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Abstract 
In the construction industry today there is a significant technological revolution going 
on. New methods for automated processes and information management are developed 
continuously. Intense studies are currently taking place to ensure ways and means to 
embrace the new technology of BIM. 
 
At the present, environmental certification systems are considered cumbersome and 
challenging. However, the increasing demands of sustainable development in the con-
struction industry imply that the environmental certifications will not disappear. This 
Master Thesis examines the possibilities to apply BIM technology within the field of 
environmental certifications to streamline the processes. 
 
The applications that provide the best opportunities are: 

- To use BIM to be able to, during the design stage, dynamically evaluate the result 
or score a certain building will achieve. 

- To avoid unnecessary work through collection of data for calculations directly 
from a BIM-model. 

- To be able to automate certain time consuming calculations that are currently 
performed manually. 

- To automatically examine the completed model to ensure that the demands are 
fulfilled. 
 

The possibilities to use BIM within these areas are however limited by the technology 
itself. Today there are no BIM applications within the field that work satisfyingly, which 
hinders a large-scale implementation. 



 

ii 
 

Acknowledgement 

This Master Thesis is the final part of my education in the Civil Engineering and Urban 
Management program at the Royal Institute of Technology (KTH). The study has been 
carried out during the spring of 2013 on behalf of NCC Construction in Sweden. 
 
First and foremost, I would like to thank NCC for giving me the opportunity to write this 
thesis in cooperation with inspiring employees, and for providing me with a starting 
point for the investigation. More specifically I would like to thank my supervisor at NCC 
Teknik, Peter Sundqvist, for being a never-ending source of thoughts and ideas on the 
topic. Equally, I would like to thank Björn Beskow who has provided me with answers 
on questions concerning BIM. 
 
Furthermore, I would like to thank Väino Tarandi, my supervisor at KTH, who has 
contributed with his great knowledge of BIM, its possibilities and its limitations, and 
with invaluable tutoring and advice throughout the process. 
 
I would also like to thank Jan-Olof Edgar at Projektengagemang for an inspiring 
presentation of the project Focus I, and Lee Smith at BRE for the opportunity to gain an 
insight into the works of the BREEAM automation project. 
 
Finally, I would like to thank all interviewees who have contributed to this work with 
their time and knowledge. 
 
 
Stockholm, May 2013 
Anna Widell 
  



 

iii 
 

Examensarbete  

  
  Titel Möjliga tillämpningar av BIM vid miljö-

certifieringsarbete 
Författare Anna Widell 
Institution Byggvetenskap 
Examensarbete nummer 243 
Magisternivå  
Handledare Väino Tarandi 
Nyckelord BIM, Miljöcertifiering, Miljöbyggnad, 

Certifieringsprocess  
   

Sammanfattning 

I byggbranschen sker i dagsläget en stor teknisk revolution i och med BIM. Nya metoder 
för att automatisera processer och hantera information utvecklas kontinuerligt och i hög 
takt. För tillfället sker intensivt arbete för att utarbeta metoder för att tillgodogöra sig 
den nya tekniken. 
 
Miljöcertifiering av byggnader är ett område som i dagsläget ses som en tungrodd 
process med många utmaningar. Samtidigt innebär den ökande pressen på bygg-
industrin att bygga för en hållbar utveckling att miljöcertifieringarna inte kommer att 
försvinna. Detta examensarbete har undersökt vilja möjligheter det finns att tillämpa 
BIM inom miljöcertifieringsarbetet för att effektivisera processen. 
 
De största vinsterna med BIM skulle vara: 

- Att med hjälp av BIM tidigt under projekteringen kunna se vilket resultat en viss 
byggnad kan nå.  

- Att undvika dubbelarbete genom att kunna hämta information för beräkningar i 
en modell. 

- Att automatisera vissa tidskrävande beräkningar som idag görs för hand. 
- Att automatiskt kunna granska den färdiga modellen med avseende på de krav 

som ställs i certifieringssystemen. 
 
Möjligheterna att använda BIM inom alla dessa områden begränsas dock av tekniken. I 
dagsläget erbjuder inte BIM funktioner som är tillräckligt bra för att användas i stor 
skala. 
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Begreppsförklaring 

 
3D-modell Modell i tre dimensioner som inte kan bära annan information 

än den geometriska. 
ArchiCAD BIM-program för modellering. 
Autodesk Utvecklare och leverantör av CAD- och BIM-program. 
BIM Building Information Modeling, när man i ett byggprojekt 

skapar en digital modell av byggnaden i vilken information om 
byggnadens olika komponenter kan lagras. 

BIM-modell Digital modell vars objekt innehåller information. 
BIM-verktyg Program som används för att skapa eller hantera en BIM-

modell. 
BBR Boverkets byggregler, reglerar byggandet i Sverige. 
BREEAM Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method, brittiskt miljöcertifieringssystem. 
BSAB System för att klassificera information i byggbranschen. 
CAD Computer Aided Design, digitala ritningsverktyg som tradi-

tionellt används i byggbranschen för att framställa ritningar. 
gbXML Green Building XML, öppet filformat för överföring av miljö-

data. 
IDA ICE Program för energiberäkningar och inneklimatsimuleringar. 
IES VE Program för energiberäkningar och inneklimatsimuleringar. 
IFC Industry Foundation Classes, öppet filformat för överföring av 

BIM-data. 
LEED  Leadership in Energy and Environmental Design, amerikanskt 

miljöcertifieringssystem. 
Miljöbyggnad Svenskt miljöcertifieringssystem. 
Miljöcertifiering En bedömning av en byggnads miljömässiga presanda där ett 

certifikat intygar resultatet. 
PLM Product Lifecycle Management, handlar om hantering av 

information om en produkt genom hela dess livscykel. 
Proprietära format Proprietära format ägs och kontrolleras av enskilda företag 

och kan med andra ord inte utvecklas och användas fritt i 
motsats till de öppna formaten. 

Plug-in Insticksprogram som körs tillsammans med ett huvudprogram 
och som tillför det ursprungliga programmet nya egenskaper. 

Revit BIM-program för modellering 
SGBC Sweden Green Building Council, verkar för ökat grönt 

byggande i Sverige och hanterar många av de vanligaste 
miljöcertifieringssystemen. 

Solibri Model Checker BIM-program för kontroller av färdiga modeller. 
Öppna format Öppna format kan användas av vem som helst för att skapa 

program eller produkter som är kompatibla med andra 
program eller produkter som är baserade på samma format.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Byggbranschen står inför stora förändringar. Digitala verktyg och automatiserade 
processer har tagit ett kliv in i andra industrier och nu är det byggindustrins tur. Att 
digitalisera information ökar dess tillgänglighet. Genom detta möjliggörs förbättringar i 
många delar av byggprocessen som till hög grad är informations- och dokumentbaserad.  
 
För att på bästa sätt dra nytta av den tekniska utvecklingen krävs dock att byggindustrin 
satsar på att testa och utvärdera möjligheterna inom alla dess områden. Många 
forsknings- och utvecklingsprojekt i dagsläget handlar just om den tekniska utveck-
lingen, om BIM och dess bidrag till branschens olika delar. Detta examensarbete är inget 
undantag.  

1.1.1 Hållbarhet 

Hållbart byggande har vunnit mark under en lång tid. Lagstiftare och aktörer i 
branschen har hjälpts åt för att hitta nya sätt att öka kunskapen om och intresset för 
miljöfrågor. Aktuell forskning (Bonde, 2013; Zalejska-Jonsson, 2011) visar att hållbart 
byggande kan löna sig trots ökade investeringskostnader.  
 
Att miljöcertifiera en byggnad är ett sätt att fokusera på miljöfrågor och säkerställa att 
specifika miljömål i ett byggprojekt uppnås. Vägen fram till en miljöcertifiering kan dock 
vara utmanande för de inblandade i projektet. För att uppnå de ställda kraven måste 
projektörer och beslutsfattare tidigt vara medvetna om målen. Därtill kommer en hel del 
extra arbetsuppgifter i projektet i form av att sammanställa, beräkna, dokumentera och 
samordna den information som krävs för att ansöka om en miljöcertifiering. Av den 
anledningen finns det i byggbranschen ett stort intresse för att utveckla och effektivisera 
denna process. 

1.1.2 BIM 

Samtidigt som miljömedvetenhet och hållbarhetsfrågor har fått ökat utrymme i 
byggbranschen så har BIM (Building Information Modeling) blivit ett allt vanligare 
alternativ till traditionell projektering. BIM har sitt ursprung i försök att förbättra 
byggprocessen genom implementering av IT-verktyg (Eastman et al., 2011). Den stora 
mängd information som genereras och delas mellan ett byggprojekts olika medlemmar 
har många gånger orsakat förseningar och misstolkningar vilket i sin tur leder till dyrare 
byggen. Webbaserad dokumenthantering och 3D-modeller i CAD-system var de första 
försöken att åtgärda problemen. Dessa system har i sin tur vidareutvecklats till BIM. 
 
När BIM introducerades uppfattades det av många som ett begrepp för den digitala 3D-
modell av byggnaden som användes i projekteringsskedet. I nuläget har de allra flesta 
gått över till att se BIM som ett nytt arbetssätt som innebär förbättrade möjligheter att 
samarbeta, kommunicera och koordinera olika discipliner genom hela byggprocessen 

Denna inledande del av rapporten ger en introduktion till forskningsområdet. Därefter 
presenteras problemformuleringen och forskningsfrågorna. Slutligen redovisas syftet 
och målet med examensarbetet samt vilka avgränsningar som har gjorts. 
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med hjälp av en digital representation av byggprojektet i form av en BIM-modell. I BIM-
modellen lagras informationen kring byggprojektet i specifika objekt och ur modellen 
hämtas sedan den information som varje projektdeltagare behöver. 

1.1.3 BIM och miljöcertifieringar i kombination 

Det är många som har enats om att BIM som arbetssätt borde erbjuda ett flertal 
möjligheter att effektivisera miljöcertifieringsprocessen (Gran, 2011; Azhar et al., 2010). 
Möjligheterna till samordning under projekteringsfasen gör det lättare att säkerställa att 
hela projektgruppen jobbar mot samma mål. Utöver detta finns ett stort antal 
programvaror och andra verktyg för beräkningar och analyser, som kan effektivisera 
arbetet genom att hämta information för analys direkt ur en BIM-modell.  

1.1.4 NCC 

NCC är ett av landets största bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med kompetens 
inom många områden. NCC Construction är den största delen av NCC i Sverige och dess 
affärsområde är byggproduktion. Utöver NCC Construction finns bland annat NCC 
Boende och NCC Property Development. Dessa affärsområden fokuserar på utveckling 
av bostäder respektive kommersiella fastigheter och NCC innehar i dessa projekt 
beställarrollen. Projekten utförs sedan i egen regi med NCC Construction som 
entreprenör. 
 
Inom NCC Construction finns NCC Teknik som fungerar som internkonsult till NCC:s 
projekt. Bland annat hanteras frågor om miljöcertifieringar av NCC Tekniks sektion 
Energi/Installation. Det är på denna sektion som examensarbetet har utförts. Uppdraget 
har initierats av miljöstaben på Construction som bland annat jobbar med process-
utveckling av miljöcertifieringsfrågor. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheten till att effektivisera 
miljöcertifieringen av en byggnad i projekt där BIM används i projekteringsskedet.  
Målet med rapporten är att kartlägga nya områden inom vilka BIM kan bidra till 
effektivare arbetsmetoder och smartare informationshantering. Därigenom syftar 
arbetet till att bidra till spridningen av BIM som arbetssätt i miljöcertifieringsfrågor. 

1.3 Problemformulering 

För att kunna nå målet med uppsatsen har vissa forskningsfrågor styrt arbetes gång. 
Forskningsfrågorna har sitt ursprung i funderingen ”hur kan man tillämpa BIM inom 
arbetet med miljöcertifieringar?”. 

1.3.1 Frågeställningar 

Ur denna ursprungliga frågeställning formulerades tre huvudfrågor:  
1. Vilken information finns i befintliga BIM-modeller som skulle kunna användas i 

arbetet med Miljöbyggnad? 
2. Vilken information är möjlig att lägga in i en BIM-modell för att sedan användas 

till miljöcertifieringsprocessen? 
3. Vad är värt att göra, det vill säga vilka åtgärder skulle ge mest utdelning i form av 

tidsbesparingar? 
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1.4 Avgränsningar 

Examensarbetets omfattning har avgränsats för att säkerställa att studien genomförts på 
ett rimligt vis. Avgränsningarna har formulerats i dialog med handledare från både KTH 
och NCC.  

1.4.1 Miljöbyggnad 

Antalet miljöcertifieringar är stort. För att studien skulle kunna genomföras under den 
begränsade tidsperioden har den främst fokuserat på Miljöbyggnad. Denna avgränsning 
beror främst på att Miljöbyggnad är en av de vanligaste miljöcertifieringarna i Sverige. 
Den beror även på att LEED och BREEAM, som visserligen även de förekommer i 
Sverige, har en långt mer omfattande innehåll än Miljöbyggnad och har på grund av 
detta inte studerats i samma omfattning. 

1.4.2 Projekteringsskedet i nyproduktion 

En naturlig avgränsning till följd av ämnesvalet blir att fokusera på nyproduktion av 
byggnader. Användningen av BIM i renoveringsprojekt är begränsad jämfört med 
användningen i nyproduktion. Därutöver har det påpekats av många att om man vill 
miljöcertifiera en byggnad bör detta arbete påbörjas tidigt i planeringsskedet för att 
försäkra sig om att byggnaden uppnår den nivå man strävar efter. 

1.5 Rapportens disposition 

Metod Det inledande metodkapitlet beskriver vilket tillvägagångssätt 
som har använts för att besvara forskningsfrågorna och varför det 
sättet har valts. Därutöver behandlas aspekter av forskningen 
som reliabilitet, representativitet och etik. 
 

Teori Teorikapitlet är det ramverk som den efterföljande empiriska 
studien bygger på. Kapitlet behandlar ämnena Miljöbyggnad och 
BIM ur dagens perspektiv. Det innehåller även beskrivningar av 
vad tidigare forskning har visat samt hur man i dagsläget ser på 
BIM och miljöcertifieringar i kombination. 
 

