84 IT-tjeneste 

37 Utendørs egne ansatte 6 Forsyningskostnader 85 Flytting/omrokering 

38 Drifts-/tilsynsavtaler for utendørs 61 Energi 86 Kantine 

39 Diverse 62 Vann og avløp 87 Rekvisita/kopiering 

  63 Avfalls håndtering 88 Administrativ støtte 

  69 Diverse 89 Møbler og inventar 

Tabell 1 Förslag på revidering av NS 3454 enligt nordiskt samarbetsprojekt. 

 
Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i de olika kategorierna. 

Kapitalkostnader 

Denna post visar de kostnader som årligen måste betalas för att täcka investeringen. Storleken 
varierar mellan olika projekt beroende på vilka krav som ställs på avkastning, lånebetingelser 
och hur stort egenkapital som används. Denna post innefattar hela projektkostnaden dvs. direkta- 
och indirekta kostnader samt restkostnaden som är marknadspriset i det tillståndet huset befinner 
sig efter ett visst antal år. 

Forvaltningskostnader 

Dessa täcker i huvudsak de kostnader som uppstår genom kommunala skatter & avgifter, 
försäkringar och administration.  
 
Kommunala skatter och avgifter innefattar egendomsskatt som tar utgångspunkt i känd och 
förväntad skattesats samt förväntad inflation.   
 
Försäkringar värderas utifrån verksamheten och risken för skador och premien varierar med 
byggnadens värde, lokalisering, konstruktioner, funktioner samt vilka förhållanden ägaren vill 
försäkra sig mot.  
 
Administration täcker byggherrens inköpta tjänster, reser, juridisk hjälp m.m.     

Driftskostnader 

Posten täcker utgifter för lön och material för t.ex.  vaktmästare och trädgårdsmästare. Hur 
många som bör anställas beror på hur organisationen är tänkt att byggas upp och vilka tjänster 
som ska köpas in externt.  

Vedlikeholdskostnader 

Denna post är uppdelad efter periodiskt underhåll, utskiftning och akuta reparationer där det 
också inom varje del skiljes mellan utvändigt och invändigt.  Underhållet beror bland annat på 
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byggnadsvolym, konstruktionssätt, materialval och bruksområde. För periodiskt underhåll räknas 
de åtgärder som krävs för att byggnaden inte ska ta skada. 

Utviklingskostnader 

Denna post ska täcka kostnader för utveckling som krävs för att byggnaden ska hålla rätt fysiska 
och funktionella standard som är önskad. 

Forsyningskostnader 

Under denna post ligger alla kostnader som har med tillförsel att göra såsom energi, vatten, 
avlopp och avfall. Vatten- och avloppsavgiften består av förbrukningsavgifter och en avgiftssats 
där storleken beror på verksamheten i byggnaden. För sophämtning beror kostnaden på mängden 
avfall. 

Renholdskostnader 

Detta är kostnader som uppstår i förbindelse med all rengöring inomhus och utomhus. Posten är 
uppdelad på regelmässig-, huvud-, special-, fönster- och utomhusrengöring. Faktorer som 
påverkar är frekvens, planlösning, lönekostnader, intervall etc. 
 
Forskningsinstitutet Sintef berättar att planläggning av renhållning och utformning av  
genomtänkta lösningar i byggnader generellt kan bli bättre i byggbranschen. Undantaget är vid 
utbyggning av befintliga byggnader där kunden och en organisation runt renhållningen redan 
finns på plats och kan pressa på beställaren för att påverka utformningen. De berättar vidare att 
färdiga hus ibland saknar renhålllningsrum. Det kan också vara för få renhållningsrum med tanke 
på husets storlek eller att de är dimensionerade för smått så att den utrustning som krävs inte får 
plats. Detta leder till långa dödtider under städning eftersom personal måste gå långa sträckor, 
vilket i slutändan resulterar i högre kostnader. Sintef informerade också om att de föreskrifter 
som beskriver hur renhållning ska planeras helt plockats bort i den nya utgåvan av TEK10 som 
är de allmänna föreskrifterna till PBL. 
 
Lilleborg Profesjonell som är konsulter inom renhållning berättar att de idag generellt kommer in 
i förvaltningsfasen för att planera renhållet och att de hade önskat kunna vara med tidigare i 
byggprocessen för att kunna påverka utformningen. 

Servicekostnader 

Denna post täcker alla tjänster som har med service att göra såsom t.ex. säkerhet, reception, post 
och kantina. Hur många som bör anställas beror på hur organisationen är tänkt att byggas upp 
och vilka tjänster som ska köpas in externt. 

Beräkningsmodell 
Metoden för beräkning som i huvudsak används i Norge går under namnet Årskostnadsteori och 
anses vara relativt väldefinierad och utprövad. (Nordisk industrifond, 2001) Teorin bygger på en 
enkel finansmatematik där alla kostnader som är förbundet med en byggnads livslängd räknas 
om till nuvärde och fördelas sedan över byggnadens beräknade livslängd genom annuitet. 
 
För en byggnad betyder det att alla FDV-kostnaderna summeras upp för varje år och sedan 
diskonteras ned till ett nuvärde, som benämns levetidskostnad.  
 
LK = Ko + ∑ [ ( 1 + r)–t x FDV ] – R ( 1 + r ) –T 
 
LK =  Levetidskostnad K0=  Projektkostnad 
T =  Brukstid  t = År för kostnaden 
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r = Kalkulationsränta ÅK = Årskostnad 
R =  Restvärde 
 
För att kunna jämföra dessa med den årliga hushyran beräknas levetidskostnaden om till 
årskostnader, vilket betyder att det är byggnadens genomsnittliga kostnad för varje år.   
 
ÅK = b x LK 
 
b =  r / 1 - ( 1 +  r )-T 

LCC Process 
Under hela byggprocessen bör det genomföras LCCA under flera tillfällen. Den första tidigt i 
processen för att beräkna de framtida förvaltningskostnaderna och se att det finns en lönsamhet i 
projektet. Denna baserar sig på nyckeltal baserat på hustyp och arealer vilket medför att  
analysen har större osäkerhet än senare analyser. När projektet fortskrider och mer detaljer kring 
utformning blir bestämt kan en mer nogrann analys genomföras. Den kan basera sig på valda 
lösningar som t.ex. golvmaterial eller fönstertyp.  

En beskrivning av vilken information som krävs för LCCA 
Indata till LCCA är nyckeltal eller normtal som hämtas antingen från externa databaser eller från 
Statsbyggs egna hyrestagares nyckeltal. Detta har gjorts sedan 2002 en gång per år och ett 
medelvärde från de tre senaste årens kostnader används som nyckeltal för vidare LCCA. 
Kostnaderna är indelade i åtta till tio olika byggnadskategorier och uppdelade enligt norsk 
standard NS3454. Inom varje byggnadskategori visar de kronor per kvadratmeter på en två-
siffernivå. 
 
Statsbygg berättar att deras erfarenhetsgrundlag har vissa svagheter. Under t.ex. 
byggnadskategorien kulturbyggnader ingår byggnader som har stor skillnad på FDVU-
kostnaderna. Därför finns det en förhoppning att den nya versionen LCCWeb, där data enbart 
lagras på ett ställe i en databas ska bli ett bra grundlag för inhämtning av nya nyckeltal. 
Utmaningen menar de är dock att NS3454 ändras till nästa sommar vilket gör att 
kategoriseringen måste förändras. Vidare berättar de att de inte har kartlagt hur stora avvik de 
har mellan beräkningar och verkliga kostnader men att de har diskuterat att starta ett projekt för 
att undersöka hur träffsäkra de är i analyserna. 