Resultat Efter teorikapitlet presenteras resultatet av de intervjuer som har 
genomförts. Resultatet ger en bild av hur arbetsmetoderna i 
dagsläget ser ut samt vilken uppfattning om och inställning till 
BIM som finns bland de som jobbar med Miljöbyggnad. Förutom 
intervjuresultaten presenteras här även två forskningsprojekt 
som studerats närmare. 
 

Analys Analysdelen väver samman teorin med empirin. Här analyseras 
nuläget inom området, varför situationen ser ut som den gör och 
vilka möjligheter till utveckling som finns. 
 

Slutsats och 
rekommendationer 

Det sista kapitlet består av slutsatser som dragits under arbetets 
gång. Här sker också en återkoppling till forskningsfrågorna. 
Kapitlet innehåller även rekommendationer för vidare arbete 
med att effektivisera arbetet med Miljöbyggnad genom att 
använda BIM. 
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2 Metod 

 

2.1 Utformning av forskningsarbete 

Detta examensarbete har utförts i form av en kvalitativ undersökning. Arbetet har varit 
av en problemlösande karaktär eftersom målet har varit att finna möjligheter att 
förbättra en befintlig process.  
 
Den huvudsakliga datakällan för att besvara forskningsfrågorna har varit intervjuer med 
personer som på olika sätt arbetar med miljöcertifieringsprojekt. Därutöver har två 
pågående forskningsprojekt använts som fallstudier. Metoden lämpar sig väl för detta 
arbete då forskningsfrågorna är av undersökande art. Detta förespråkar också 
användandet av en flexibel utformning av metoden då upptäckter under studiens gång 
bör ges möjlighet att påverka det fortsatta arbetet (Höst et al., 2011). Exempel på detta 
har varit inkluderandet av de två forskningsprojekten som presenteras, Fokus I samt 
BREEAM Automation. 

2.2 Litteraturstudie 

Rapporten bygger på teoretiska ramar som grundar sig på en litteraturstudie. Målet med 
litteraturstudien är att kartlägga forskningsområdet BIM och miljöcertifieringar med 
fokus på Miljöbyggnad och effektivare processer med hjälp av BIM. En stor del av den 
forskning som idag bedrivs i området behandlar BIM i kombination med BREEAM eller 
LEED. Då dessa miljöcertifieringar omfattar många fler bedömningspunkter än 
Miljöbyggnad har ramverket utvecklats genom att utgå från dessa certifieringar och 
använda de bedömningspunker som är gemensamma med Miljöbyggnad eller som 
påminner om dem. 

2.3 Empiri  

Målet med intervjuerna har varit att undersöka befintliga arbetsprocesser för att 
analysera hur olika aktörer i branschen jobbar med Miljöbyggnad i nuläget. De befintliga 
arbetsmetoderna har kartlagts och problem i processen har identifierats. Empirin består 
uteslutande av primärdata eftersom denna typ av datainsamling lämpar sig bäst då de 
data som söks är kunskap, erfarenheter eller andra vagt definierade begrepp (Ghauri 
och Grønhaug, 2010). Alla intervjuer spelades in och transkriberades i efterhand för att 
säkerställa hög kvalitet under databearbetningen. 
 
Då examensarbetet har bedrivits i Stockholm har främst personer som är verksamma i 
Stockholmsområdet intervjuats. För ökad tillförlitlighet har representanter från både 
konsultföretag och entreprenadföretag intervjuats. Eftersom examensarbetet har 
skrivits på NCC har många intervjuer utförts på företaget. Då NCC huvudsakligen är ett 
entreprenadföretag har fokus för de externa intervjuerna legat på konsultbolag för att få 
ett så komplett urval som möjligt.  
 

Detta kapitel beskriver hur forskningen har bedrivits under arbetets gång samt 
varför den valda metoden lämpar sig för att besvara de ställda forskningsfrågorna. 
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Intervjuerna har varit semi-strukturerade. Semi-strukturerade intervjuer lämpar sig väl 
för detta examensarbete då respondenterna behövde erbjudas möjlighet att utveckla 
sina tankar och idéer under relativt fria former (Höst et al., 2011). Av den anledningen 
utformades en målmall för intervjuerna istället för ett frågeformulär med specifika 
frågor. På så vis blev ramarna friare men syftet med intervjun säkerställdes ändå. 
Målmallen finns i bilaga A. 
 
I anslutning till intervjuerna har två forskningsprojekt studerats. Här var det möjlig-
heten att få ta del av forskningsresultaten som styrde urvalet. Forsknings-projekten har 
inkluderats eftersom de hade en tydlig koppling till resultatet från intervjuerna. 

2.3.1 Reliabilitet och representativitet 

Reliabilitet innebär att de data som samlats in genom intervjuer är tillförlitliga samt att 
den analys som gjorts baserat på empirin kan anses vara riktigt. Representativitet har 
att göra med att de resultat man får och de slutsatser som dras är generella. (Höst et al., 
2011) 
 
Intervjuerna i detta examensarbete har genomförts baserat på respondenternas eget 
intresse av kombinationen BIM och Miljöcertifieringar. Därför finns en risk att urvalet 
inte är representativt för hela den grupp som arbetar med miljöcertifieringar i 
byggbranschen. Denna risk har bemötts genom att fråga respondenterna i vilken 
utsträckning de anser sig vara representativa för sin grupp inom varje företag. Målet har 
dock varit att hitta möjligheter att förbättra processerna vilket gör att respondenterna 
kan anses extra lämpliga och att resultatet av intervjuerna därför är att anse som 
tillförlitligt. I många fall var dessutom de svar som erhölls under intervjuerna påfallande 
lika, vilket tyder på hög reliabilitet eftersom resultaten är konsekventa (Ghauri och 
Grønhaug, 2010). Vetskapen om att många av respondenterna har legat i framkant när 
det gäller BIM och miljöcertifieringar har dock tagits i beaktande under bearbetningen 
av resultatet. 

2.3.2 Etik 

De personer som har intervjuats behandlas helt anonymt i rapporten. Först och främst 
är detta för att undvika risken att få subjektiva svar. Därutöver ska ingen enskild 
individs resonemang kunna följas genom rapporten och på så vis riskera respondentens 
integritet. Utöver detta har generaliseringar gjorts i vissa uttryck för att minska 
möjligheten att identifiera särskilda individer. I de två forskningsprojekten är 
informationen dock att anse som mindre känslig och därför anges namnen på de som 
har presenterat dem. 
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3 Teoretiskt ramverk 

 

3.1 Grönt byggande och hållbarhet 

En av de mest använda definitionerna på hållbar utveckling kommer från FN:s 
Brundtlandkommission. I rapporten Vår gemensamma framtid från 1987 uttrycks att 
hållbar utveckling är ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (Fegler och Unemo, 
2000). Begreppet hållbarhet har därefter delats in i tre områden: ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet.  
 
Den ekologiska hållbarheten handlar om miljön. Den innebär att miljön skyddas mot 
intrång, att ekosystem bevaras på lång sikt samt att jordens naturresurser används på 
ett effektivt sätt. Den ekonomiska hållbarheten berör den ekonomiska tillväxten och att 
den inte riskeras i den nuvarande utvecklingen. Den sociala hållbarheten handlar om en 
utveckling av mänskligheten där man ska sträva efter social integration, full syssel-
sättning, ingen fattigdom och hög fysisk och psykisk hälsa hos alla. (Fegler och Unemo, 
2000) 
 
När det gäller hållbart byggande kan man koppla det till alla dessa tre områden. 
Byggande som är ekonomiskt hållbart handlar om att sträva efter samarbeten, win-win-
situationer och nytänkande för att kunna bygga billigare utan att kompromissa med 
kvaliteten. Social hållbarhet i byggvärlden behandlas under planläggningen och 
gestalningsarbetet vid nybyggande, då man har möjlighet att skapa miljöer med 
förutsättningar för hög social kvalitet. Slutligen bemöts även den ekologiska hållbar-
heten inom byggandet. I det begreppet ingår bland annat energieffektivitet, utnyttjande 
av dagsljus, smart dagvattenhantering och transporter. (Thydell, 2013) 

3.2 Olika miljöcertifieringar 

Att miljöcertifiera en byggnad innebär att olika aspekter av byggnadens hållbarhet 
bedöms och betygsätts. Utifrån betyget får byggnaden ett visst certifikat. Olika 
certifieringssystem bedömer olika punkter och vissa är mer omfattande än andra.  
 
Miljöcertifieringar har varit aktuellt sedan början på 1990-talet då de tidigaste ver-
sionerna av BREEAM, som är en av de äldsta miljöcertifieringarna, utvecklades (SGBC, 
2013b). Därefter har miljöcertifieringar i många olika former utvecklats både i Sverige 
och i andra delar av världen.  
 
I Sverige finns ett stort antal miljöcertifieringssystem. Bland de som är mest utbredda 
kan nämnas LEED, BREEAM, Svanen och Miljöbyggnad (tidigare Miljöklassad Byggnad). 
Utöver detta finns EU Green Building som endast bedömer en byggnad utifrån dess 
energiförbrukning. Bild 1 visar en sammanställning av de olika certifieringarna. 

Den följande teoridelen syftar till att först introducera begreppen miljö-
certifieringar och BIM. Därefter beskrivs Miljöbyggnad och dess processer mer i 
detalj. Sedan följer en nulägesanalys av BIM-användning med fokus på använd-
ning i kombination med miljöfrågor. Slutligen beskrivs möjligheterna att inte-
grera BIM och certifieringsprocessen för Miljöbyggnad. 
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LEED BREEAM Svanen Miljöbyggnad EU Green Building 

 
Bild 1. Sammanställning av miljöcertifieringar. 

 
Av de miljöcertifieringar som nämns i detta examensarbete hanteras alla med undantag 
för Svanen av Sweden Green Building Council (SGBC) (SGBC, 2013c). 

3.2.1 Varför miljöcertifiera? 

Att miljöcertifiera en byggnad innebär ökade kostnader. De ökade kostnaderna beror 
främst på det extra arbete som måste utföras i samband med en miljöcertifiering. Till 
viss del beror kostnaderna även på att man ibland måste använda dyrare lösningar för 
att nå en viss nivå vid certifieringen. Därför måste en byggherre kunna räkna med att få 
ett mervärde av miljöcertifieringen som kompenserar för dessa kostnader. Både LEED 
och BREEAM har uppskattats innebära en ökning av kostnaderna i ett byggprojekt på 
mellan två och sju procent, beroende på vilken nivå man vill certifiera på (Kats, 2003 och 
EMEA, 2009 i Bonde, 2013). Samtidigt visar forskning på att miljöcertifieringar och att 
bygga ”grönt” innebär en ökad lönsamhet på flera plan. Driftkostnaderna blir lägre tack 
vare minskad energianvändning, brukarna blir nöjdare, fastigheten får ökade i värden i 
form av möjligheter till högra hyror eller försäljningspris och fastighetsägaren får ett 
positivt tillskott ur marknadsföringssynpunkt (Bonde, 2013; Zalejska-Jonsson, 2011; 
Eichholtz et al., 2010). 
 
För att skapa incitament hos byggherrar att miljöcertifiera sina byggnader föreslogs i 
förarbetet till Miljöbyggnad exempelvis lägre försäkringspremier eller räntor för 
byggprojekt som skulle miljöcertifieras (Glaumann, 2008). Sådana åtgärder har inte 
tagits i dagsläget utan miljöcertifieringarna är helt beroende av byggherrens egna 
initiativ. Bristen på ekonomiska incitament gör att Miljöbyggnad är en av de mest 
populära certifieringarna i Sverige eftersom den är utformad för att vara kostnads-
effektiv. Det finns däremot exempel på ekonomiska incitament i USA där både 
skattelättnader och vissa avgiftsreduceringar ges till de byggprojekt som strävar efter en 
LEED-certifiering (USGBC, 2013a).  

3.2.2 LEED 

LEED är det certifieringssystem som är störst i USA. Det hanteras av U.S Green Building 
Council (USGBC). Certifieringen är uppbyggd av olika bedömningssystem för olika typer 
av byggnader. Exempelvis är det skillnader i kriterierna mellan skolor, sjukhus, handel 
och nyproducerade bostäder. LEED har även system som kan användas vid utveckling av 
hela stadsdelar (USGBC, 2013b). En LEED-certifiering kan fås på fyra nivåer, Certified, 
Silver, Gold och Platinum (USGBC, 2013c). Huvudbedömningen i LEED är uppbyggd av 
fem delar: 

– Hållbara platser som fokuserar på att inte ha alltför stor inverkan på 
omgivningens eko-system och vattenresurser. 

– Vattenanvändning som syftar till att premiera minskad användning av 
dricksvatten. 
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– Energi och atmosfär som har som mål att minska energianvändningen och 
utsläpp av exempelvis växthusgaser. 

– Material och resurser som syftar till att minska avfall och öka användningen av 
hållbara byggmaterial. 

– Inomhusmiljö som fokuserar på en god kvalitet på inomhusluften och tillgång till 
dagsljus. 

 
Utöver dessa kategorier premieras faktorer som indirekt kan leda till ett grönare och 
hållbarare samhälle. Exempel på dessa kan vara goda kommunikationer med kollektiv-
trafik, tillgång till cykelparkeringar, närhet till gång- och cykelvägar, anpassning till 
regionala miljöprioriteringar, information om miljö till hyresgäster och fastighets-
förvaltare eller utformning av byggnader som medför goda sociala kvaliteter. (USGBC, 
2013b) 

3.2.3 BREEAM 

BREEAM är en av de tidigaste miljöcertifieringarna. Det lanserades 1990 av brittiska 
Building Research Establishment (BRE) (BRE, 2013a). BREEAM kan användas för att 
bedöma alla typer av byggnader i alla delar av världen. En del länder (bland annat 
Sverige) har i samarbete med BRE anpassat BREEAM-manualen till lokala förhållanden 
för att få en korrektare bedömning (BRE, 2013b). Bedömningen baseras på följande 
indikatorer (BRE, 2013a): 

– energianvändning – material 
– vattenanvändning – avfall 
– inomhusmiljö – ekologi 
– föroreningar – styrningsprocesser 
– transporter – innovation 

 
Inom varje område finns ett antal poäng, BREEAM Credits, att erhålla. Resultatet av en 
BREEAM-certifiering beror på hur många poäng som byggprojektet får. Lägsta nivån är 
Pass, därutöver finns nivåerna Good, Very good, Excellent och Outstanding. För varje 
nivå finns dessutom ett visst antal poäng som är obligatoriska för att få just den nivån, 
oavsett hur många andra poäng som uppnåtts. (SGBC, 2013e) 

3.2.4 Svanen 

Svanen är en svensk miljöcertifiering som hanteras av Miljömärkning Sverige AB. 
Svanen-märkningen är välkänd då den länge har funnits på många andra produkter än 
byggnader. Svanen kan appliceras på småhus, flerbostadshus och förskolebyggnader. 
Fokus i denna miljöcertifiering ligger på låg energiförbrukning, miljövänliga material, 
god inomhusmiljö och en genomtänkt underhållsplan som ska säkerställa att huset 
förblir lika bra som det var vid certifieringstillfället. (Nordisk Miljömärkning, 2009) 

3.2.5 EU Green Building 

EU Green Building är en miljöcertifiering med ett enda fokusområde; energibesparing. 
Kravet för att få ett Green Building certifikat är att energiförbrukningen i byggnaden ska 
vara 25 % lägre än kraven i Boverkets Byggregler (BBR). Certifieringen initierades av EU 
för att påskynda energieffektiviseringen i byggsektorn (SGBC, 2013d). 
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3.2.6 Sammanställning 

LEED och BREEAM har båda ett livscykelperspektiv på byggande och bedömer många 
olika delar i ett byggprojekt. Svanen bedömer byggprocess, material och energibehov 
och Miljöbyggnad består av energi, material och inomhusmiljö. Tabell 1 jämför de olika 
certifieringssystemens bedömningspunkter. 
 
 GreenBuilding Miljöbyggnad Svanen LEED BREEAM 

Energi x x x x x 

Material 
 

x x x x 

Inomhusmiljö 
 

x x x x 

Vatten 
  

x x x 

Förvaltning 
   

x x 

Byggavfall 
  

x x x 

Infrastruktur och 
kommunikation    

x x 

Ekologi och plats 
   

x x 

Föroreningar 
   

x x 

Styrning 
   

x x 

Tabell 1. Miljöcertifieringssystemens bedömningspunkter, utformad efter SGBC (2013c) samt Nordisk 
Miljömärkning (2009). 

 
 

 
Bild 2. Fördelning av olika miljöcertifieringar i Sverige (SGBC, 2013c). Y-axeln visar antal registrerade och 
certifierade byggnader. Svanen är ej med i diagrammet men hade i december 2012 216 st certifierade 
byggnader och ytterligare 11 under projektering (Svanen, 2013). 
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3.3 Miljöbyggnad 

3.3.1 Bakgrund 

Miljöbyggnad är en av de mest utbredda miljöcertifieringarna i Sverige. I dagsläget är 
drygt 500 byggnader registrerade för certifiering, i ca 140 projekt pågår certifierings-
arbetet för fullt och mer än 50 byggnader är färdiggranskade och certifierade. Den första 
certifieringen skedde år 2010. (SGBC, 2013a) 

 
Miljöbyggnad är också det certifierings-
system som är mest anpassat efter 
svenska byggregler. Det beror på att 
det är en produkt av ett forsknings-
projekt som initierades i samband med 
Bygga-Bo-dialogen. Forskningsprojekt-
et syftade till att skapa ett nationellt 
certifieringssystem för att på så vis 
bidra till hållbarheten i byggbranschen 
(Glaumann, 2008). I denna första tapp-
ning föreslogs ett certifieringssystem 
som bedömde energi, innemiljö och 
kemiska ämnen. Systemet utvecklades 
av en projektgrupp som bestod av 27 
företag och leddes av forskare från 
KTH, Chalmers och Högskolan i Gävle. 
 
 
 

Bild 3. Miljöbyggnadsansökningar i Sverige i dagsläget (SGBC, 2013a). 

 
Ett av målen med det nya certifieringssystemet var att det i stor utsträckning skulle 
baseras på data om byggnaden som fastighetsägaren eller byggherren hade behövt ta 
fram oavsett om denne hade för avsikt att miljöcertifiera byggnaden eller inte. Detta 
skulle innebära att processen för att miljöcertifiera en byggnad inte skulle medföra en 
alltför stor mängd extra administrativ arbete. En av anledningarna till detta fokus på 
enkelhet berodde på ett av Bygga-Bo-dialogens mål som var att 30 % av byggnads-
beståndet skulle vara miljöcertifierat år 2009 (Glaumann, 2008).  

3.3.2 Miljöbyggnads delar och bedömningskriterier 

Miljöbyggnad är ett brett certifieringssystem som kan användas på både nyproducerade 
och befintliga byggnader samt vid både om- och tillbyggnader (SGBC, 2013c). Det kan 
även användas på både bostäder och kommersiella lokaler. Denna bredd bidrar också 
till att Miljöbyggnad är en av de vanligaste miljöcertifieringarna i Sverige. 
 
Som tidigare nämnt består Miljöbyggnad av tre huvudområden; energi, innemiljö och 
material. Dessa områden är sedan uppdelade i ett antal aspekter som i sin tur är 
uppdelade i olika indikatorer. Totalt ska 15 olika indikatorer bedömas och betygsättas 
vid nyproduktion. Tabellen nedan beskriver de olika områdena, aspekterna och 
indikatorerna som används vid nyproduktion. För en utförligare beskrivning av indi-
katorerna och vad de innebär, se bilaga B. 
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Nr Indikator Aspekt Område 

1 Energianvändning Energianvändning 

Energi 
2 Värmeeffekt 

Effektbehov 
3 Solvärmelast 

4 Energislag Energislag 

5 Ljudmiljö Ljudmiljö 

Innemiljö 

6 Radon 

Luftkvalitet 7 Ventilationsstandard 

8 Kvävedioxid 

9 Fuktsäkerhet Fukt 

10 Termiskt klimat vinter 
Termiskt klimat 

11 Termiskt klimat sommar 

12 Dagsljus Dagsljus 

13 Legionella Legionella 

14 Dokumentation av byggvaror 
Dokumentation av 
byggvaror 

Material 
15 Utfasning av farliga ämnen 

Utfasning av farliga 
ämnen 

Tabell 2. Indikatorer, aspekter och områden inom Miljöbyggnad. Utformad efter SGBC (2012a). 

 
En certifiering med Miljöbyggnad har fyra olika nivåer; Klassad, Brons, Silver och Guld. 
För de olika indikatorerna gäller att Brons motsvarar de krav som olika myndigheter 
ställer på byggnader, till exempel Boverket eller Strålskyddsmyndigheten. Den lägre 
nivån, Klassad, är alltså en beteckning på att grundkraven inte har uppnåtts medan 
Silver och Guld motsvarar en högre nivå än vad som lagligen krävs av alla byggnader. 
(SGBC, 2013f) 
 
För varje indikator finns det utförliga beskrivningar av vad som bedöms och hur detta 
skall redovisas och verifieras. Detta beskrivs i en manual som SGBC har tagit fram. 
(SGBC, 2012a). För vissa indikatorer används endast dokumentation, andra beräknas 
med hjälp av förenklade metoder innehållande schablonvärden medan ytterligare andra 
kräver noggranna beräkningar eller simuleringar. Förutom gränsvärdena som måste 
uppnås för varje nivå finns i vissa indikatorer krav på nöjdhet bland brukarna för att få 
den högsta nivån, Guld. En enkät där de som bor eller arbetar i huset får fylla i hur de 
upplever innemiljön används för att visa att brukarna är tillräckligt nöjda för att Guld 
ska erhållas. 
 
När varje indikator är beräknad och betygsatt aggregerar man indikatorerna för att få en 
nivå på aspekt, område och slutligen hela byggnaden. Aggregeringen är utformad så att 
möjligheten att byggnaden ska få nivå Guld begränsas om någon av indikatorerna har en 
betydligt lägre nivå som Brons eller Klassad. Detta är för att se till att en byggnad på nivå 
Guld har en genomgående hög kvalitet. 

3.3.3 Certifieringsprocessen 

Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad initieras av beställaren men sköts oftast av en 
miljöbyggsamordnare som har blivit utbildad i Miljöbyggnad. Processen börjar med en 
registrering där byggnaden anmäls till SGBC. Därefter ska en ansökan ske. Denna 
ansökan består av dokumentation och beräkningar för alla indikatorer och samman-
ställs och granskas av miljöbyggsamordnaren. När denne är nöjd med dokumentationen 
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och de resultat som byggnaden uppnår enligt ansökan skickas den in till SGBC. Därefter 
ska ansökan granskas av specialister där de angivna uppgifterna kontrolleras mot 
Miljöbyggnads bedömningskriterier. Efter granskningen får den sökande en möjlighet 
att komma in med en reviderad ansökan om granskningen inte gav önskat resultat. 
Därefter fattas ett certifieringsbeslut baserat på granskningsresultatet och den sökande 
får ett certifikat som bevis på certifieringen. Om ansökningen behandlar en 
nyproducerad byggnad eller en avsevärd ombyggnad ska de uppgifter som angavs i 
ansökningen verifieras för att säkerställa att resultatet överensstämmer med de 
beräknade värdena. Verifieringen görs genom granskning av byggnadens relations-
handlingar och jämförelse med de handlingar som använts i ansökan. Därutöver görs 
mätningar i byggnaden för de indikatorer som ska nå ett visst gränsvärde, exempelvis 
energianvändning, radonhalt eller kvävedioxid (SGBC, 2012b). Bild 4 beskriver vägen till 
en Miljöbyggnadscertifiering. 
 

 
Bild 4. Certifieringsprocessen för Miljöbyggnad (SGBC, 2012b). 

 
När certifieringen väl är gjord är certifikatet giltigt i 10 år så länge inga ombyggnationer 
som påverkar någon av indikatorerna görs. Om fastighetsägaren vidtar några förbätt-
ringsåtgärder kan man ansöka om uppgradering av certifieringen. 

3.4 BIM 

BIM har som nämnts i introduktionen under de senaste åren kommit att uppfattas på 
olika sätt. I denna uppsats används definitionen av BIM så som den är uttryckt i BIM 
Handbook (Eastman et al., 2011, s. 16) (författarens översättning): 
 

 
 

Definitionen bygger på att BIM innefattar både modelleringsverktygen och de processer 
som med hjälp av en BIM-modell används för att förbättra informationshanteringen i 
byggprocessen. I uttrycket BIM-baserat arbetssätt så som det används i denna uppsats 

 

BIM är en modelleringsteknik och därtill hörande processer för att skapa, förmedla och analysera 
byggmodeller. Byggmodeller karakteriseras av: 

- Komponenter som är representerade digitalt via objekt som bär beräkningsbar grafik och 
data som attribut som identifierar dem för andra program. Därtill ska objekten ha 
parametriska regler som tillåter dem att ändras på ett reglerat sätt. 

- Komponenter som innehåller uppgifter som beskriver hur de beter sig, som behövs för 
analyser och arbetsprocesser, till exempel för mängdavtagning, specifikationer och 
energianalys. 

- Konsekvent information om komponenterna sådan att förändringar i informationen 
återfinns i samtliga vyer av komponenten och de sammanställningar som komponenten 
är en del av. 

- Koordinerad data sådan att alla vyer av en modell visas på ett synkroniserat sätt. 
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menas att det i ett byggprojekt har skapats en BIM-modell sådan att den kan användas 
till en eller flera ytterligare processer. 

3.4.1 Olika format 

Att jobba med BIM innebär att en eller flera programvaror används för modellering. I 
dessa finns förprogrammerade objekt som används vid modellbyggandet. Därutöver är 
det möjligt för användaren att skapa egna objekt. Objekten i ett BIM-program är ofta 
parametriska, vilket innebär att användaren själv kan ändra dem så som han eller hon 
vill. Objekten kan dessutom innehålla regler som styr hur de kan användas, exempelvis 
måste ett dörrobjekt placeras i ett väggobjekt. (Eastman et al., 2011) 
 
Inom BIM används en hel del olika format för skapandet av dessa objekt. Olika 
programvaror stödjer olika verktyg vilket har orsakat en del problem med 
kommunikation. Därför har öppna format utvecklats av olika branschorganisationer för 
att skapa möjligheter för informationsutbyte mellan olika BIM-program. Industry 
Foundation Classes (IFC) är ett exempel på ett sådant öppet format, ett annat är Green 
Building Extensive Markup Language (gbXML). De öppna formaten innebär att flera 
programvaruutvecklare kan använda samma format och därigenom skapas bättre 
möjligheter till informationsutbyte. (buildingSMART, 2013) 

3.4.2 Nulägesanalys av BIM-projektering 

BIM har utvecklats från undantag till regel för många inom byggbranschen. Enligt 
Lindström och Jongeling (2012) har de flesta börjat använda BIM för 3D-projektering för 
att kunna visualisera projektet och öka samordningen mellan projektdeltagarna. 
Fortsatt utveckling av BIM-användandet är att kunna spåra och länka information i 
modellerna för att effektivisera olika beräkningar. Mängdavtagning för exempelvis 
kalkyler är ett sådant användningsområde som är en stor del av dagens BIM-
användning. Slutligen finns möjligheter med ytterligare utveckling att kunna använda 
BIM för automatisering inom maskinstyrning och tillverkning.  
 
Projektörer och ingenjörer visade tidigt ett intresse för BIM och i dagsläget är det just i 
projekteringsskedet som BIM-användningen är som mest spridd. Till de programvaror 
där en BIM-modell skapas finns ett stort antal externa program som möjliggör 
funktioner som visualisering, kollisionskontroller eller olika analyser. Övriga aktörer i 
byggprojekten som entreprenörer, beställare och förvaltare visade initialt ett mindre 
intresse för BIM. Under de senaste två åren har dock entreprenörernas engagemang i 
BIM ökat betydligt då vinsterna även för dem blivit tydligare (Lindgren, 2013). 
 
BIM kan ses som ett sociotekniskt system med en kärna av informationsteknologi och 
omgivande lager som representerar sociala komponenter (Lindgren, 2013). Det innebär 
att för att maximera BIM-användningen i branschen så måste den tekniska kärnan i form 
av verktygen utvecklas i synergi med användarnas utveckling och ökande kompetens. 
De sociala delarna består av institutionella och kulturella ramar, koordinering mellan 
discipliner och synkroniserat samarbete. Den tekniska kärnan består av 3D-CAD som är 
utgångpunkten, intelligenta modeller och informationshantering. 
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Bild 5. Illustration av BIM som sociotekniskt system (Lindgren, 2013). 