LCC-Profit och LCCWeb 
LCCProfit är det verktyg för LCCA som Statsbygg tagit fram och som använts av flera aktörer i 
den Norska byggbranschen. LCCProfit  grundar sig i norsk standard NS 3454 och 
årskostnadsmodellen vilket innebär att kapitalkostnader och de årliga driftskostnaderna 
sammanställs till en jämförbar form och ger de totala årliga kostnaderna för en byggnad. 
Verktyget består av ett räkneark i Excel med tre olika så kallade moduler. En för nyckeltal, en 
mer detaljerad och en för intern användning. Nyckeltalen används i tidig fas och grundar sig på 
typ av byggnad och areal. Den detaljerade modulen används när projektet har kommit längre och 
fler parametrar som byggmaterial och ytskikt är fastställt. Modellen kan på så sätt användas i 
olika projektfaser men med två olika typer av noggrannhet och kvalitet på resultatet. Den kan 
också användas för olika typer av projekt som nybyggnad, ombyggning, tillbyggning etc. 
LCCProfit har vidareutvecklats och kommer under hösten 2010 suppleras av LCCWeb som är ett 
webbaserat LCC-verktyg.   
 
LCCWeb innehåller dels de samma funktionerna som i LCCProfit men också nya funktioner, 
projektfaser och rapporter. De nya projektfaserna inkluderar Reklamationsfas, Driftsfas och 
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Initieringsfas. Programmet finns tillgängligt  på internet men stöttar ej import/export av IFC eller 
ifcXML, detta kan dock implementeras vid behov.  
 
I figur 11 visas strukturen för LCCWeb och det framgår att det kan göras beräkningar i olika 
faser och på olika funktioner samt att det innanför dessa kan jämföras olika alternativ. Under 
huvudposterna kan beräkningarna sedan göras på olika nivåer där nivå 0 kräver minst indata men 
som samtidigt genererar ett resultat med störst osäkerhet.  
 

 
Figur 13 Funktionalitet i LCCWeb Källa: Statsbygg 

Indata för beräknings av rengöringskostnad 
Beräkningarna baserar sig först på en FDV-nyckel som ger kostnaderna per kvadratmeter utifrån 
erfarenhetstal baserat på olika hustyper. Inom renhållning baserar sig underlaget på följande 
data: 
 
Nivå 0 Renhållningskostnad baserat på nyckeltal (kr/kvm) för byggnadstyp. 
 
Nivå 1 Renhållningskostnad baserat på nyckeltal (kr/kvm) för byggnadstyp. 

Administrationskostnad baserat på nyckeltal (kr/kvm) för byggnadstyp. 
 
Nivå 2 Administrationskostnad baserat på nyckeltal (kr/kvm) för byggnadstyp. 

Renhållningskostnad baseras på nyckeltal (kr/kvm) för olika rumstyper som t.ex. 
kontor, korridor, toalett etc. 

 Renhållningskostnad för fönster baserat på nyckeltal. (kr/kvm) 
 
Nivå 3 Administrationskostnad baserat på nyckeltal (kr/kvm) för byggnadstyp. 

Renhållningskostnaden baseras på tidsbuken per rum med följande parametrar: 
Rengöringsintervall per vecka (ggr/vecka) 
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Rengöringsareal (bta) 
Tid per kvm för rengöring (sek/kvm) 
Lönekostnader (kr/h) 
Utrustnings- och materialkostnad (kr/h) 
Tillägg för huvudrengöring och fönstertvätt (%) 
Rengöringsveckor per år (veckor/år) 

 
På beräkningsnivå tre grundas beräkningen på tiden det tar att städa golvytorna och den fås från 
FDV-nyckeln utifrån vilket golvmaterial det ska vara i respektive rum. Att se på tiden för 
golvrengörning menar Sintef är riktigt eftersom 50 % av renhållningskostnaderna kommer från 
rengöring av golv och att val av golvmaterial ger stort utslag i beräkningen. De menar också att 
för att få en riktig beräkning ska avstånd mellan renhållningsrum och påfyllningsplatser tas med i 
beräkningen och även att utformningen av entréer har stor inverkan på den totala 
renhållningskostnaden. Dessa kan påverka den slutliga kostnaden med upp till 20% eftersom det 
är vid ingångspartierna som smuts och fukts tas bort. Våta golv kan ta 3 gånger så lång tid att 
rengöra som torra golv. 
 
Data för att kunna genomföra beräkningen på nivå 3 blir tillgänglig relativt tidigt i 
byggprocessen eftersom kostnaderna grundar sig i de olika rumstyperna, dess areal och 
golvmaterial. Statsbygg arbetar idag med ett program som heter Droofus där funktioner och krav 
med rumsarealer definieras i konseptfasen.  

En beskrivning av hur BIM kan hantera och lagra LCC-data. 
Detta kapitel beskriver hur information kring LCC kan organiseras, lagras, hanteras och 
kvalitetssäkras genom BIM och öppna standardiserade dataformat. Beskrivningar är baserat på 
direktmedverkan i utvecklingsmiljön hos EPM-Technology om inte annan referens är återgiven. 

Organisering av information 
All information som genereras genom BIM måste lagras fysiskt på en plats. Idag är filer som 
skickas via mail eller kommuniceras via webhotell det vanligaste sättet att hantera data. 
Alternativet till detta är att lagra data på en server där användaren antingen arbetar direkt mot 
servern eller hämtar ut data som behövs från servern och arbetar med den lokalt. De stora 
fördelarna med 
serverteknologi är att den 
gemensamma 
informationen finns på en 
plats, att den kan hantera 
stora datamängder och att 
informationsflytet genom 
hela livscykeln för en 
byggnad underlättas. 
Detta eftersom endast en 
modell på en plats berikas 
med information, från 
tidigt programsskede till 
förvaltningsfas. Bilden 
visar hur en central server 
för hantering av data kan 
göra att 
informationsvärdet ökar 
kontinuerligt genom en 
hel arbetsprocess. Figur 14 Central lagring av data leder till ökat informationsvärde. 

Källa: 5dInitiativ 
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Serverteknologi 
I ett byggprojekt är det flera olika typer av information som ska hanteras. Det är kontrakt, 
ritningar, analyser, tekniska beskrivningar, förvaltningsplaner, kalkyler etc. För detta ändamål 
behövs ett system som kan hantera all information som genereras i ett projekt. En serverlösning 
kan användas till att lagra, validera, ändra och genomföra analyser av data. EPM-Technology 
menar att data ska organiseras mellan olika databaser där byggnadsmodellen och all information 
som tillhör respektive projekt ska lagras på en modellserver. I tillägg ska det finnas 
kunskapsdatabaser, produktdatabaser, kalkyldatabaser etc. för att kunna genomföra analyser och 
beräkningar. Figur 13 visar hur en serverlösning ger möjligheter att koppla ihop 
modelleringsverktyg med viewer, databaser och expertsystem inom olika områden som t.ex. 
LCC, 4D, 5D, Co2. Den visar också hur dessa system antingen är grafik- eller databasbaserade 
och hur dessa ingår i ”Process Management” där data kan hämtas ut genom antingen ritningar till 
vänster eller analyser och tabeller till höger. Att hantera och organisera all data som t.ex. berör 
en byggnad från tidig projektering och vidare under förvaltning benämns Master Data 
Management och det är enligt EPM-Technology först när detta är på plats som vi får de stora 
fördelarna med BIM. Detta genom att t.ex. kunna göra sökningar på farliga material, 
förvaltningskostnader eller produktantal över alla sina byggnader i sitt förvaltningssystem. 
 

 
Figur 15 Master Data Management genom modelleringsverktyg, Viewer,  
Expertsystem och databaser. Källa: 5dInitiativ 

 
För att kunna genomföra en LCCA inom Renhållning måste följande data kunna lagras och 
hanteras. 
 

� Geometri, t.ex. byggnadsdelar, golvmaterial, arealer, möbler 
� Nyckel- och normtal, t.ex. renhållningstid för olika typer av byggnader, zoner, rum 
� Produktdata, t.ex. underhållstid för olika golvmaterial. 
� Kalkyldata, t.ex. ränta, diskonteringsfaktor, annuitetsfaktor. 
� Kalkylresultat, t.ex. den totala årskostnaden.  