3.4.3 Framtiden med BIM 

BIM-användandet ökar kontinuerligt. En viktig fråga för aktörerna i branschen blir hur 
fort utvecklingen kommer att gå och hur stor risken är att bli ifrånsprungen av tekniken 
om man inte börjat använda den ännu (Lindgren, 2013). Keith Howell, ordförande för 
brittiska Association for Consultancy Engineers, går så långt som att påstå att icke-
användare av BIM kommer att stå utan jobb inom fem år (Cross, 2013). Detta påstående 
kan stämma för den brittiska marknaden, där BIM-användning drivs hårt av regeringen. 
I Sverige drivs inte BIM lika hårt och har inte slagit igenom fullt ännu. En kartläggning av 
ett antal beställarorganisationer inom byggbranschen som nyligen gjorts visar att 
uppfattningen om BIM hos dessa är väldigt spridd. Vissa beställare har implementerat 
BIM till stor del medan andra beställare inte alls ser nyttan med BIM, trots att de testat 
det (Hedberg och Lundh Nyman, 2012).  

3.4.4 Effektivare processer och bättre resultat med BIM 

BIM-användning bygger till stor del på projektdeltagarna och projektets utformning. 
BIM ska inte ses som ett snabbare eller bättre sätt att genomföra ett byggprojekt 
oberoende av andra faktorer, däremot är BIM ett verktyg för att effektivisera 
dokumentations- och informationshanteringen i ett projekt. Detta leder till en bättre 
slutprodukt då koordinering och kommunikation i de tidiga faserna förbättras. (Hardin, 
2009) 
 
För att främja BIM-utvecklingen bildades 2009 ett samarbete mellan olika aktörer som 
hette OpenBIM1. Ett stort fokus hos OpenBIM ligger just på att dra nytta av BIM för att 
effektivisera processer inom byggandet (OpenBIM, 2012). Målet med arbetet är att man 
under 2013 ska kunna se märkbara effekter av BIM om man tittar på kostnader för 
byggande och förvaltning. Det är fortfarande få byggprojekt där BIM är med från 
förstudien till förvaltningsskedet, trots att de stora vinsterna ligger just i smart infor-
mationshantering och en effektiv process genom alla skeden. I Sverige är det endast ett 
fåtal byggherrar och fasighetsförvaltare som satsar på BIM genom hela byggprocessen. 

                                                        
1 Under arbetets gång upphörde OpenBIM att existera som enskild förening och gick istället samman med 

föreningarna buildingSMART och Fi2 till BIM Alliance Sweden. 
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Detta beror bland annat på att nyttan av BIM ännu inte kan mätas på lämpligt sätt 
(Örneblad, 2013). Vid en komplett BIM-användning genom hela byggskedet skapas ett 
naturligt sätt att samla och lagra information så att ingenting förloras i överlämningen 
mellan olika skeden och discipliner.  
 

 
Bild 6. Önskad informationshantering utan glapp genom byggprojektets olika skeden som möjliggörs med 
BIM-användning (WSP, 2013). 

 
Förutom effektivare processer ligger stora vinster för byggherrar och beställare i 
möjligheterna att med hjälp av BIM utvärdera olika utformningsalternativ av byggnaden. 
Exempelvis kan arkitekter och projektörer med hjälp av olika BIM-program bedöma 
byggnadens utseende, ingående material eller visualisera hur en brukare skulle uppleva 
byggnaden när den är färdig. På detta sätt kan man optimera projektresultatet redan 
innan första spadtaget, vilket i sin tur ökar vinsten för beställaren.  (Eastman et al., 
2011) 

3.5 Integrering av BIM i miljöcertifieringsprocessen 

3.5.1 Att planera för Miljöbyggnad i projekteringsskedet med hjälp av BIM 

När en certifiering görs är det visserligen byggnadens faktiska prestanda som 
kontrolleras och bedöms, inte vad byggnaden presterar enligt beräkningar och 
simuleringar i projekteringsskedet. Det innebär dock inte att man inte ska ta hänsyn till 
de sökta värdena under projekteringsskedet, tvärtom. Ju tidigare i ett byggprojekt man 
väver in miljöfrågorna desto bättre blir resultatet och desto lägre blir kostnaden för att 
uppnå det. Om man till exempel tar frågor som val av byggnadsmaterial eller prestanda 
hos installationer i beaktande redan i projekteringsstadiet kan man optimera resultatet. 
Båda dessa frågor kan hanteras med hjälp av BIM i de tidigare faserna av ett byggprojekt 
(Hardin, 2009).  
 
Med hjälp av enkla verktyg kan man analysera en byggnads inverkan på omgivningen 
och omgivningens effekt på byggnaden under tiden som gestaltningsprocessen pågår. 
Exempel på sådana tidiga analyser är att simulera dagsljus, vindar, lufttryck och 
energiåtgång. På så vis kan man finna den lämpligaste byggnadsformen, fönster-
placeringen eller utformningen av ventilationssystemet och låta BIM-verktygen hjälpa 
till att driva gestaltningsprocessen framåt. (Thydell, 2013) 
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För att göra denna typ av tidiga analyser av byggnaden krävs dock att en stor mängd 
information tas fram och finns tillgänglig i ett tidigt skede. I många fall av traditionell 
projektering görs inte detta i så tidiga skeden av projektet. Istället görs analyser först 
efter att utformningen är klar vilket innebär att eventuella ändringar blir kostsamma. 
Att arbeta med BIM innebär att man får möjlighet att tidigt samla alla discipliner under 
en modell. Då får man möjligheten att ta dessa aspekter under beaktande innan 
utformningen är fastställd. (Azhar et al., 2010) 

3.5.2 Externa programvaror och plug-ins 

Många av de programvaror som används för BIM-projektering är långt ifrån fullständiga 
när det gäller olika funktioner som projektet behöver under projekteringsprocessen. 
Därför kompletteras modelleringsprogrammen med fristående program som till 
exempel kan göra energianalyser eller visualiseringar baserat på information som har 
exporterats från modelleringsprogrammet. Exporten sker vanligen i ett öppet format för 
att öka kompatibiliteten, men trots detta förloras ofta information på vägen. För att 
åstadkomma förlustfria exporter inom de egna programvarorna har många av de stora 
leverantörerna som Autodesk skapat ett eget API2 för just deras programvaror. På så vis 
skapas möjligheter till förlustfria exporter mellan deras BIM-program för arkitektur, 
konstruktion och installationer. Detta API bygger på Autodesks proprietära format. 
(Gran, 2011) 
 
Utöver detta har andra mjukvaror utvecklats för att komplettera huvudprogrammen. 
Dessa kallas plug-ins (på svenska kallas de ibland insticksprogram) och installeras i 
modelleringsprogrammet. Plug-ins erbjuder nya funktioner som inte finns i den 
ursprungliga programvaran som till exempel stöd för andra filformat, nya sätt att 
hantera data eller förbättrade funktioner. Plug-ins kan utvecklas både av program-
varuleverantörerna och av användarna själva. Många privata utvecklare lägger ut sina 
plug-ins på internet för att fler ska kunna använda dem. (Autodesk, 2013c) 
  
De vanligaste modelleringsprogrammen i Sverige är Revit och ArchiCAD (Nilsson, 2011).  
För att utföra analyser och beräkningar av olika miljöcertifieringsfaktorer är de mest 
föreslagna programmen IES VE3 respektive IDA ICE4 (Gran, 2011; Azhar, et al., 2010). 
Dessa programvaror kan användas för beräkning av indikatorer som energianvändning, 
termisk klimat och dagsljus. Revit, som är utvecklat av Autodesk, kan dessutom 
kombineras med Autodesk Green Building Studio som är en webbaserad tjänst för att 
utföra liknande beräkningar (Autodesk, 2013a) eller Ecotect (Autodesk, 2013b). En del 
indikatorer i Miljöbyggnad handlar om att bevisa att installationer följer branschregler 
och lever upp till vissa ställda krav. Digitala program för granskning av BIM-modeller 
kan användas för att säkerställa att alla nödvändiga komponenter finns med. Ett 
exempel på ett program som granskar BIM-modeller är Solibri Model Checker5 (Gran, 
2011). 

                                                        
2 API står för Application Programming Interface och är ett gränssnitt som kan användas för att 

programmera applikationer som kräver kommunikation mellan olika mjukvarukomponenter 
3 Integrated Environmental Solutions – Virtual Environment, se http://www.iesve.com/software 
4 IDA Indoor Climate and Energy, se http://www.equa.se/en/software/building-performance 
5 Programmet Solibri Model Checker används för kollisions- och funktionskontroll av BIM-modeller. Med 

hjälp av regler som användaren själv kan definiera kan modellernas utformning kontrolleras mot ställda 
krav. Se http://www.solibri.com/solibri-model-checker.html 
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Följande tabell har sammanställts där möjliga BIM-metoder och -program för de olika 
indikatorerna pekas ut: 

Nr Indikator 
BIM-metod alt. manuell 

metod 
BIM-program Område 

1 Energianvändning 
Export av data för 

beräkning/analys 
IES VE, IDA ICE 

Energi 
2 Värmeeffektbehov 

Export av data för 

beräkning/analys 
IES VE, IDA ICE 

3 Solvärmelast 
Handräkning med information 

lagrad i modellen 
 

4 Energislag Manuell hantering  

5 Ljudmiljö 
Manuell hantering/ 

datoranalys 

AIM Workbench (ljud från 

installationer), Odeon 

(akustikanalys, kan användas för 

buller utifrån) 

Inne- 

miljö 

6 Radon Manuell mätning  

7 Ventilationsstandard 
Manuell hantering/ 

modellgranskning 
Solibri Model Checker 

8 Kvävedioxid Manuell hantering  

9 Fuktsäkerhet Manuell hantering  

10 
Termiskt klimat 

vinter 

Export av data för 

beräkning/analys 
IES VE, IDA ICE, Ecotect 

11 
Termiskt klimat 

sommar 

Export av data för 

beräkning/analys 
IES VE, IDA ICE, Ecotect 

12 Dagsljus 

Export av data för 

beräkning/analys alternativt 

handberäkning 

IES VE, Ecotect, Autodesk Green 

Building Studio, Velux Daylight 

Visualizer 

13 Legionella 
Manuell hantering/ 

modellgranskning 
Solibri Model Checker 

14 
Dokumentation av 

byggvaror 
Datalagring direkt i modellen Revit 

Material 

15 
Utfasning av farliga 

ämnen 

Kontroll av lagrad information 

i modellen 
Revit 

Tabell 3. Sammanställning av möjliga metoder och program för Miljöbyggnadscertifiering, utformad efter 
Azhar et al. (2010), Gran (2011)och Nilsson (2011). 

3.5.3 Exempel på användningsmöjligheter av BIM för miljöcertifieringar 

Om man ser till Miljöbyggnads olika områden är det energiberäkningar och termiskt 
klimat som är de områden inom vilka utveckling av olika BIM-metoder är mest utbredd. 
Ett exempel är SBUF6-projektet EnergiBIM. Det syftade till att förbättra möjligheterna 
att importera information från BIM-modelleringsprogram till program för energi-
beräkningar. Målet med detta var att flytta fokus från modellbygge till simuleringar och 
analyser för energispecialisterna och på så vis få en byggnad med optimerad energi-
effektivitet. Resultatet blev en handledning för att göra just detta i de vanligaste 
programmen, Revit och ArchiCAD för modellering samt IDA ICE och VIP Energy för 
energiberäkningar (Nilsson, 2011).  
 
Som jämförelse kan nämnas att utvecklaren av beräkningsprogrammet IES VE har 
utvecklat egna plug-ins för miljöcertifieringar. Ett exempel är mjukvaran TaP som ska 

                                                        
6 SBUF står för Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond och finansierar olika forskningsprojekt inom 

byggindustrin, se http://www.sbuf.se/ 
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effektivisera arbetet med miljöcertifieringar inom ramen för programmets användnings-
områden. TaP syftar till att förbättra informationshanteringen och förenkla styrningen 
av miljöcertifieringsprocessen. Detta möjliggörs genom en integration av programmet 
och olika online-verktyg för både LEED och BREEAM (IES VE, 2013a). Ett annat exempel 
är Gaia, en mjukvara med möjlighet att utföra automatiserade beräkningar för både 
LEED och BREEAM indikatorer. Dock är användningen begränsad till ett fåtal bedöm-
ningspunkter samt vissa typer av byggnader (IES VE, 2013b). 
 