 
Geometri som framförallt arealer av golv, väggar och fönster finns i de flesta av dagens 
byggnadsmodeller.  Däremot finns det stort behov av databaser för nyckeltal och produktdata 
som är IFC-kompatibla. Guri Krigsvoll skriver att LCC-analyser kommer bli mer användbara när 
indata finns tillgängligt och automatiskt kan förflyttas mellan modeller, databaser och 
applikationer.(Krigsvoll, 2008) Ett expertsystem som beräknar LCC ska kunna hämta nyckeltal 
för tidig beräkning från en databas och länka dessa till olika objekt i byggnadsmodellen. Vid 
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senare faser under projektering när byggnaden planläggs mer i detalj ska ett expertsystem inom 
t.ex. rengöring kunna hämta rengöringsdata från en databas och länka dessa till olika zoner i 
byggnadsmodellen. Efter att olika expertsystem har berikat byggnadsmodellen med mer 
information om t.ex. energi eller underhåll kan en ny LCC beräkning genomföras med större 
precision och resultaten lagras i projektservern.  

Beräkningsplats 
Beräkningar och analyser som genomförs i expertsystem kan göras antingen direkt uppkopplat 
mot modellserver eller lokalt. Att göra analyser lokalt medför att aktörer först hämtar ut den 
information som behövs från byggnadsmodellen i modellserver och sedan arbetar på en lokal 
arbetsstation. Där kan de hämta in mer data som behövs för analysen från andra databaser. Efter 
att all data finns på plats kan analysen genomföras och de data som ska levereras tillbaka skickas 
till modellservern. Detta tankesätt gör att olika programvaruleverantörer inte behöver lämna ut 
all sin underlagsdata för en beräkning eller analys till en gemensam server. Det illustreras genom 
figur 14 med Model Server som den centrala lagringsplatsen för data. EPM-Technology menar 
att det finns flera fördelar ifall alla beräkningar sker direkt i modellservern via olika 
expertsystems ”glasögon”. Detta leder till att det används standardiserade beräkningsmetoder 
och att stora datamängder inte behöver förflyttas för analys. T.ex. ifall Statsbygg ska kunna göra 
analyser eller sökningar över alla deras byggnader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informationsmängd 
EPM-Technology menar att data som hämtas vid analyser från andra databaser ska lagras i 
modellservern eftersom det ska finnas möjlighet att vid senare tillfälle köra om analysen för att 
t.ex. kunna hitta anledningen till att den första beräkningen inte stämde överens med de verkliga 
värdena. Detta genererar stora datamängder, något som är serverlösningens stora fördel. En 
annan syn är att enbart delmängder av data från analyser skickas tillbaka till byggnadsmodellen. 
Vilken information det är definieras på förhand och säkerställs genom leveranskrav. Detta 
medför att enbart den information som är kontrakterad inför projektet är den som finns 
tillgänglig för framtida drift. Denna syn förutsätter att alla aktörer genom hela produktkedjan vet 
vilken information de vill ha tillgång till och att de ställer dessa som krav. En tredje syn på detta 
är att alltid leverera underlaget för analysen som ”död data”. Med detta menas att den är 
levererad som t.ex. pdf-format, vilket medför att ifall en analys ska genomföras på nytt måste 
data skrivas in på nytt eller gå via expertsystemets databas igen. EPM-technology menar att all 
data alltid ska vara i ett format som gör att beräkningar kan genomföras på nytt, de ifrågasätter 
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Figur 16 Modellservers relation till olika expertsystem. 
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också varför data som är levande ska göras om så att den inte kan användas igen? De menar att 
detta inte är värdeskapande. 

Versionshantering och ägarskap  
Vid en LCCA kommer data från flera olika aktörer och de genomförs också flera gånger under 
ett projekt. Därför menar EPM-technology att versionhantering och ägarskap är viktigt för att 
kunna gå tillbaka och se när och av vem data skapades eller modifierades.  
Versionshantering och ägarskap finns det delvis funktionalitet för i IFC-modellen genom 
Ifc.OwnerHistory. Den ger dels information om vem som äger data, när och av vem den 
skapades men också när data senast förändrades och av vem. Ifc.history kan häktas på olika 
objekt eller p-set:s, men den kan dock inte kopplas på enskilda parametrar vilket gör att det inte 
går att få ägarskap på enskilda data ifall de ligger inom ett och samma p-set. 

Öppna standardiserade dataformat 
För att få interoperabilitet mellan programvaror är ett internationellt standardiserat dataformat ett 
måste, där IFC, IFD och IDM kan vara lösningen. Dock tar utveckling och standardisering av 
datamodeller tid och det är idag ett fåtal programvaruleverantörer som använder sig av alla tre 
komponenterna. De flesta programmvaruleverantörerna använder sig istället av sina egna 
dataformat med ett mer eller mindre stöd för IFC. 

IFC 

Det finns flera olika typer av data som måste lagras och hanteras för att en beräkning av 
renhållningskostnader ska kunna genomföras, dessa framgår under föregående kapitel. Det 
framgår också tidigare i arbetet att data som används för att beräkna renhållningskostnader idag 
baseras på olika rum. Det betyder att det är olika inparametrar beroende på vilka byggnader och 
rum som finns. Att koppla kostnader och data till olika typer av byggnader och rum finns det 
funktionalitet för i IFC-modellen, där olika egenskaper (Property sets) ligger under varje enskilt 
objekt som ex. Ifc.Building eller Ifc.Space. Företag som planerar renhållning använder sig av 
ännu en klassifikation som de benämner ”rummodell” , den innefattar och grupperar flera rum 
som alla har samma renhållningsparametrar. (Å. Staverløkk, personlig kommunikation, 1 sep, 
2010) För detta finns det också funktionalitet i IFC-modellen genom Ifc.Zone som kan gruppera 
och organisera flera rum till olika renhållningszoner. 
 
Att placera renhållningsinformation på riktig plats i en hierarkisk struktur är väsentligt för att 
hålla ordning på data samt för att det inte ska skapa onödigt mycket information. När data t.ex. 
ligger under varje enskilt rumobjekt får två kontorsrum med samma golvmaterial flera helt lika 
renhållningsdata. Därför kan det vara lämpligare att istället lagra viss renhållningsdata under 
olika typer av byggnader, zoner eller rum som ifc.buildingtype, ifc.zonetype eller ifc.spacetype. 
För detta finns det idag funktionalitet i IFC-modellen när det gäller Ifc.Spacetype, men inte för 
de övriga två typerna. Detta skulle dock kunna föreslås som implementering i IFC-modellen, 
men det finns först behov när byggnadsmodellerna innehåller så många zoner eller byggnader att 
det blir ostrukturerat och olämpligt att arbeta med. Dagens byggnadsmodeller innehåller ofta 
många olika rum-objekt men inte lika många olika zon-objekt eller byggnad-objekt. Går vi 
längre ned i strukturen kan information som påverkar renhållningskostnaden lagras under olika 
möbler (ifc.furnishingElement)  men också under olika byggnadsobjekt som fönster (ifc.window) 
och ytskikt (ifc.floorcovering).  
 
IFC är utvecklat med Base Quantities och Common Properties, i dessa finns de universala 
egenskaperna som är knutna till ett objekt. Tankegången vidare är att varje enskild utvecklare 
skapar sina egna property sets i IFC-modellen med de egenskaper som de har behov för. 
Anledningen till detta tankesätt är att det anses vara en omöjlighet för IFC-modellen att hålla sig 
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ajour med nya property sets under den ständiga utvecklingen som pågår, detta till trots för att det 
ger ett kommunikationsproblem när utvecklare definierat sina propertysets på olika sätt. 
 
En stor potential i IFC-modellen finns i geometrin och hur den kan användas för att göra 
validering och beräkningar av olika lösningsalternativ. Det samma gäller för att beräkna golv-, 
vägg- och fönsterarealer. 

IFD 

På grund av kommunikationsproblematiken behövs ett otvetydigt klassifikationssystem där 
objekt och propertysets ligger organiserat i en struktur som antingen kan användas direkt eller 
kan användas för att tolka olika egendeffinierade propertysets. IFD finns till för detta ändamål 
och är en förutsättning för att få interoperabilitet i byggbranschen. Implementering av IFD är 
under utveckling och det finns idag ett utvecklat IFD-Library som gör det möjligt att koppla en 
unik IFD-GUID till varje objekt, men ännu har ingen programvaruleverantör tagit steget och 
implementerat det fullt ut i sin lösning. 
 
I dagens IFD-Library finns inte mycket färdigt som berör LCC eller renhållning. Det krävs 
därför mer arbete med implementation av LCC och renhållningskostnader i IFD-Library. 

IDM 

Varje gång data ska levereras eller valideras krävs att det är specificerat vilket information som 
ska vara med i processen. För detta används IDM:er och Exchange Requirements (ER) där det 
framgår vilken data som ska användas. För varje LCCA som ska genomföras krävs olika ER 
eftersom det är olika dataunderlag för beräkningen beroende på vart hur långt byggprocessen har 
kommit. På samma sätt används ER för att specificera vilken data som ska hämtas ut från ett  
förvaltningssystem. 
 
En av utgångspunkterna för att använda en byggnadsmodell för att beräkna LCC är att all 
information som behövs för beräkningen finns i byggnadsmodellen. Därför är IDM:er betydande 
för att säkerställa vilken information som skall levereras av vem och när under byggprocessen 
detta skall ske. Skapandet av dessa kan göras genom EPM-Technology:s BIM-manual.  

BIM-manual 
För att få interoperabilitet och för att kunna koordinera information samt processer är en BIM-
manual användbar. Idag har flera företag BIM-manualer i pappersform men det är däremot 
sparsamt med digitala system som kopplar ihop IFC, IFD, IDM och som kan användas direkt 
mot en byggnadsmodell för att köra processer. Detta är speciellt viktigt när BIM ska användas 
för LCCA dels eftersom informationen för analys kommer från flera olika aktörer och databaser 
som planlägger t.ex. kalkyl, renhållning, underhåll, energi, Co2 men också eftersom  
informationen i en LCCA är användbar senare i processen under förvaltning. 
 
För att få de tre öppna standarderna IFC, IFD och IDM att fungera tillsammans behövs ett sätt att 
koppla ihop dem och detta kan göras genom en BIM-manual. Manualen bygger på IFD-modellen 
där byggnadsobjekt som t.ex. ”vägg” eller ”dörr” är definierade som olika concept och är en del 
av en klassifikationsstruktur. Under varje concept ligger olika attributes, requirements och 
properties samlade och det kan till dessa kopplas på en IFD-tag (IFD-guid) vilket gör de unika 
och kommunicerbara till andra system. I BIM-manualen kan IDM-processer skapas som kopplas 
till olika metoder och queriefunktioner. Till dessa processer definieras ER som innehåller de 
IFD-concept som behövs för just den metoden. IFD-concepten är kopplade (”mappade”) till IFC-
modellen och processen vet därför vilken data som skall användas från den byggnadsmodell som 
BIM-manualen körs emot. 
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En beskrivning av hur LCC-data inom renhållning kan kvalitetssäkras 
BIM medför att flera beräkningar och analyser sker automatiskt genom olika 
beräkningsprocesser. Det är därför väsentligt att data som används i beräkningar alltid valideras. 
För kvalitetssäkring av renhållningsdata kan bl.a. följande saker kontrolleras:  
 

1. Kontroll av att alla utrymmen i byggnaden är kopplat till en space. 
2. Kontroll att alla spaces ingår i en renhållningszon. 
3. Kontroll att alla objekt som behövs för beräkning finns i modellen samt att de innehåller 

riktiga propertyset:s och properties. 
4. Kontroll av att det finns data under alla de properties som ingår. 

 
För att kvalitetssäkra det arbete som är gjort med tanke på planläggning av renhåll kan BIM 
användas. Följande valideringar är bl.a. möjliga att programmera: 
 

1. Att det är projekterat tillräckligt med renhållningsrum samt att de har tillräcklig storlek i 
förhållande till hela husets storlek. 

2. Att det inte finns svåråtkomliga ytor ovanför eller under möbler. 
3. Att det inte är ogenomtänkta lösningar kan kontrolleras visuellt gå igenom hela 

byggnaden. 
4. Att det är tillräckligt stora ytor för en städmaskin att ta sig fram på. 
5. Att det är tillräckligt kort avstånd mellan eluttag som städmaskiner kan använda. 
6. Kontroll över hur entréer har utformats. 
7. Dödtid kan beräknas utifrån avstånd från städrum till de olika renhållningszonerna och 

dess rum. 

Beräkning av LCC för renhållning 
I detta kapitel visas ett exempel på ett verktyg som beräknar den årliga kostnaden för 
renhållning. Utformningen och uppbyggnaden har tagit utgångspunkt i arbetet med punkt ett till 
fyra i examensarbetet där en kartläggning på LCC och BIM genomfördes. Exemplet är tänkt att 
visa hur BIM kan användas för att beräkna LCC och det utförs i EPM-technology:s modellserver 
som läser data direkt från en byggnadsmodell. 
 
För att klara arbetets tidsramar är beräkningen förenklad genom att antalet parametrar 
begränsades samt att det är förutsatt att data för beräkning finns i byggnadsmodellen. 
Kommentarer kring dessa förenklingar och möjligheter finns under nästa kapitel, diskussion. 

Beräkningens uppbyggnad 
Beräkningen körs genom en process som är skapad i EPM-Technology:s BIM-manual. 
Manualen används för att definierar vilka metoder som ska användas för beräkning och 
validering, vilken data som ska ingå samt hur data ska presenteras. 
 
Följande steg ingår i processen. 

1. Validering av data enligt ER 
2. Rapport av validering 
3. Körning av LCC-beräkning för renhållningskostnader 
4. Rapport av LCC-beräkning 

 
Det första steget validerar att all data som behövs för LCC-beräkningen finns med i 
byggnadsmodellen. Detta görs utifrån en ER som är skapat för den processen. Efter valideringen 
ges en rapport på vad som är fel eller vilka parametrar som saknas i byggnadsmodellen. Det 
tredje steget är körningen av querie-funktionen som beräknar renhållningskostnaderna och 
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avslutar med att presentera resultatet i en rapport. Querie-funktionen är programmerad i Express 
datamodelleringsspråk och detta arbete har gjorts av en programmerare på Jotne EPM-
Technology utifrån den specifikationen som finns under bilaga 1. Metoden hämtar data från 
olika p-set:s ur IFC-modellen. 
 
Metoden beräknar den årliga kostnaden för regelbunden-, huvud-, fönster- och fasadrengöring. 
Beräkningarna grundar sig i tiden det tar att renhålla olika arealer och kostnaden beräknas utifrån 
intervall, materialförbruk och lönekostnader.  
 
Resultatet presenteras direkt i ett tabellformat där kostnaden är specificerad mellan 
fastighetsägare och hyresgäst samt mellan total kostnad och kostnad per kvadratmeter. 

Beräkningsexempel 
En modell tillhörande Statsbygg har 
använts för testberäkning av 
verktyget. Det är ett kontor med en 
planerad BTA på 483 kvadratmeter. 
Innan beräkningen kan utföras 
måste modellen berikas med 
information som berör 
rengöringstider och kostnader för 
alla zonerna och rum.  
 
Utifrån byggnadsmodellen har tre renhållningszoner definierat utifrån hur olika rum bör 
renhållas med tanke på daglig användning och slitage.  

 
Zon 1 
Består av 11 rum fördelat mellan entré, vänterum, korridor 
och kök.  
NTA: 196 kvm 
Rengöringsintervall : 5 ggr/vecka 
 
 
 
 
Zon 2 
Består av 25 rum fördelat mellan kontor, samtalsrum, 
kopieringsrum och arkiv.  
NTA: 234 kvm 
Rengöringsintervall : 3 ggr/vecka 
 
 
 
 
Zon 3 
Består av 10 rum fördelat mellan omklädningsrum, dusch 
och wc.  
NTA:  53.5 kvm 
Rengöringsintervall : 5 ggr/vecka 
 

Figur 13 Olika renhållningszoner. 
Källa: Jotne EPM Technology 

Figur 17 "Screenshot" från modellserver som visar viewer av 
byggnadsmodellen Källa: Jotne EPM Technology 
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IFC 
IFC-modellen har berikats med p-sets och properties för rengöringskostnader. Vid val av 
placering av properties i Ifc-modellen har data placerats så högt upp i strukturen som möjligt för 
att inte lagra onödigt mycket data. Följande propertyset är berikade i byggnadsmodellen. 
 