Andra exempel på användningsmöjligheter inom miljöcertifieringar är att skapa plug-ins 
i modelleringsprogrammen. De inbyggda funktionerna i exempelvis Revit är inte gjorda 
för att hantera den typen av information som behövs till miljöcertifieringar, men med 
hjälp av plug-ins kan man skapa sätt att hantera denna information. Dessa ger även 
användaren möjlighet till interaktiv informationshantering, exempelvis checklistor där 
bedömningspunkter kan prickas av. Inbyggt i Revit finns även en möjlighet för använ-
daren att skapa så kallade delade parametrar (shared parameters). Dessa kan delas av 
flera Revit-modeller och används för att exempelvis tilldela objekt i modellen attribut 
och egenskaper som är specifika för miljöcertifieringen. Ett exempel på detta är andel 
återvunnet material som är en bedömningspunkt i LEED. (Patel, 2012; Wu, 2010; 
Hardin, 2009) 
 
Genom dessa delade parametrar möjliggörs alltså lagring av miljöcertifieringsspecifik 
information i modellen. I kombination med plug-ins som kan söka rätt på och exportera 
denna information kan man skapa gränssnitt för att beräkna vissa punkter i en 
miljöcertifiering endast baserat på en BIM-modell. Det krävs dock en hel del förarbete 
för att säkerställa att underlaget är komplett och riktigt. (Nguyen et al., 2010) 

3.5.4 Green BIM 

I den engelsktalande delen av världen har begreppet Green BIM etablerats. Green BIM 
motsvarar de delar inom BIM som kan nyttjas för att minimera en byggnads 
miljöpåverkan. I boken Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Infor-
mation Modeling (Krygiel och Nies, 2008) har författarna sammanställt ett antal punkter 
som ingår i Green BIM: 

- Byggnadens orientering 
- Byggnadens utformning 
- Dagsljusanalyser 
- Vattenförbrukning 
- Energimodellering 
- Användning av hållbara material 

 
Företaget McGraw-Hill Construction genomförde 2010 en undersökning av Green BIM-
användandet bland olika företag i byggbranschen i USA. I den rapporten kan man se att 
Krygiel och Nies punkter stämmer ganska väl överens med verkligheten. Utöver det är 
det nästan hälften av de arkitekt- eller ingenjörsfirmor som använder Green BIM som 
gör det för att förbereda miljöcertifieringar (McGraw-Hill Construction, 2010). Eftersom 
LEED är det miljöcertifieringssystem som är vanligast i USA är det möjligheterna att 
använda Green BIM för LEED-certifieringar som är mest undersökta. I samma rapport 
som ovan rapporterar dock endast 42 % av Green BIM användarna som applicerar det 
på LEED att användbarheten är hög eller medelhög. LEED har dock betydligt mer 
omfattande bedömningskriterier än Miljöbyggnad vilken gör att många av bedömnings-
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punkterna hamnar utanför de områden som kan hanteras med BIM. Det är troligt att 
detta är en av anledningarna till att de som använder BIM för LEED-certifieringar har 
svårt att se den fulla nyttan. Det finns främst två användningsområden där potentialen 
för Green BIM är stor och som även är applicerbara på Miljöbyggnad (McGraw-Hill 
Construction, 2010): 

- Energi och prestanda 
- Material och dess egenskaper 

3.5.5 BIM, LEED och BREEAM 

Även Azhar et al. (2010) har undersökt hur LEED-certifieringar kan göras enklare och 
effektivare med hjälp av BIM-baserade programvaror. Exempel på analyser som kan 
användas även till Miljöbyggnad är: 

- Dagsljus 
- Termisk komfort 
- Material 
- Energi 
 

Förutom analys av programvaror nämns även i denna studie vikten av samordnad 
projektering när ett byggprojekt utformas om målet är att det ska få en hög miljö-
certifiering. Ytterligare potential med förbättrad samordning som möjligheterna till 
planering av produktionsskedet samt mängdavtagning nämns också i samband med 
LEED eftersom dessa punkter bedöms i certifieringen (Hardin, 2009).  
 
En annan studie har undersökt möjligheterna att utveckla BIM för att effektivisera 
BREEAM-certifieringar. Processen att samla in information och göra beräkningar är 
omständlig och mycket tid skulle sparas på att automatisera den. Ett försök till detta 
skulle bestå av två komponenter (Kasim et al., 2012): dels skulle de olika BREEAM-
punkterna överföras till regler som kan behandlas av programvaror. Denna process är 
komplicerad då många av punkterna är komplexa och inte låter sig digitaliseras utan 
vidare. Den andra komponenten är att utveckla ett sätt att extrahera och processa 
information från BIM-modellen med hjälp av automatiserade regler. Resultatet skulle 
vara en möjlighet för användaren att utvärdera BREEAM-punkter i BIM-modellen och 
göra ändringar utifrån de givna resultaten. 

3.5.6 Drivkrafter och motstånd 

När det gäller drivkrafter för att öka användandet av BIM i miljösyften så nämns främst 
beställarkrav och besparingar i form av tid eller pengar (McGraw-Hill Construction, 
2010). Dessa drivkrafter speglar de argument som använts för implementering av BIM i 
andra delar av byggprocessen.  
 
Kompetensbrist är den vanligaste flaskhalsen inom hela BIM-området (Eastman et al., 
2011). Kunskapsbristen blir än mer påtaglig vid integreringen av BIM i miljö-
certifieringsprocessen då området är tudelat. En komplikation som detta medför är stor 
misstänksamhet mot BIM bland miljöexperter som inte har tillräcklig förståelse för IT-
verktygen för att se möjligheterna med dem. Likaså finns tendenser till en övertro hos 
BIM-specialister som tycks anse att allt är möjligt att åstadkomma med olika program-
varor (Patel, 2012).  
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Kompatibilitet är det andra stora motståndet mot ökad BIM-användning inom fler 
områden. Överföringar mellan BIM-modellen och andra programvaror medför ibland att 
man tappar information. Två sätt att förbättra kompatibiliteten finns. Det ena är att 
använda verktyg från en enda programvaruutvecklare. Detta ökar chansen att export 
och import av information går så smidigt som möjligt. Det andra alternativet är att 
använda öppna format som IFC eller gbXML som har utvecklats just för att möjliggöra 
informationsdelande mellan olika programvaror. (Eastman et al., 2011) 
 
Förändringsbeteendet i byggbranschen bjuder också motstånd mot implementeringen 
av nya verktyg och rutiner där det finns befintliga arbetsmetoder som fungerar 
tillfredsställande. Innovationsbenägenheten är högst i arkitektur- och ingenjörsföretag 
vilket har lett till att dessa aktörer är de som har högst BIM-användning, både generellt 
och inom miljöområdet (Lindgren, 2013). Detta kan leda till en drivkraft om 
kravställande från arkitekter eller andra projektörer kan öka kravställandet från 
beställarsidan och på så vis öka BIM-användningen för miljöfrågor. 

3.5.7 Ingen entydig lösning 

De många aktörerna som jobbar med projektering och miljöfrågor har ännu inte enats 
om en gemensam lösning för att på bästa sätt dra nytta av BIM. Ett sätt är att skapa en 
miljöcertifieringsmodell i ett BIM-program, exempelvis Revit, som samlar all infor-
mation som behövs för miljöcertifieringen på en plats. Modellen kan styras av för-
definierade mallar som kan anpassas efter vilken miljöcertifiering man strävar efter. 
Den information som finns i miljöcertifieringsmodellen länkas dit från övriga modeller i 
projektet. Att skapa en separat modell för miljöcertifieringen är ett bra sätt att hantera 
informationen i stora projekt med många separata modeller. Det innebär även att man 
undviker att tynga ner de befintliga modellerna med miljödata. Detta är ett sätt att 
integrera miljöcertifieringsprocessen i BIM-projekteringen genom att kombinera de 
båda processerna med hjälp av BIM. (Patel, 2012)  
 
Att samla information i en BIM-modell för att integrera processerna förespråkas även av 
Krygiel och Nies (2008) samt Hardin (2009). Det är en nödvändig ingrediens i att 
förbättra miljöprestandan med hjälp av BIM. För att göra det finns dels rent tekniska 
förslag som att överföra bedömningspunkterna i ett miljöcertifieringssystem till regler 
som kan hanteras av olika programvaror som sedan kan generera resultat (Kasim et al., 
2012), och dels förslag där fokus ligger på att förstå och förbättra de befintliga 
analysprogram som kan användas för att automatisera beräkningar (Azhar et al., 2010). 
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4. Empiri 

 
Under arbetet med detta examensarbete har intervjuer genomförts på följande företag: 

- NCC 
- Skanska 
- WSP 
- Sweco 
- Ramböll 
- White Arkitekter 

 
Intervjuerna har genomförts med en eller flera personer inom företaget som jobbar med 
eller i anknytning till Miljöbyggnad. De flesta av respondenterna är certifierade av SGBC 
vilket innebär att de har goda kunskaper om arbetet med denna miljöcertifiering. Totalt 
har tolv intervjuer genomförts under arbetets gång. Av dessa tolv respondenter har nio 
främst arbetat med miljöcertifieringar medan övriga har bidragit med kunskap inom 
mer specifika områden, exempelvis BIM-projektering eller energiberäkningar. 

4.1 Organisationen kring Miljöbyggnad 

Det finns två sätt att arbeta med Miljöbyggnadscertifieringar hos de studerade 
företagen. Gemensamt för båda sätten är att miljöbyggsamordnaren ansvarar för att 
samla in material och sammanställa den ansökan som ska skickas in till SGBC för 
granskning. Det som skiljer de två metoderna åt är miljöbyggsamordnarens övriga 
uppgifter. Hos vissa av företagen utför miljöbyggsamordnaren själv enkla beräkningar 
och analyser av underlagsmaterial. Hos de andra företagen är dessa uppgifter fördelade 
på de olika konsulterna i byggprojektet och miljöbyggsamordnaren har därmed en 
enbart styrande roll. Hur fördelningen ser ut beror på projektorganisationen och vad 
rollen som miljöbyggsamordnare inkluderar baserat på kundens önskemål.  
 
De olika indikatorerna inom Miljöbyggnad hanteras å andra sidan på liknande sätt 
oavsett företag och oavsett vilken roll miljöbyggsamordnaren har. Då intervjuerna har 
genomförts på större konsultbolag finns en stor del av den kompetens som behövs för 
en Miljöbyggnadscertifiering inom företaget. Exempelvis kan de flesta företag erbjuda 
både samordning av hela processen samt hantering av många av indikatorerna. 

4.1.1 Miljöcertifieringar på NCC Teknik 

NCC Teknik består av tre avdelningar, Syd Hus, Syd Anläggning och Nord. Avdelning 
Nord finns på NCC:s huvudkontor i Solna och består av ett antal olika sektioner. Den 
sektion som hanterar miljöcertifieringar heter Energi/Installation. Förutom miljö-
certifieringar görs på sektionen även energiberäkningar, projektering av installationer 
samt mätningar.  
 
Gemensamt för de som jobbar med miljöbyggsamordning på NCC Teknik är att alla har 
en relativt bred bakgrund inom området energi och miljö. Många har till exempel även 

Detta kapitel presenterar de resultat som fåtts ur de intervjuer som genomförts. Här 
beskrivs arbetsprocesserna inom Miljöbyggnad så som de fungerar i praktiken på 
olika företag. Problem eller svårigheter i processen pekas ut. Slutligen presenteras 
två fallstudier av aktuella projekt med kopplingar till forskningsområdet. 
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gjort beräkningar och analyser av energianvändning, termiskt klimat eller dagsljus. 
Andra har stor kunskap om övriga miljöcertifieringar. Den breda bakgrunden innebär en 
ökad förståelse för Miljöbyggnad som helhet. Inom sektionen samt på resten av 
avdelningen finns även mer specifika kompetenser som kan behövas vid en bedömning 
vilket innebär att samordnaren har möjlighet att enkelt få hjälp i vissa frågor.  
 
Arbetet utvecklas kontinuerligt. För varje miljöcertifieringssystem finns en arbetsgrupp 
med representanter från olika delar av landet. Arbetsgrupperna ser till att utveckla och 
effektivisera metoderna, ta fram verktyg och samordna uppdragen. En annan viktig 
uppgift är att utbilda övrig NCC-personal i projekten inför det kommande 
certifieringsarbetet. I dessa arbetsgrupper ligger även en stor del av ansvaret för kun-
skapsspridning inom miljöcertifieringen samt erfarenhetsåterföring från olika projekt. 
Övrig kunskapsspridning sker genom kontakt mellan kollegor då behov uppstår, 
exempelvis vid ovanliga problem.   

4.2 Nuvarande BIM-användning i certifieringsprocessen 

En stor del av intervjuerna har syftat till att kartlägga i vilken utsträckning BIM används 
i dagsläget av de som jobbar med Miljöbyggnad i olika delar av processen. Detta 
presenteras indelat efter Miljöbyggnads huvudområden, energi, innemiljö och material. 
Därutöver har respondenternas syn på möjligheter till ytterligare tillämpning under-
sökts.  

4.2.1 Område 1 – Energi 

Området energi inkluderar indikatorerna energianvändning, värmeeffektbehov, sol-
värmelast och energislag. Av dessa är energislag den enda indikatorn som av 
respondenterna påtalades som svår att koppla till BIM. 
 
Energiberäkningar utförs av specialister inom området med hjälp av energiberäknings-
program. Programmen IDA ICE och IES VE är ungefär lika vanligt förekommande bland 
de intervjuade företagen. Även om energiberäkningar med hjälp av 3D-modeller är den i 
dagsläget vanligaste användningen är kopplingen till BIM svag. Många respondenter 
uttryckte ett stort missnöje med funktionaliteten. Att koppla ihop energiberäkningar och 
BIM är enkelt i teorin med hjälp av exporter med väldigt komplicerat i praktiken 
eftersom exporterna är svåra att genomföra.  
 
Gemensamt för alla de intervjuade som jobbar med miljöcertifieringar var uppfattningen 
att kommunikationen mellan energiberäkningsprogrammen och arkitekternas modeller 
(som oftast är den som ligger till grund för energiberäkningarna) orsakar många 
problem. Ett par respondenter hade testat att importera en Revit- eller ArchiCAD-modell 
till IDA ICE eller IES VE. Alla hade upplevt att den importerade modellen var felaktig 
eller ofullständig. Följande eller liknande resonemang fördes av de intervjuobjekt som 
kommit i kontakt med IDA ICE eller IES VE: 
 
Teoretiskt ska en export av en BIM-modell från exempelvis Revit eller ArchiCAD kunna 
göras till IDA ICE eller IES VE med hjälp av format som IFC eller gbXML. Så mycket 
information försvinner dock på vägen att den importerade modellen ofta måste 
korrigeras väldigt mycket innan beräkningar kan göras. Det innebär att man får göra en 
grundlig felsökning i IDA ICE eller IES VE för att kontrollera modellen innan man kan 
göra beräkningar. Problemet ligger i att information förloras på vägen vilket leder till att 
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den importerade modellen är ofullständig och därför genererar felaktiga beräknings-
resultat. 
 
Av denna anledning används istället modellen som förlaga för en ny modell som byggs 
upp i energiberäkningsprogrammet. För att försäkra sig om att kunna importera en 
arkitektmodell i ett energiberäkningsprogram måste modellen ritas upp efter strikta 
regler. I många intervjuer framkom att arkitektmodellen ofta redan är gjord när energi-
beräkningarna ska göras. Om den då inte är ritad för att kunna importeras är det nästan 
alltid lättare att istället bygga en ny modell i IDA ICE eller IES VE. Detta går dessutom 
ofta fortare än att hitta och rätta till de fel som finns i den importerade modellen. En av 
de intervjuade konsulterna uttryckte det som att man då åtminstone vet vad som finns 
respektive saknas i modellen istället för att behöva gissa. Det finns ett antal exempel på 
framåtsträvande i branschen där aktörer jobbar mot att koppla ihop BIM och Miljö-
byggnad.  
 