Subject 

Propertyset IFC-property Value 

IFC Building Pset_BuildingCommon GrossAreaPlanned 483 

    

 Pset_BuildingRegularCleaning Administrationcost 12 

  OwnerResponsibilityAdministrationcost 0.5 

  Salarycost 152 

  EquipmentAndConsumableMaterials 20 

  Cleaningweeks 50 

    

 Pset_BuildingMainCleaning Salarycost 152 

  EquipmentAndConsumableMaterials 35 

    

IFC Zone Pset_ZoneRegularCleaning Cleaninginterval  

  OwnerResponsibility 1 

    

 Pset_ZoneMainCleaning Cleaninginterval  

  OwnerResponsibility 1 

    

IFC Space BaseQuantities GrossFloorArea  

    

 Pset_SpaceCommon FloorCovering  

    

 Pset_SpaceRegularCleaning CleaningTime  

    

 Pset_SpaceMainCleaning CleaningTime  

    

IFC Window OverallHeight OverallHeight  

 OverallWidth OverallWidth  

    

 Pset_WindowCommon GlazingAreaFraction  

    

 Pset_WindowCleaning Salarycost 164 

  ExternalEquipmentAndConsumableMaterials 18 

  ExternalCleaningInterval 2 

  ExternalCleaningTime 120 

  ExternalOwnerResponsibility 1 

  InteriorEquipmentAndConsumableMaterials 10 

  InteriorCleaningInterval 4 

  InteriorCleaningTime 100 

  InteriorOwnerResponsibility 1 

    

IFC Wall Pset_WallCommon IsExternal  

    

 WallBaseQuantities NetSideArea (811) 

    

 Pset_WallMainCleaning Cleaningcost 25 

  Cleaninginterval 1 

  OwnerResponsibility 1 

Tabell 2 Lagring av Rengörningsdata i IFC-modellen. 

 
Intervall och tid för olika rum är inlagt med tanke på val av golvmaterial och rengöringsmetod. I 
denna beräkning är det på regelmässig rengöring räknat på 25 sek/kvm för alla rum som 
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motsvarar ett plastgolv i pvc som rengörs med fuktmopp. För huvudrengöring är det räknat på 40  
sek/kvm vilket motsvarar samma typ av metod men med tillägg för svåråtkomliga utrymmen. 
 
Formler för beräkning finns i specifikationen under bilaga 1. 
  
Beräkningen resulterar i rapporter som är sammanställt enligt följande. 
 

Årliga kostnader 
Zon 1 Zon 2 Zon 3 SUM 

Regelmässig rengörning (kr) 59,783 57,304 16,297 133,384 

Regelmässig rengörning (kr/kvm) 305 245 305 ~285 

Huvudrengöring (kr) 4893 5834 1334 12,062 

Huvudrengöring (kr/kvm) 25 25 25 ~25 

Totalt golv 64,676 63,138 17,631 145,446 

     

Utvändig fönstertvätt (kr)    741 

Invändig fönstertvätt (kr)    2104 

Fasad (kr)    20,280 

     

Total kostnad    168,571 

Tabell 3 Resultat från beräkning av rengörningskostnader. 

Genom beräkningen framgår det att den årliga kostnaden för renhållning i byggnaden beräknas 
bli 169,000 kronor. Kommentarer kring beräkningen ges i analysen. 
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Analys 

BIM och LCCA 
BIM och öppna standardiserade dataformat som IFC, IFD och IDM har i teorin inga problem att 
hantera information för LCCA och data som rumstyper, arealer, golvbelägg finns i flera av 
dagens byggnadsmodeller. Det finns dock komplikationer som måste lösas för att kunna använda 
BIM för LCCA. 

Komplikationer 
Det finns endast ett begränsat antal expertsystem som behandlar förvaltning och LCCA samt 
som baserar sig på öppna standardiserade dataformat. Dessa ska antingen kunna 
importera/exportera data via ett öppet standardiserat dataformat eller kunna arbeta direkt mot en 
modellserver. 
 
Det finns endast ett begränsat antal kunskapsdatabaser med nyckeltal för LCC som baserar sig på 
öppna standardiserade dataformat. Detta gäller också databaser  för underhåll-, energi- och 
rengöringsdata. 
 
Det behöver definieras vilka leveranser av data (IDM:er) som måste göras mellan alla olika 
roller i projektets alla skeden. Detta för att rätt information ska finnas på plats vid olika typer av 
analyser. Detta gäller framförallt för LCCA då informationen kommer från olika aktörer. 

Möjligheter 
Fördelarna och vinsterna med BIM är enligt MC Graw-Hill Construction generellt förbättringar 
inom koordinering, kommunikation, produktivitet och kvalitetskontroll. Vilka av dessa gäller för 
BIM och LCCA? 

Koordinering och kommunikation 
Det framkom att de nyckeltal som finns för LCCA inte alltid gav ett lika bra beräkningsunderlag. 
Det framkom även från andra aktörer i branschen att nyckeltal inte alltid stämmer och eftersom 
flera av kostnaderna i en LCCA idag beräknas utifrån nyckeltal blir dessa betydelsefulla. Genom 
att använda BIM och ett Master Data Management-system för all information som berör 
byggnader skapas det förutsättningar att få fram reella nyckeltal för beräkning av driftskostnader 
direkt från förvaltningssystemet. 
 
Att ta tillvara på information genom hela projekteringsprocessen in i förvaltningen är speciellt 
intressant för LCC eftersom det i den analysen ingår att planlägga hur byggnaden ska förvaltas 
med avseende på drift, rengöring, underhåll och utveckling. 
 
Genom BIM finns all data för ett projekt på en plats vilket underlättar koordinering och 
kommunikation. 

Produktivitet 
Eftersom mycket av informationen som används i en LCCA redan kan finnas i en 
byggnadsmodell är det ineffektivt att inte använda den. Detta blir väsentligt eftersom BIM ger 
större möjligheter för dels optioneering där konsekvenserna av alla val ska synliggöras men 
också för att det ger möjligheter till att göra med detaljerade LCCA som därmed har större 
precision. Detta skapar större datamängder och fler beräkningar som tar längre tid att utföra med 
ett traditionellt verktyg där data matas in manuellt. 
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Kvalitetskontroll 
Används BIM som ett Master Data Management-system där all information som berör en 
byggnad från tidig projektering till förvaltning hanteras skapas det förutsättningar att få fram 
reella nyckeltal för beräkning av driftskostnader direkt från förvaltningssystemet. 
 
Genom att använda BIM finns det möjligheter att göra kvalitetskontroller av byggnadsmodellen 
för LCC genom att köra validering av datakvalitet och byggtekniska lösningar. Detta leder till 
mer genomtänkta lösningar och bättre kvalitet. 
 
När data hämtas direkt från en byggnadsmodell används alltid de senaste lösningarna. 
 
Med hjälp av BIM kan den framtida byggnaden visualiseras och därmed kan flera lösningar 
synligöras under projektering. T.ex. kan en person med rätt kompetens inom renhållning direkt 
se och berätta ifall den valda utformningen på entréer och renhållningslösningar genererar höga 
eller låga renhållningskostnader. 
 
Det går med hjälp av BIM skapa automatiska validatorer som 
analyserar byggnadsmodellen och kontrollerar att t.ex. 
avstånd är tillräckliga för en städmaskin, att det inte finns 
svåråtkomliga utrymmen, att entréer är korrekt utförda, att det 
finns tillräckligt med renhållningsrum och att de är tillräckligt 
dimensionerade.  

LCC-verktyg 
Verktyget visar att BIM och IFC-modellen går att använda för 
organisering, lagring och hantering av LCC-data. Den visar 
också ett exempel på hur en BIM-manual kan användas för att koppla ihop IFC-IFD-IDM och 
därmed köra en analys och få ut en rapport. 
 
Beräkningen förenklades genom att LCC-data fanns i byggnadsmodellen. För beräkningar i tidig 
fas där LCCA grundar sig på nyckel- eller normtal går det att göra en analys genom att lägga in 
data manuellt eller att hämta data från en kunskapsdatabas som sedan kopplas mot 
byggnadskategori, funktioner, golvtyper etc. Detta kan göras genom ett traditionellt LCC-
verktyg som t.ex. LCCWeb. Senare när beräkningen baserar sig på mer detaljerade data innebär 
det en annan detaljeringsgrad som genererar större datamängder. Data måste då berikas till 
byggnadsmodellen genom olika expertsystem för energi, renhållning, underhåll innan LCCA kan 
genomföras. 
 
Verktyget har flera svagheter och ger inte ett korrekt resultat, exempelvis tar ingen av posterna 
hänsyn till dödtid eller etableringstid, något som visar sig främst genom fönsterrengöring och 
fasadrengöring där kostnaderna är väldigt låga. Anledningen till att verktyget inte har större 
funktionalitet och att fler parametrar inte är medtagna är att det inte fanns tid att slutföra en helt 
korrekt beräkning samt att verktygets syfte inte var att utveckla nya metoder för att beräkna 
rengöringskostnader utan istället visa hur BIM kan användas. Med tillgång till databaser för 
renhållning kan beräkningen utvidgas och ge mer korrekta resultat. Följande parametrar och 
förbättringar rekommenderas för att få ut ett mer korrekt värde på rengöringskostnaden och för 
att använda potentialen i BIM. 

Figur 14 Visualisering av avstånd 
mellan bokhylla och golv.  

Källa: Jotne EPM Technology 
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Golv och möbler Fönster Fasad 

Räkna på nettoareal Lifthyra Lifthyra 
Räkna på olika rengöringstider för olika 
golvmaterial och metoder 

Etableringstid Etableringstid 

Ta med specialrengöring som t.ex. oljebehandling 
eller pollering 

Basera på antal och kvm Material och utrustning 

Dödtid beroende på avstånd till städrum   
Möbleringsfaktor som påverkar städtiden   
Rengöring av möbler    
Material och utrustningsåtgång för olika 
rengöringsmetoder 

  

Lägg till INSTA krav för varje rum   

Basera administrationskostnad på kr/h   

Tabell 4 Förbättringspotential för beräkning av Renhållningskostnader 

 
I följande tabell visas ett exempel på hur data som golvmaterial och rengöringsmetod kan ställas 
upp för att generera olika rengöringstider. För att detta ska vara möjligt krävs expertsystem där 
olika metoder kan väljas och där renhållningen planläggs samt att det finns en databas som ger 
rengöringstid utifrån material och metod. 
 
Floor Cleaningtime (sec/m2) FloorWashingMachine 1000 FloorWashingMachine 600 Damp mop Dry mop 

Wooden Parquet X X X x 

Brick X X X X 

Plastic pvc X X X x 

Tabell 5 Exempel på databas för rengörningstider beroende på golvmaterial och rengöringsmetod. 
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Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet som har visat att det finns möjligheter att använda BIM för 
LCCA men att det finns flera saker som måste utvecklas för att kunna dra nytta av de stora 
fördelarna. Arbetet summeras med en slutsats och förslag på vidare arbete. 

Master Data Management 
För att få tillgång till riktiga nyckeltal och adekvata LCC-data menar jag att bygg- och 
förvaltningssektorn måste se möjligheterna i BIM och framförallt i hur andra branscher hanterar 
sin produktinformation. Där finns Master Data Management-system som hanterar all information 
kring ett företags produkter. En som förvaltar byggnader bör ha ett system där all information 
kring alla deras byggnader finns tillgänglig och där fastighetsägaren kan hämta ut specifik 
information som t.ex. förvaltningskostnader, farliga material eller underhållsplaner. 
Informationen bör vara klassificerad i en struktur vilket medför att fastighetsägaren kan söka och 
gruppera data enligt olika parametrar. På detta sätt kan reella nyckeltal hämtas ut från valfri 
sortering av byggnader och regioner. Ett sådant system leder också till att det blir lättare att 
jämföra resultaten från LCCA med verklig förvaltningskostnad. Att använda BIM för LCCA 
genom öppna standardiserade dataformat tror jag är en bra start för att kunna hantera all data i ett 
system. 

Mer samarbete 
För att kunna använda BIM för LCCA tror jag att utvecklare av expertsystem, kunskapsdatabaser 
och IT-system måste gå ihop och tillsammans med användare utveckla systemet. Det är först när 
alla komponenterna finns på plats som de stora fördelarna med BIM kommer till sin rätt. Ett 
LCC-verktyg bör användas direkt mot den server där masterdata ligger organiserat och de bör 
kunna läsa data direkt från andra databaser med nyckeltal och LCC-data. Det kommer aldrig att 
bli ett fungerande informationsflyt om inte utvecklare går ihop och ser dess verktyg som en del i 
en större helhet. För detta krävs att de tillsammans driver användning och utveckling av öppna 
standardiserade dataformat. Det är först när BIM är en del av Master Data Management som den 
stora potentialen med BIM uppnås. Användare måste vara med i utvecklingen för att visa vilken 
information som ska vara tillgänglig vid olika tidpunkter. De måste alltså specificiera de IDM:er 
som behövs för LCCA genom hela byggprocessen. Detta arbete tror jag är väsentligt eftersom 
data ska levereras av olika aktörer och att det därför krävs en specifikation om vad de olika 
aktörerna ska leverera. 
 
Det kan vara svårt för enskilda aktörer att vilja ta steget att omarbeta sina produkter så att de 
baserar sig på öppna standardiserade dataformat, men jag tror att det är en förutsättning för att 
kunna använda BIM för LCCA. Detta eftersom data kommer från flera olika aktörer och 
områden som t.ex. energi, underhåll och renhållning samt att dessa ska kunna kopplas till olika 
byggnadsobjekt. Jag tror det behövs någon utvecklare som ser LCCA betydelse för ett hållbart 
byggande och vågar gå ihop med andra för att testa vad som är möjligt. 
 
En av de stora fördelarna hos Statsbygg är att de idag redan har expertsystem och 
kunskapsdatabaser internt i organisationen. De har dessutom stor BIM-kompetens och möjlighet 
att arbeta med master data management. Detta ger goda förutsättningar att testa ifall det är 
möjligt att göra ett expertsystem som använder BIM för LCCA. Först bör dagens 
kunskapsdatabaser och expertsystem göras kompatibla med export och import av IFC. Nästa steg 
är att få expertsystemen att arbeta direkt mot den server där byggnadsmodellen finns. Till sist bör 
även expertsystemet kunna hämta reella kostnader från förvaltningssystemet. 
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LCC-verktyg och renhållning 
I analysen av verktyget framgår, att det finns aspekter som påverkar den framtida 
förvaltningskostnaden och som inte är medtagna i dagens LCCA. Jag menar att det är först när 
planläggning och analysering kommer ned på detaljnivån som det är möjligt att se vart kostnader 
försvinner. För att göra detta tror jag BIM är ett effektivt hjälpmedel för att analysera och 
organisera data. 
 
Fler av parametrarna som genererar högre renhållningskostnader och sämre renhållningskvalitet 
menar jag med enkla medel kan motverkas. Först genom att renhållningsplanläggning prioriteras 
och att det finns en fackman med i ett tidigt stadie av projekteringsarbetet och sedan genom att 
använda BIM för renhållningsplanering, både vad gäller beräkning och validering. På så sätt 
åskådliggörs konsekvenser av lösningsalternativen som utan BIM kanske aldrig hade uppdagats 
och beslut kan tas på rätt underlag. 
 
För att planera renhållningskostnader tror jag det finns möjligheter att se på nya metoder för 
beräkning. Kanske går det att göra en formel som säger hur smutsigt det är i olika rum och hur 
ofta olika golv behöver underhållas genom parametrar som antal personer per minut, årstid, 
geografiskt läge, entré-utformning, avstånd från entré etc. Det kanske också går att göra 
noggranna beräkningar på dödtid genom att använda en byggnadsmodell och se på avstånd från 
renhållningsrum till renhållningszoner. 
 