Ett annat problem som påtalades av de respondenter som arbetat med energi-
beräkningar var att ändringar av modellen som görs i beräkningsprogrammet sedan 
måste återföras manuellt till modelleringsprogrammet. Det kräver god kommunikation 
mellan energiberäkningskonsulten och arkitekten.  
 
Den indikator som oftast hanteras av miljöbyggsamordnaren själv är solvärmelasten. 
Den beräknas för det mesta manuellt eftersom den kan fås ut en relativt enkel formel. 
Formeln bygger på fönstrets g-värde i kombination med fönsterglasarean och golvarean 
i det aktuella rummet. De sökta areorna fås genom mätning på ritning eller avläsning av 
ytor i en BIM-modell. Det var dock endast ett fåtal av respondenterna som sade att de 
hämtar areorna ur en modell. Många som mäter på PDF-ritningar istället svarade att de 
inte vet hur de skulle få areorna ur en modell. Dessutom är det långt ifrån alla projekt 
där det finns en modell att hämta informationen ur, vilket leder till att ritningar anses 
vara standard för informationsöverlämningen. 

4.2.2 Område 2 – Innemiljö 

Området innemiljö består av många olika indikatorer. Liksom i området energi görs 
simuleringar på ett par punkter. Andra punkter handlar endast om att skapa doku-
mentation som kan styrka att vissa föreskrifter följs. 
 
Indikatorerna för termiskt klimat kan beräknas med hjälp av programvarorna IDA ICE 
och IES VE, och problemen med import och export förekommer med andra ord även här. 
Det påpekades av de intervjuobjekt som jobbat med dessa indikatorer att analyser för 
inomhusklimat dessutom kräver annan indata än energiberäkningarna. Exempelvis 
definieras zonerna inom byggnaden på olika detaljnivå. Det innebär att man inte kan 
använda samma export som för energiberäkningarna. 
 
Liksom solvärmelasten hanteras dagsljusindikatorn ibland av miljöbyggsamordnaren 
själv. Detta beror på att även den fås ur en enkel formel. En annan anledning som 
nämndes till att dessa indikatorer är lämpliga för miljöbyggsamordnaren själv att 
hantera var att urvalet av de rum som ska bedömas kan vara komplicerat. Detta kräver 
en viss vana hos handläggaren för att undvika att urvalet blir fel eller tar onödigt lång 
tid.  Dagsljusindikatorn kan hanteras i digitala dagsljussimuleringar. Av enstaka respon-
denter hade programmet Velux Daylight Visualizer använts men utan större framgång. 
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Import av befintliga modeller fungerar nästan lika otillfredsställande som vid import till 
IES VE eller IDA ICE. De flesta respondenter nämnde istället automatisk beräkning av 
förhållandet mellan glasarea och golvarea i byggnadens rum som den största potentiella 
BIM-tillämpningen snarare än möjligheten att importera modellen till ett simulerings-
program. 
 
En komplikation som nämndes av många respondenter var motsatsförhållandet mellan 
dagsljuset och solvärmelasten. Att hitta en lösning som innebär att ett rum får tillräckligt 
med dagsljus samtidigt som inte solvärmelasten blir för hög kan vara svårt. Många av de 
miljöbyggkonsulter som själv hanterar dessa indikatorer påpekade också att frågan 
kräver god kommunikation med arkitekten eftersom åtgärder som påverkar indi-
katorerna, så som storlek och placering av fönster, ligger i dennes arbete. Ofta krävs ett 
antal beräkningar och justeringar innan ett godkänt resultat uppnås.  
 
Gällande indikatorerna ventilationsstandard och legionella påtalade enstaka respon-
denter att de såg en möjlighet att använda programvaror för funktionskontroller, som 
Solibri, för att kontrollera att nödvändiga komponenter ingår i den mängd som de ska. 
Samtidigt menade andra respondenter att punkterna är svåra att koppla till BIM-
användning. Det krävs en viss kunskap om olika BIM-verktyg och dess möjligheter för 
att göra denna koppling mellan indikatorerna och Solibri vilket förklarar varför endast 
ett fåtal nämnde den.  
 
Indikatorerna kvävedioxid och radon bedöms genom en förundersökning av före-
komsten av ämnena samt åtgärder för att minska värden om de är för höga. Denna 
hantering är i stort sett manuell och ingen av de intervjuade personerna nämnde 
indikatorerna som särskilt tidskrävande eller komplicerade. Ingen av dem såg heller 
någon potentiell BIM-koppling. 
 
Detsamma gäller indikatorerna ljudmiljö och fukt som bedöms efter hur man under 
projekteringen hanterat frågor som fuktsäkerhet och ljudklass. Vissa analysverktyg finns 
för att undersöka akustik i byggnader men ingen av de intervjuade personerna uppgav 
att de användes. Istället läggs indikatorn helt åt sidan och en fristående konsult får i 
uppdrag att beräkna ljudklassen och därmed nå en viss certifiering. Även fuktfrågan 
hanteras ofta av en extern sakkunnig som i sin tur ansvarar för att projekteringen är fri 
från fuktrisker. För den som är miljöbyggsamordnare handlar det endast om att visa att 
frågan hanterats på rätt sätt och där såg ingen respondent någon tydlig BIM-koppling.  

4.2.3 Område 3 – Material 

Inom Miljöbyggnads sista område, material, uttryckte många av intervjuobjekten att de 
såg stora möjligheter effektivisera hanteringen av materialinformation genom BIM.  
 
För att få nivå Guld på materialindikatorn krävs att byggmaterialet är fritt från vissa 
farliga ämnen samt att mängd och placering av vissa ingående material specificeras. En 
miljöbyggkonsult uttryckte en vision om en integrering mellan modelleringsverktygen 
och en miljödatabas, exempelvis SundaHus. Då skulle man kunna visa att modellen 
består av material som är tillåtna, samt ange mängden och var i byggnaden man placerat 
dem.  
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En annan såg också en klar möjlighet att koppla materialindikatorn till en Revit-modell i 
projekt som projekteras i BIM men påpekar också att det kostar många konsulttimmar 
om det ska göras av projektörer, konstruktörer och arkitekter. Dessutom bör inte 
material specificeras redan i projekteringsskedet utan först under produktionsskedet 
när inköpen görs. Annars finns en risk att projekteringen föreskriver produkter som inte 
finns att tillgå på marknaden.  
 
En respondent med erfarenhet av materialdokumentation i BIM berättade hur man i ett 
projekt strävat efter att underlätta skapandet av en digital loggbok med hjälp av sam-
ordnad information i en BIM-modell. Problemet att projektörerna inte vill eller bör vara 
alltför specifika med de komponenter som ska ingå kan lösas genom att man begränsar 
informationen i den initiala modellen till tekniska specifikationer som sedan komp-
letteras från inköp och produktionsledningen så att modellen slutligen innehåller exakta 
data om materialen. Detta speglar den process som nämndes av många andra men har 
också inneburit en hel del extraarbete.  

4.2.4 Sammanställning 

Respondenternas svar har jämförts med de möjligheter som identifierats i litteratur-
studien med följande resultat: 

Område Indikator 
Föreslagen BIM-användning i 

teorin 
BIM-användning i praktiken 

Energi 

Energi-

användning 

Export av data från modell till IES 

VE eller IDA ICE 
Export fungerar dåligt 

Värmeeffekt-

behov 

Export av data från modell till IES 

VE eller IDA ICE 
Export fungerar dåligt 

Solvärmelast  
Manuell hantering, stor potential till 

effektivisering med hjälp av BIM 

Energislag   

Inne-

miljö 

Ljudmiljö 
Akustikanalys i AIM Workbench 

eller Odeon 
 

Radon   

Ventilations-

standard 
Modellgranskning med t.ex Solibri Möjlighet till kontroll via Solibri 

Kvävedioxid   

Fuktsäkerhet   

Termiskt klimat 

vinter 

Export av data från modell till IES 

VE eller IDA ICE 
Export fungerar dåligt 

Termiskt klimat 

sommar 

Export av data från modell till IES 

VE eller IDA ICE 
Export fungerar dåligt 

Dagsljus 
Export till program för beräkning 

eller simulering 

Export till Velux fungerar dåligt, vid 

handberäkning stor potential till 

effektivisering med hjälp av BIM 

Legionella Modellgranskning med t.ex Solibri Möjlighet till kontroll via Solibri 

Material 

Dokumentation 

av byggvaror 
Informationslagring i Revit 

Stor potential till effektivisering, svårt 

att se hur implementering ska ske.  

Utfasning av 

farliga ämnen 

Kontroll av information lagrad i 

Revit 

Möjlighet till kontroll och 

miljöbedömning integrerat i Revit. 

Tabell 4. Sammanställning av möjligheter med BIM enligt respondenterna, färgerna avser hur många 
respondenter som nämnt möjligheten till BIM-användning. Grönt betyder påtalat av många, rött av enstaka. 
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4.3 Projektdeltagarnas kunskap om och intresse för BIM 

Förutom att kartlägga i vilken utsträckning BIM används i dagsläget har intervjuerna 
använts för att undersöka inställningen till BIM hos de som intervjuats. Detta för att 
identifiera möjligheter och risker vid en ökad BIM-användning inom området. 

4.3.1 Kunskap och erfarenhet 

Av de intervjuade miljöbyggsamordnarna fanns en tydlig skillnad i hur de jobbar inom 
området och deras inställning till BIM. De som har en bakgrund innehållande energi-
beräkningar eller liknande och som därmed har använt digitala modeller av byggnader 
på något sätt förut visade en helt annan förståelse för BIM, dess verktyg och möjligheter 
än de som saknar denna bakgrund. De kände sig mer bekväma i att använda en BIM-
modell som underlag för sitt samordningsarbete och var mer benägna att testa nya 
användningsområden. De har även en inställning till BIM som är mer positiv än sina 
kollegors och uttryckte att de gärna såg en vidareutveckling av tekniken.  
 
Det är dock ingen av de intervjuade som har fått någon utbildning i vad BIM är eller vad 
det kan användas till. All kunskap grundar sig på det egna intresset att lära sig. Det var 
något som många av de intervjuade personerna uttryckte som karakteristiskt för den 
egna yrkesgruppen (personer som arbetar med miljöfrågor), att man är ovanlig positivt 
inställd till förändring. 
 
Förutom kunskapen om BIM hos de som arbetar inom området är även utbildnings-
graden hos en hel del som jobbar i branschen låg. Ett potentiellt hinder som påtalades 
under intervjuerna var att många projektörer har exempelvis gått korta vidare-
utbildningar efter att ha jobbat som installatörer och är därmed inte vana vid 
föränderliga arbetsmetoder. Detta jämfördes med arkitekter eller ingenjörer som har en 
bakgrund som innebär att de har fått lära sig att ta till sig ny teknik och arbeta på nya 
sätt.  
 
Respondenternas erfarenhet av BIM var också väldigt begränsad. Import av data till IES 
VE eller IDA ICE samt ett fåtal exempel på hämtning av areor ur modeller var de enda 
erfarenheter som framkom under intervjuerna. Många hade aldrig använt ett BIM-
program, varken inom miljöklassningar eller inom någon annan del av sitt arbete. Och 
precis som kunskapen är erfarenheten baserad på det egna intresset för tekniken och 
dess möjligheter.  
 
Slutligen det var det några respondenter som vittnade om att man drog nytta av 
kompetenser inom företaget för att programmera egna plug-ins i till exempel Revit eller 
applikationer som låter modelleringsprogrammen kommunicera med andra program 
för att förbättra processerna. Exempel på detta kan vara beräkningar av ytor, kopplingar 
mellan objekt och materialförteckningar, eller optimeringar av tekniska lösningar för att 
få till exempel en låg energiförbrukning. I de fall som detta förekom var det dock 
beroende av att någon med expertis inom BIM hade varit tillgänglig och intresserad av 
att försöka utveckla applikationen.  

4.3.2 Information eller modellering? 

På frågan ”vad är BIM för dig?” framkom att de intervjuade konsulterna hade lite olika 
uppfattningar om vad BIM är och vad BIM bör användas till. Många fokuserade på 



 

27 
 

byggandet av en 3D-modell för att förbättra arbetet inom projektet med tyngdpunkt på 
exempelvis samordning, granskning och visualisering. En del andra fokuserade på BIM 
som informationshanteringsprocess där fokus ligger på att all information om bygg-
naden ska hanteras på ett smart sätt från tidiga skisskeden till förvaltning och rivning. 
Här hade de grafiska delarna av modellen betydligt mindre tyngd.  
 
Respondenternas uppfattning om BIM varierade med deras utbildning, roll och erfaren-
het. Generellt kan sägas att ju högre utbildningsgrad eller befattning desto mer fokus på 
informationshantering och mindre på modellering. Yngre personer eller de som hade en 
roll med stora inslag av teknik fokuserade däremot på möjligheterna med 3D-
modellerna och automatiserade digitala processer. 

4.3.3 Hinder och risker med ökad BIM-implementering 

Precis som vid implementeringen av mycket annan ny teknik har BIM stött på en hel del 
motstånd. Många av de intervjuade miljöbyggsamordnarna vittnade om att projekt-
deltagare oftast antingen inte vill eller har tid att lära sig de nya verktyg som har kommit 
med BIM. Likaså vittnade de om BIM-kunniga projektörer eller arkitekter som tycker det 
är komplicerat att lära sig att hantera Miljöbyggnad och dess indikatorer. En respondent 
påpekade att det på så vis blir dubbla trösklar att komma över.  
 
Ett annat hinder som nämndes är frågan om kostnadseffektivitet. För att använda BIM 
för frågor inom Miljöbyggnad krävs att BIM-användningen även drivs av andra aspekter. 
Att bygga upp modeller och liknande endast för Miljöbyggnad är inte ekonomiskt 
försvarbart. Precis som inom andra områden i ett byggprojekt är BIM-användningen helt 
beroende av kraven från beställaren. 
 
En risk som nämndes i intervjuerna är att den ökade automatiseringen som BIM medför 
kan ta bort en stor del av ansvaret hos människorna som jobbar med indikatorerna. En 
miljöbyggsamordnare menade att om en energiberäkning kan göras av en plug-in i Revit 
sänks kraven på användaren och många fler börjar göra energiberäkningar. Dock kan 
resultaten fortfarande bli fel om användaren matar in felaktig indata, vilket medför en 
risk för misstag som inte upptäcks om användaren inte är van att göra energi-
beräkningar och därmed kan bedöma rimligheten i resultatet.  
 
Ytterligare en risk som pekades ut är begränsningarna som en automatiserad process 
innebär. Programmeringar i BIM-verktyg är effektiva sätt att hitta den lösning som ger 
bäst resultat rent tekniskt, men den arkitektoniska utformningen och variationen mellan 
olika projekt riskerar att drabbas. Möjligheterna som BIM medför innebär också en risk 
att analyser blir långdragna och att man endast tänker på de teoretiska data man har 
istället för att fokusera på hur en lösning kommer att bli i verkligheten. 

4.4 Visioner 

I förlängningen såg en del av de intervjuade personerna gärna en möjlighet att helt 
automatisera bedömningen för en miljöcertifiering. Att ha en plug-in i ett BIM-verktyg 
som kan granska modellen och visa vilka betyg som uppnås för de olika indikatorerna. 
Ett alternativ är att ha en digital regelsamling integrerad i BIM-verktygen som styr 
projekteringen så att man först kan ställa in vilken certifieringsnivå man vill nå och 
sedan tillåter inte programmet att modellen byggs på ett sätt som medför en lägre nivå. 
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Molntjänster för ökat samarbete var också en vision. Detta för att komma runt prob-
lemet med att varje aktör jobbar i sin egen modell och sedan måste kommunicera 
ändringar till alla andra aktörer manuellt via telefon eller e-post. I dagsläget används en 
BIM-modell endast för att hämta information ifrån. När denna information bearbetats 
eller analyserats återförs inte resultatet in i modellen på ett smidigt sätt. Om detta skulle 
vara möjligt påpekade många respondenter att processen skulle bli effektivare. 
Samtidigt skulle risken för fel bli större om alla projektdeltagare gavs möjlighet att göra 
justeringar i en gemensam modell.  

4.5 Fallstudie 1: BREEAM Automation 

Idén med automatiserade bedömningar var enligt många av de intervjuade konsulterna 
önsketänkande, eller åtminstone någonting som ligger väldigt långt fram i tiden. Men på 
brittiska BRE har man initierat ett projekt som heter BREEAM Automation som 
fokuserar på just detta. Tanken är att integrera programvaror som kan utföra analyser 
på byggnadens prestanda i branschens existerande programvaror för projektering och 
fastighetsförvaltning. Lee Smith (2013) är den som leder initiativet på BRE och han har 
berättat om projektet som ännu är långt ifrån slutfört. 
 
I Storbritannien är BIM-användningen utbredd tack vare en stor satsning som den 
brittiska regeringen har gjort. Det är för att möta denna satsning som BRE strävar efter 
att integrera BIM i allt större utsträckning i dagens BREEAM-processer. Det finns också 
stora förhoppningar på att en alltmer automatiserad process ska leda till att de hinder 
och svårigheter som många associerar med en BREEAM-certifiering ska överkommas, 
exempelvis omständliga arbetsmetoder och svårigheter att hitta lämpliga lösningar. 

4.5.1 Utveckling av tekniken 

Idén är att utveckla en teknik som möjliggör automatiserade BREEAM bedömningar för 
att på så vis effektivisera bedömningsprocessen. I grunden ligger bedömningssystemets 
alla regler och föreskrifter. Första steget är att utvärdera de olika bedömningspunkterna 
för att, i de fall då det är möjligt, skapa förutsättningar för digital hantering av dem. Via 
ett gränssnitt ska sedan information som förs in i ett modelleringsprogram kunna 
kontrolleras av ett digitalt regelverk som presenterar resultatet i form av erhållna 
BREEAM poäng.  
 
Den automatiserade processen ska utgå ifrån BRE:s befintliga metoder och processer 
kopplade till BREEAM-bedömningar. Dessa BREEAM-metoder används för att skapa en 
digital infrastruktur för att hantera data kopplad till miljöcertifieringen. Målet är en 
BREEAM-mjukvara som ska kunna integreras i befintliga programvaror. Exempelvis ska 
mjukvaran kunna läsa information i modelleringsprogram och jämföra denna med olika 
BREEAM-data för att kunna bedöma hur väl modellen överensstämmer med olika 
aspekter av miljöcertifieringen. Vidare ska informationen om BREEAM-resultatet föras 
tillbaka till användaren för att ge återkoppling. I och med en automatiserad process sker 
detta så snabbt att användaren av ett modelleringsprogram direkt kan se vilken 
inverkan olika beslut gör på resultatet. 
 
En annan sida av projektet är ytterligare kunna utnyttja den information som skapas av 
BREAAM-mjukvaran. Ett sätt som undersöks är att göra den tillgänglig för andra 
mjukvaruutvecklare som jobbar inom BREEAM eller miljöfrågor. På detta sätt kan 
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nyttan av informationen maximeras och förhoppningsvis resulterar detta i ännu bättre 
resultat i form av hållbara byggnader.  

4.5.2 Mål med BREEAM Automation 

Med hjälp av de automatiserade metoderna hoppas BRE kunna nå både en effektivare 
process och ett bättre resultat. Ett problem i dagsläget är att miljöcertifieringar som 
BREEAM inte är en naturlig del av många projektdeltagares arbetsuppgifter. BIM skapar 
möjligheter att ta in en miljöcertifiering redan i projekteringsskedet för bästa möjliga 
process. Automatiseringen gör också själva processen och därmed även BREEAM lättare 
att greppa. Allt detta leder till att minska uppfattningen av BREEAM-certifieringen som 
betungande och komplicerad. 
 
Tanken är dock inte att fullt ut automatisera processen. Många av bedömnings-
kriterierna i BREEAM kommer även i fortsättningen att fordra manuell hantering. 
Tanken är inte heller att ersätta dagens BREEAM assessorer, det vill säga de personer 
som ansvarar för BREEAM-bedömningen i ett projekt, med datorer och mjukvaror.  
 
Den tekniska biten är den största utmaningen i projektet eftersom det är en avgörande 
framgångsfaktor hur väl den tänkta BREEAM-mjukvaran fungerar. Aspekter som öppna 
format, kompatibilitet och samverkan med befintliga mjukvaruutvecklare beaktas för att 
skapa den bästa lösningen. Man måste även säkerställa att alla inblandade aktörers 
behov möts för att användningen ska bli storskalig. 
 
Slutligen hyser Lee Smith höga förhoppningar om att BRE med detta skapar en win-win-
situation för alla deltagare i ett BREEAM-projekt. I slutändan hägrar ett bättre resultat 
som kostat mindre än vanligt och som uppnåtts genom minimalt med ändringsarbeten i 
sena skeden. 

4.6 Fallstudie 2: BIM med BSAB 

Då intervjuerna har visat att många av de som jobbar inom miljöcertifieringar tror att 
BIM kan skapa möjligheter till effektivare dokumentation av byggmaterial har ett stort 
fokus i arbetet legat på just den indikatorn. Följande avsnitt beskriver ett forsknings-
projekt som utvecklat ett sätt att hantera byggmaterial och dess egenskaper via PLM-
system7. Projektet studeras för att se om det kan appliceras på Miljöbyggnads material-
dokumentationskrav men kanske även på andra delar inom Miljöbyggnad. 

4.6.1 Fokus I 

En utveckling av BIM och materialhantering har pågått under SBUF-projektet Fokus I – 
BIM med BSAB. I:et står för information, och det temat har valts eftersom BIM till stor del 
handlar just om informationshantering. Jan-Olof Edgar (2013) som jobbar med 
byggprocesstyrning på Projektengagemang har deltagit i projektet och delat med sig av 
resultat och slutsatser.  
 

                                                        
7 PLM står för Product Lifecycle Management och är en filosofi om effektiv hantering av en produkt och all 

information kopplad till den produkten genom hela livscykeln.  
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Syftet med projektet har varit att skapa bättre informationshantering av bygg-
branschens objekt med hjälp av BSAB-systemet8. Jan-Olof Edgar menar att 
dokumentation av ingående material och spårbarhet är möjlig med hjälp av BIM men att  
det måste kompletteras, med exempelvis BSAB-systemet. Inspiration hämtas från andra 
områden som bilindustrin och läkemedelsindustrin. Fokus I har skapat ett fiktivt 
hotellprojekt där all information om byggnadens delar har hanterats via BSAB och 
införts i ett datorsystem. Målet har varit att visa att man på detta sätt kan förbättra 
informationshanteringen mellan olika faser i ett byggprojekt, något som är väldigt 
viktigt vid indikator 14, dokumentation av byggvaror, i Miljöbyggnad. 
 
BSAB är ett befintligt klassificeringssystem som bland annat används i tekniska 
beskrivningar, ritningar, mängdförteckningar och liknande i dagsläget. Varje BSAB-
objekt består av en kod och en rubrik för att både människor och datorer ska kunna 
förstå och tolka objektet. Med hjälp av BSAB-systemet kan man enligt Jan-Olof Edgar 
undvika missförstånd och fel i byggbranschen eftersom de är koder som kan användas 
genom hela byggskedet. Ett problem i informationshanteringen i byggprocessen är just 
att de olika aktörerna inte talar samma språk och därför inte till fullo kan tolka den 
information som de får av varandra.  

4.6.2 BSAB:s uppbyggnad 

BSAB-systemet består av olika tabeller som motsvarar olika perspektiv som man kan ha 
på den byggda miljön. Fågelperspektivet kallas infrastrukturell enhet, som exempelvis 
kan vara ett industriområde eller en tomt. På denna enhet finns ett antal byggnadsverk, 
som huskroppar. Ett hus i sin tur består av utrymmen, (olika rum, källare, garage, 
veranda) som i sin tur består av byggdelar, exempelvis väggar, fönster, dörrar och golv. 
Vidare består dessa byggdelar av produktionsresultat som motsvarar varje skikt i 
byggdelen. Till exempel för en innervägg skulle produktionsresultaten kunna vara 
gipsskivor och reglar. Slutligen kan produktionsresultaten delas upp i de aktiviteter och 
resurser som krävs för att åstadkomma dem. För ett regelskikt skulle resurserna vara ett 
visst antal reglar, skruvar, maskiner och en hantverkare.  
 
Via BSAB-koder kan alltså ett byggprojekt brytas ner väldigt små beståndsdelar men 
med full kontroll och spårbarhet. Strukturen kan beskrivas som en pyramid där 
mängden olika koder ökar ju längre ner i systemet man kommer. För infrastrukturella 
enheter finns endast ett fåtal koder medan det för exempelvis resurser finns många fler. 
 
BSAB-systemet innebär en möjlighet att ta sig från nivån byggdel, där mycket av det 
modellritande som sker idag är, till nivån resurser via en teknik som kallas recept. 
Genom recept kan produktionsresultat och byggdelar beskrivas precis som en maträtt 
beskrivs genom sitt recept. För ett sockerkaksrecept finns specifika ingredienser, en 
instruktion om hur de ska sammanföras, information om hur lång tid det kommer att ta, 
vilken utrustning som krävs samt vilka egenskaper den färdiga kakan kommer att ha. 
Likadant kan en byggdel beskrivas med ingående material, hur den konstrueras, vilka 
egenskaper den har samt vilken tid- och kostnadsåtgång den har. Tekniken har använts 
av byggbranschens kalkylatorer en längre tid och är vanlig i andra industrier. Det som 

                                                        
8 BSAB är ett befintligt system för klassificering av information inom byggindustrin. Systemet ägs och 

förvaltas av Svensk byggtjänst. 
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Fokus I nu möjliggör är att basera recepttekniken på information i en BIM-modell. Bild 7 
är tagen ur presentationen av projektet och beskriver receptens uppbyggnad. 

 
Bild 7. Beskrivning av BSAB:s uppbyggnad och den föreslagna receptstrukturen (Svensk Byggtjänst, 2013). 

 
Produktstrukturen och recepten byggs upp i en så kallad PLM-databas. PLM står för 
Product Lifecycle Management och går ut på att skapa system för att hantera all 
information om en produkt genom hela dess livscykel, från första konceptuella skissen 
via tillverkning till i byggbranschens fall rivning. Liknande system används i många 
andra industrier och BSAB-koderna möjliggör en PLM struktur med recept även för 
byggbranschen enligt Jan-Olof Edgar. 

4.6.3 BSAB kopplat till BIM 

I projektet Fokus I har en pilotversion av ett sådant system med en ingående databas 
byggts upp. Systemet är baserat på dessa receptstrukturer av BSAB-koder. Nyckelorden 
i strukturen är ”ingår i” eller ”består av” vilket skapar länkar mellan objekten. Objekten 
byggs upp av BSAB-koder och kan jämföras med de grafiska objekt som finns i BIM-
modeller. Det är detta kod-objekt som är informationsbäraren genom systemet. 
 
Kod-objektet beskriver byggdelen på den sökta detaljnivån. Tidigt i ett byggprojekt 
kanske objektet endast består av byggdelsinformation, exempelvis att det är en 
innervägg. Genom projektets gång kan användarna av systemet lägga till kodändelser för 
att specificera exempelvis teknisk lösning, materialval eller egenskapskrav. Kod-objektet 
kan i PLM-systemet även bära annan information som produktdatablad, miljövaru-
deklarationer eller andra dokument. Dessa laddas in i systemet och kopplas till objektet. 
Slutligen har kod-objekten recept kopplade till sig. Systemet är även kompletterat med 
en databas där man kan söka produkter som passar in på kod-objektets specifika recept. 
I databasen kan man även söka efter produkter som man inte har ett recept till genom 
att specificera vilka egenskaper den sökta produkten ska ha.  
 
Bild 8 illustrerar hur en tänkt PLM-databas skulle se ut och vilken information som är 
tänkt att bäras av varje kod-objekt. 

BV = Byggnadsverk 
UT = Utrymme 
BD = Byggnadsdel 
PR = Produktionsresultat 
PA = Produktionsaktivitet 
RE = Resurs 
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Bild 8. Beskrivning av ett objekt i projektets pilotdatabas (Svensk Byggtjänst, 2013). 