Just nu är det mycket fokus på miljö och energi men efter att studerat förvaltningskostnaderna 
borde det finnas lika stort fokus på renhållning. Från renhållningsbranschen var det få som visste 
vad BIM är och jag tror att renhållning kan få större fokus genom BIM. För att få det menar jag 
att de som arbetar med renhållning måste utveckla sin kompetens inom BIM och att deras 
programvaror för förvaltning och renhållningsplanering måste kunna hantera IFC-formatet. 
 
Anledningen till att renhållning har mindre fokus generellt i branschen tror jag beror på att 
kostnaderna helt faller på hyresgästen som i många fall av nyproduktion inte är bestämd förrän 
byggnaden är färdig och att hyresgästen dessutom saknar kunskap om renhållning och därmed 
förlitar sig på byggherren. Därför är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv väldigt 
betydelsefullt att prioritera renhållning eftersom det är samhället som i slutändan betalar de 
kostnader som byggnaden genererar genom ökade renhållningsavgifter och försämrad 
produktivitet. 

Beslutstriangel 
För att kunna ta beslut om t.ex. vilket 
golvmaterial det ska vara i byggnaden är det 
en förutsättning att beslutsfattare kan grunda 
avgöranden på kvalitativ data. Prioriteten kan 
vara annorlunda mellan olika organisationer 
men det väsentliga är att LCC ska ingå i ett 
större perspektiv och vara en av fler 
beslutsparameter tillsammans med Design, 
Kvalité, Co2, LCA och Projektkostnad. Hur 
detta förhållande ser ut och vad som ska 
prioriteras högst bör finnas med i varje 
organisations arbetsprocess. 
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Figur 15 Beslutstriangeln visar beslutsunderlag och 
dess prioritet. 
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Slutsats  
I arbetet har det undersökts hur BIM kan användas för LCCA samt vilka möjligheter det kan 
generera. Slutsatserna är baserade på intervjuer från ett företag och deras arbete med LCCA, 
samt på direktmedverkan hos ett företag med stor BIM-kompetens där jag varit delaktig i en 
utvecklingsmiljö. Det medför att det finns anledning att varva källkritiskt till slutsatserna och 
dess generaliseringar. 
  
Det visade sig att flera av kostnaderna i en LCCA baserar sig på arealer och att dessa kan bli 
inlagda via expertsystem som hanterar rum- och funktionskrav i ett tidigt skede under 
projektering. Arealerna kan sedan kopplas till  kostnader via en kunskapsdatabas med nyckeltal 
och en LCCA kan sedan genomföras. Detaljeringsgraden och typen av kostnader kan under 
projekteringens gång bli mer detaljerad och LCCA blir mer riktig längre in i projekteringen.   
 
Det visade sig också att BIM ger möjligheter att kvalitetssäkra produkten genom visualisering 
och validering av byggnadsmodellen. Det ger mer genomtänkta lösningar med högre kvalitet.  
 
BIM ger dessutom större möjlighet för optioneering där olika alternativ analyseras mot varandra 
och jämförs inom områden som design, kvalité, Co2, LCA och LCC. Det ger också mer 
genomtänkta lösningar och högre kvalitet. 
 
För att hantera mycket data och för att använda sin byggnadsmodell och olika typer av 
expertsystem är det en fördel med ett Master Data Management-system. Då kan kostnader 
hämtas direkt från kunskapsdatabaser och länkas till enskilda objekt som t.ex. zoner, fönster, tak 
eller väggar. Genom att lagra data under enskilda objekt i ett givet klassifikationssystem kan 
information organiseras och hanteras på det sätt som användaren vill. En annan fördel med 
Master Data Management är att alla LCCA som genomförs genom en byggprocess lagras på ett 
ställe och att samma system kan organisera och hantera all data. På så sätt kan reella kostnader 
för olika delar i en LCCA hämtas ut direkt från en server där t.ex. förvaltningsdata finns. Detta 
gör att nyckeltal alltid är de faktiska reella kostnaderna och att det dessutom är lättare att gå 
tillbaka och se hur träffsäkra de olika analyserna har varit genom projekteringen.  
 
Det finns alltså möjlighet att BIM för LCCA kan ge både mer genomtänkta lösningar och bättre 
kvalitet än tidigare. För att detta ska vara möjligt måste det skapas interoperabilitet mellan 
expertsystem, kunskapsdatabaser och IT-system och de bör basera sig på öppna standardiserade 
dataformat. Därför krävs det ett större samarbete mellan användare och de aktörer som utvecklar 
IT-system och expertsystem. Här har en organisation som Statsbygg en stor fördel eftersom de 
har både kunskapsdatabaser och expertsystem internt inom deras organisation. De har dessutom 
stor kompetens inom både LCC och BIM. 
 
Ett annat viktigt område som måste utvecklas för att kunna använda BIM för LCCA är att 
definiera IDM:er, alltså vilken information som krävs för olika LCCA under projektering. Det är 
väsentligt eftersom det är flera olika aktörer som ska leverera informationen och ansvaret för 
leverans bör klargöras. Annars  finns risk för missförstånd  och felaktiga eller uteblivna 
leveranser.  

Vidare arbete 
Det behöver utvecklas fler kunskapsdatabaser och expertsystem för förvaltning och LCCA som 
baserar sig på öppna standardiserade dataformat. Dessutom behövs det pilotprojekt som vågar 
testa möjligheterna med Master Data Management för att se ifall det fungerar och på så sätt får 
nytta av de stora fördelarna med BIM. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Specification Cleaning Cost Querie 
A querie that calculates Cleaning cost for LCCA in a building 
 
 
This data should be returned 
 
71. Regular Cleaning cost 

1. Owner Regular Cleaning Cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 

2. Owner Administration Cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 

3. Owner Total Regular Cleaning Cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 

4. Renter Total Regular Cleaning Cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 

5. Owner Total Regular Cleaning Cost (KR/m2) sorted by ifc.zone-ObjectType 

6. Renter Total Regular Cleaning Cost (KR/m2) sorted by ifc.zone-ObjectType 

7. Total Regular Cleaning Cost (KR/m2) sorted by ifc.zone-ObjectType 

8. Total Regular Cleaning Cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 

 
72. Main Cleaning cost 

1. Owner Main Cleaning cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 

2. Renter Main Cleaning cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 

3. Owner Main Cleaning cost (KR/m2) sorted by ifc.zone-ObjectType 

4. Owner Main Cleaning cost (KR/m2) sorted by ifc.zone-ObjectType 

5. Total Main Cleaning Cost (KR) sorted by ifc.zone-ObjectType 
6. Total Main Cleaning Cost (KR/m2) sorted by ifc.zone-ObjectType 

 
73. Window Cleaning cost  

1. Owner External Cleaning cost (KR) sorted by ifc.object 

2. Renter External Cleaning cost (KR) sorted by ifc.object 

3. Owner Interior Cleaning cost (KR) sorted by ifc.object 

4.  Renter Interior Cleaning cost (KR) sorted by ifc.object 
5.    Total Window Cleaning cost (KR) sorted by ifc.object 

 
74. Outer Wall Cleaning cost  

1. Owner Outer Wall Cleaning cost sorted by ifc.object 
2. Renter Outer Wall Cleaning cost sorted by ifc.object 
3. Total Outer Wall Cleaning cost sorted by ifc.object 
 

 



   

71. Regular Cleaning cost 
 

IFC Space Pset_SpaceMainCleaning CleaningTime (sec/m2) 

IFC Space BaseQuantities GrossFloorArea (m2) 

 
IFC Zone Pset_ZoneRegularCleaning CleaningIntervall (times/week) 

IFC Zone Pset_ZoneRegularCleaning OwnerResponsibilityRegularCleaning (%) 

 
IFC Building Pset_BuildingRegularCleaning Salarycost (KR/h) 

 
IFC Building Pset_BuildingRegularCleaning EquipmentAndConsumableMaterials (KR/h) 

IFC Building Pset_BuildingRegularCleaning Administrationcost (KR/m2) 

IFC Building Pset_BuildingRegularCleaning OwnerResponsibilityAdministrationCost (%) 

 
IFC Building Pset_BuildingRegularCleaning Cleaningweeks (week/year) 

 
1. Owner Regular Cleaning Cost (per space) =  
OwnerResponsibilityRegularCleaning  x ( (Salarycost + 
EquipmentAndConsumableMaterials ) x Cleaningweeks x ( ( GrossFloorArea x 
CleaningIntervall )  /  ( 3600 / CleaningTime ) ) ) 
 

Summerize Owner Regular Cleaning Cost for all spaces into the different Zone-objectTypes. 

 

 
2. Owner Administration Cost = 
OwnerResponsibilityAdministrationCost x ( Administrationcost x GrossFloorArea ) 
 
Summerize Owner Administration Cost for all spaces into the different Zone-objectTypes. 
 
 
3. Owner Total Regular Cleaning Cost (KR) = 
OwnerResponsibilityRegularCleaning x ( Owner Regular Cleaning Cost + Owner 
Administration Cost ) 
 

Summerize Owner Total Regular Cleaning Cost for all spaces into the different Zone-

objectTypes. 

 

 

4. Renter Total Regular Cleaning Cost (KR) = 
( 1 – OwnerResponsibilityRegularCleaning ) x ( Owner Regular Cleaning Cost + Owner 
Administration Cost ) 
 
Summerize Renter Total Regular Cleaning Cost for all spaces into the different Zone-

objectTypes. 

 

 

5. Owner Total Regular Cleaning Cost (KR/m2) = 
OwnerResponsibilityRegularCleaning x ( ( Owner Regular Cleaning Cost + Owner 
Administration Cost ) / GrossFloorArea )  



   

 

Summerize Owner Total Regular Cleaning Cost for all spaces into the different Zone-

objectTypes. 

 

 

6. Renter Total Regular Cleaning Cost (KR/m2) = 
( 1 – OwnerResponsibilityRegularCleaning ) x ( ( Owner Regular Cleaning Cost + 
Owner Administration Cost ) / GrossFloorArea ) 
 
Summerize Renter Total Regular Cleaning Cost for all spaces into the different Zone-

objectTypes. 

 
 
7. Total Regular Cleaning cost (KR) = 
Owner Total Regular Cleaning Cost (KR) + Renter Total Regular Cleaning Cost (KR) 
 
 
8. Total Regular Cleaning cost (KR/m2) = 
Owner Total Regular Cleaning Cost (KR/m2) + Renter Total Regular Cleaning Cost 
(KR/m2) 
 
 



   

72. Main Cleaning cost 
 

IFC Building Pset_BuildingMainCleaning Salarycost (KR/h) 

IFC Building Pset_BuildingMainCleaning EquipmentAndConsumableMaterials (KR/h) 

IFC Zone Pset_ZoneMainCleaning CleaningIntervall (times/year) 

IFC Zone Pset_ZoneMainCleaning OwnerResponsibility (%) 

IFC Space BaseQuantities GrossFloorArea (m2) 

IFC Space Pset_SpaceMainCleaning CleaningTime (sek/m2) 
 
 
1. Owner Main Cleaning Cost (KR) (per space) =  
Owner Responsibility x (Salarycost + EquipmentAndConsumableMaterials ) x 
CleaningIntervall  x ( GrossFloorArea  /  ( 3600 / CleaningTime ) ) 
 
Summerize Owner Main Cleaning Cost for all spaces into the different Zone-objectTypes. 

 

2. Renter Main Cleaning Cost (KR) (per space) =  
( 1 - Owner Responsibility ) x ( (Salarycost + EquipmentAndConsumableMaterials ) x 
CleaningIntervall  x ( GrossFloorArea  /  ( 3600 / CleaningTime ) ) ) 
 
Summerize Renter Main Cleaning Cost for all spaces into the different Zone-objectTypes. 

 
 
3. Owner Main Cleaning Cost (KR/m2) (per space) =  

Owner Main Cleaning Cost (KR) / GrossFloorArea 

 
Summerize Owner Main Cleaning Cost (KR/m2) for all spaces into the different Zone-

objectTypes. 
 
 
4. Renter Main Cleaning Cost (KR/m2) (per space) =  

Renter Main Cleaning Cost (KR) / GrossFloorArea 

 
Summerize Renter Main Cleaning Cost (KR/m2) for all spaces into the different Zone-

objectTypes. 

 

 
5. Total Main Cleaning Cost (KR) = 
 

Owner Main Cleaning Cost (KR) + Renter Main Cleaning Cost (KR) 
 
 
6. Total Main Cleaning Cost (KR/m2) = 
 

Owner Main Cleaning Cost (KR/m2) + Renter Main Cleaning Cost (KR/m2) 
 



   

73. Window Cleaning cost 
 
IFC Window OverallHeight OverallHeight 
 OverallWidth OverallWidth 

   
 Pset_WindowCommon GlazingAreaFraction 

   
 Pset_WindowCleaning Salarycost 
  ExternalEquipmentAndConsumableMaterials 

  ExternalCleaningIntervall 
  ExternalCleaningTime 

  ExternalOwnerResponsibility 
  InteriorEquipmentAndConsumableMaterials 
  InteriorCleaningIntervall 

  InteriorCleaningTime 
  InteriorOwnerResponsibility 

 
1. Owner External Cleaning cost (per window) = 
 

ExternalOwnerResponsibility x (  (External EquipmentAndConsumableMaterials + 
Salarycost ) x  ( OverallHeight x OverallWidth x GlazingAreaFraction x External 
CleaningIntervall  x External CleaningTime ) ) 
 

Summerize all Owner External Window Cleaning cost that belongs to the building. 

 

 

2. Renter External Cleaning cost (per window) = 
 

( 1 – ExternalOwnerResponsibility ) x (  (External EquipmentAndConsumableMaterials 
+ Salarycost ) x  ( OverallHeight x OverallWidth x GlazingAreaFraction x External 
CleaningIntervall  x External CleaningTime ) ) 
 

Summerize all Rental External Window Cleaning cost that belongs to the building. 

 

 

3. Owner Interior Cleaning cost (per window) = 
 

InteriorOwnerResponsibility x ( (Interior EquipmentAndConsumableMaterials + Salarycost ) x  ( 
OverallHeight x OverallWidth x GlazingAreaFraction x Interior CleaningIntervall x Interior 
CleaningTime) ) 

 

Summerize all Owner Interior Cleaning cost that belongs to the building. 

 

 
4. Renter Interior Cleaning cost (per window) = 
 

( 1 – InteriorOwnerResponsibility ) x ( (Interior EquipmentAndConsumableMaterials + 
Salarycost ) x  ( OverallHeight x OverallWidth x GlazingAreaFraction x Interior 
CleaningIntervall x Interior CleaningTime) ) 

 



   

Summerize all Renter Interior Cleaning cost that belongs to the building. 
 
 
5. Total Window Cleaning cost =  
 
Owner External Cleaning cost + Rental External Cleaning cost + Owner Interior 
Cleaning cost + Renter Interior Cleaning cost 
 
Summerize all Total Window Cleaning cost that belongs to the building. 

 

74. Outer Wall Cleaning cost 
 
IFC Wall Pset_WallCommon IsExternal 

   
 WallBaseQuantities NetSideArea 

   
 Pset_WallMainCleaning Cleaningcost 
  OwnerResponsibility 

  Cleaningintervall 

 

This calculation is only for walls that are External. 

 

1. Owner Outer Wall Cleaning cost =  
Owner Responsibility x NetSideArea x Cleaningcost x Cleaningintervall 
 
Summerize all Owner Outer Wall Cleaning cost that belongs to the building. 

 

 
2. Renter Outer Wall Cleaning cost =  
( 1 - Owner Responsibility ) x NetSideArea x Cleaningcost x Cleaningintervall 
 

Summerize all Renter Outer Wall Cleaning cothat belongs to the building. 

 

 

3. Total Outer Wall Cleaning cost = NetSideArea x Cleaningcost x Cleaningintervall 
 
Summerize all Outer Wall Cleaning cost that belongs to the building. 
 
 