 
Via en applikation kan man integrera systemet med Revit vid modellritande. På så vis 
kan man koda de byggdelar man grafiskt konstruerar med innehåll på en högre detalj-
nivå än vad som finns förprogrammerat i Revit. Via en webbtjänst kan användaren få 
tillgång till den databas som finns i PLM-systemet och på så vis rita med BSAB-kodade 
objekt. Exempelvis kan man via tjänsten byta ut den förprogrammerade vägg som finns i 
Revit till en vägg med en BSAB-kod. Objektet i Revit får då nya egenskaper och en ny 
grafisk beskrivning. Därutöver kan modellen importeras till PLM-systemet via IFC-
export så att användaren kan se alla kod-objekt samt deras recept och på så vis söka 
produkter i produktdatabasen. Exporten fungerar dock inte åt andra hållet så en ändring 
i PLM-systemet måste sedan föras tillbaka till Revit-modellen manuellt.  
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5. Analys 

 

5.1 BIM-applicering på Miljöbyggnad 

Med utgångspunkt i den forskning som har bedrivits främst i USA och i Storbritannien 
kring möjligheterna att använda BIM för LEED respektive BREEAM har följande teori om 
BIM-användning för Miljöbyggnads olika kriterier utvecklats av författaren: 
 
Miljöbyggnads tre delar, energi, innemiljö och material, är alla tre exempel på områden 
inom LEED och BREEAM där BIM kan användas för att generera underlag till 
bedömningen (Azhar, et al., 2010; Gran, 2011). Generellt kan man använda en BIM-
modell på tre sätt i kombination med Miljöbyggnad: 

- Lagra information i modellen som behövs för att skapa underlag. Till exempel 
kan detta vara ingående material till dokumentationen av byggvaror. 

- Exportera hela eller utvalda delar av modellen för att utföra automatiska 
beräkningar och simuleringar i andra program. 

- Granska modellen med hjälp av regelbaserade funktionskontroller för att säker-
ställa att modellen och därmed projekteringen innehåller alla nödvändiga 
komponenter. 

 
Det finns dock en hel del indikatorer i Miljöbyggnad som inte lämpar sig för BIM-
hantering. Exempelvis de indikatorer som främst handlar om kontroll av projekteringen, 
att den har utförts på ett sätt som säkerställer exempelvis godkända halter av radon och 
kvävedioxid eller minimerar risken för fuktskador. Den typen av information är i 
dagsläget inte aktuell att hantera i BIM. Den finns istället, som all annan dokumentation 
inom byggprojektet, ofta upplagd i ett webbaserat dokumenthanteringssystem. 

5.1.1 Viljan finns, tekniken saknas… 

Efter de genomförda intervjuerna kan man konstatera att det som fungerar i teorin inte 
alltid fungerar i praktiken, exempelvis att exportera modellen för beräkningar i andra 
program. Framstegen med BIM inom visualisering, samordning och planering gör att 
hoppet på BIM är stort. När det gäller miljöcertifieringar är detta extra tydligt. Viljan att 
effektivisera arbetet finns både hos de som styr processen, miljöbyggsamordnarna, men 
även hos de som ingår i processen, de konsulter som utför beräkningar och analyser 
med hjälp av digitala verktyg. Men de exempel på BIM-tillämpningar som framkommit 
under intervjuerna vittnar alla om samma sak, att viljan hos användarna ligger betydligt 
före den tekniska utvecklingen. Under intervjuerna framkom inga exempel på lyckade 
exporter, men om de skulle kunna göras så sparas både mycket tid och resurser (Azhar 
et al., 2010).  
  

Detta kapitel består av analyser av de empiriska resultaten av intervjuerna och 
fallstudierna. Fokus ligger på att skapa förståelse för varför dagens BIM-användning 
inom miljöcertifieringar ser ut som den gör och vilka möjligheter och hinder en 
ökning av den skulle innebära. Därefter analyseras fallstudierna. 
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Bild 9. Beskrivning av optimal process från Azhar et al. (2010) med de vanligast förekommande problemen 
från intervjuerna. 

 
Att importer och exporter mellan program via öppna filformat ännu inte fungerar 
tillfredsställande påvisas av att många väljer att skapa en ny modell i beräknings-
programmet istället för att importera den som redan finns. SBUF har visserligen i 
projektet Energi-BIM presenterat en checklista att följa för att minska felen i denna typ 
av importer (Nilsson, 2011), men det faktum att den checklistan finns och behövs 
betyder att tekniken inte är där den påstår sig vara, ännu. De två största problemen, att 
arkitektmodellen måste vara uppbyggd enligt särskilda riktlinjer samt att den 
exporterade modellen ofta tappar information, innebär att detta arbetssätt medför 
extratid för både arkitekten och beräkningskonsulterna. Det lönar sig med andra ord 
inte att utnyttja denna funktion, trots att möjligheten till importer och exporter av 
modeller ofta används som argument för ökad BIM-användning.  
 
Man kan undvika problemet genom att istället använda plug-ins i modellerings-
programmen för att göra beräkningarna. Detta arbetssätt är dock betydligt mer ovanligt. 
Det beror förmodligen på att förekomsten av modeller att importera hittills har varit så 
låg att beräkningskonsulterna är vana att alltid bygga en ny modell från början. Det kan 
även finnas en säkerhet i att använda välkända program som IES VE eller IDA ICE där att 
man vet att resultaten är riktiga och användbara och godkänns som underlag vid en 
certifiering. Slutligen bör man ta i beaktande att användningssättet, att importera 
befintliga modeller till beräkningsprogram, bygger på befintliga programvaror som 
redan finns på företagen. Plug-ins för beräkningar i exempelvis Revit har däremot inte 
använts tidigare och därför är steget till dem längre för beräkningskonsulterna att ta, än 
att importera modeller i sitt befintliga program. Det förutsätter dessutom att den första 
modellen, som ofta byggs av arkitekten, byggs i en programvara som har lämpliga plug-
ins. 

5.1.2 … men ibland finns inte ens viljan 

Det finns en stor mängd personer inom byggbranschen som inte är särskilt förändrings-
benägna och som därmed drar sig för att börja arbeta med BIM. Bekvämligheten i att 
fortsätta med sina arbetsuppgifter på samma sätt som alltid leder till att innovationer 

Den ursprungliga modellen 

är ej ritad för export. 

Exporten tappar  

Information. 

Analys i IES VE visar ofta att den ursprungliga modellen behöver 

ändras, vilket måste återkopplas manuellt till arkitekten. 

Dessutom återkommer då de första två problemen. 
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som just BIM har svårt att få stort genomslag i branschen. Som arbetsgivare är det en 
svår avvägning att göra, huruvida man ska tvinga de anställda till ny teknik och nya 
metoder eller låta dem arbeta på det sätt som de finner mest effektivt. Ett problem som 
kan dyka upp är dock när kraven på BIM blir så höga att de gamla metoderna inte når 
målen (Lindgren, 2013). Då finns en risk att omställningen blir så stor att företaget 
hamnar efter konkurrenterna. Kraven på de anställda måste med andra ord motsvara de 
kommande kraven på företaget.  
 
Här spelar också den skiftande utbildningsnivån i branschen in. Om man förutsätter att 
skillnaden i utbildningsgrad har en inverkan på individens attityd till att lära sig nya 
saker och förändra sina arbetsmetoder kan man konstatera att det borde vara relativt 
enkelt att utbilda miljöbyggsamordnarna i BIM-verktyg och metoder (eftersom dessa 
oftast har en ingenjörsutbildning eller motsvarande) medan det kommer att bli en större 
utmaning att få projektörer med begränsad utbildningsnivå att förstå processerna i en 
miljöcertifiering eller lära sig de nya arbetsmetoder som kommer med en integration av 
miljöcertifieringar och BIM. Det innebär att möjligheterna till BIM-effektivisering 
kommer att vara som störst bland de högutbildade projektdeltagarna.  
 
Ett problem som då uppstår är att materialindikatorns loggbok måste upprättas på 
byggarbetsplatsen under produktionsfasen och därmed hanteras av entreprenad-
organisationer inom vilka utbildningsnivån generellt är lägre än hos konsult-
organisationer. Om loggboken dessutom ska föras i ny teknik som de är ovana att 
använda eller rentav inte vet om vad den innebär blir motståndet ännu större. För att få 
högsta betyg på denna indikator är dock beställarorganisationen beroende av att 
entreprenadorganisationen kan föra loggboken. Visserligen går detta att styra genom 
krav i upphandlingen, men för att minska kostnadspåslag, irritation och extratid bör 
man sträva efter en smidig implementering. Ett sätt kan vara att utforma ett gränssnitt 
för digital materialdokumentation som påminner om traditionella program eller 
program som används i övrigt inom produktionen. På så vis minskas den tröskel som 
annars associeras med att behöva lära sig ett nytt program.  
 
Det finns också en stor ovilja hos många företag att satsa på ny teknik som BIM eftersom 
man inte vill riskera att satsa fel (Hedberg och Lundh Nyman, 2013). Detta är en av 
anledningarna till att BIM i stor utsträckning endast har införts i lite större 
organisationer som har möjlighet att satsa på ny teknik och som inte är lika känsliga 
ekonomiskt. Många av branschens mindre aktörer håller sig ännu till traditionella 2D- 
eller 3D-ritningar. De som förespråkar BIM hävdar bestämt att det är bevisat att man 
tjänar pengar på BIM. Men långt ifrån alla är övertygade. Detta beror främst på 
uppfattningen att alla byggbranschens projekt är unika och att bevis genom redovisning 
av ekonomin i lyckade BIM-projekt inte räcker eftersom det är svårt att hitta sätt att 
utesluta alla andra faktorer än just BIM (Örneblad, 2013).  

5.1.3 Beslutet ligger i fel organisation 

Beslutet om en ökning av BIM-användningen i projektorganisationen ligger hos 
beställaren. Däremot är det inte självklart att miljöcertifieringen är beställarens huvud-
fokus i ett projekt. Budget, tidplan eller arkitektonisk utformning är alla exempel på 
faktorer som kan spela lika stor roll som hållbarhet och grönt byggande för en 
byggherre. För de aktörer som utför en miljöcertifiering åt en extern kund innebär detta 
att möjligheten att använda BIM styrs helt av hur beställaren har handlat upp övriga 
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delar. Däremot kan man genom dialog med beställarorganisationen maximera möjlig-
heterna att både åstadkomma bästa möjliga resultat och effektivaste möjliga process 
med hjälp av BIM.  
 
För NCC Teknik som jobbar med miljöcertifieringsprojekt där NCC själva är beställar-
organisation finns dock större möjligheter att påverka. Framförallt när det gäller 
indikator 14, dokumentation av ingående material, finns det förutsättningar för att en 
BIM-modell ska kunna följa projektet genom hela skedet från beställaren via 
projektörerna till entreprenören eftersom NCC har en organisation som täcker in alla 
dessa skeden. Man skulle även kunna ställa högre krav på kompatibla modeller tidigt i 
processen för att underlätta energiberäkningar och dagsljussimuleringar om NCC:s 
beställarorganisationer inkluderar detta vid upphandling av arkitekter. 
 
En av fördelarna med BIM är helhetssynen på byggprocessen och samordning i 
projekteringen (Hardin, 2009). I intervjuerna framkommer att en mer samordnad syn 
på miljöcertifieringar och projekteringsprocessen skulle behövas för att effektivisera 
arbetet. Men många beställares svaga BIM-intresse leder till att BIM inte används i den 
utsträckning som det skulle kunna för att möjliggöra integreringen av miljöcertifieringar 
i projekteringsskedet. I dagens situation kan beställarna beskrivas som den flaskhals 
som stoppar upp BIM-utvecklingen då många projektörer uttrycker en vilja att 
implementera BIM på en högre nivå men att det saknas lönsamhet då beställaren är 
ointresserad av det.  
 
En annan aspekt av beställarrollens beslut i frågan är tiden när en miljöcertifiering 
introduceras i projektet. De intervjuade personerna är eniga om att ju tidigare 
miljöfrågorna tas upp desto bättre blir resultatet och desto lättare är det att uppnå de 
mål man strävar efter. Möjligheten att påverka ett byggprojekts utformning är som 
störst i början av projektskedet. Därför måste beställaren tidigt fokusera på viktiga 
punkter så att de beaktas under projekteringen. Att BIM innebär förbättrade möjligheter 
att under tidiga skeden testa och analysera områden som är viktiga för miljö-
certifieringar är tydligt (Azhar et al., 2010). Utvecklingen går dock långsamt, ännu låter 
långt ifrån alla beställare miljöfrågan ta plats tidigt i projektet. Anledningarna till detta 
kan vara många, beställaren kan ha fattat beslut om att miljöklassa projektet sent. Ett 
annat alternativ är att beställaren låtit andra faktorer gå före, som gestaltning eller 
ekonomin. BIM-användning, och främst i ett tidigt skede, möjliggör samordning av ett 
projekts många olika sidor vilket skulle innebära att beställaren inte behövde göra lika 
stora kompromisser.  

5.1.4 Mer samarbete och samordning i branschen behövs 

Det har under den senaste tiden funnits en mängd organisationer där företag kan samlas 
och dela kunskap kring BIM. Syftet med denna typ av organisationer är att främja BIM-
utvecklingen genom hela byggbranschen. De intervjuade företagen är alla medlemmar i 
sådana föreningar. Detta till trots finns få likheter mellan dem, både när det gäller 
inställningen till kombinationen BIM och Miljöbyggnad samt i sättet hur man arbetar 
med liknande frågor. De har valt olika frågor att fokusera på samt olika sätt att hantera 
dem. Även inom området material där många av de intervjuade konsulterna är överens 
om potentialen har företagen tagit olika strategiska beslut. Detta leder till att resultaten 
endast når en bråkdel av vad de hade kunnat göra om frågan hade drivits i ett större 
sammanhang.  
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Föreningen BIM Alliance Sweden kan vara svaret på detta problem. Skapandet av en stor 
branschorganisation med en helhetssyn på BIM, inräknat både processer och de 
tekniska bitarna, är ett steg i rätt riktning för att få stora gemensamma satsningar på 
utveckling av BIM inom olika områden. En annan lika viktig faktor är att de projekt som 
genomförs eller har genomförts hos olika företag på olika sätt kommer till nytta i den 
nya utvecklingen. Detta för att undvika att uppfinna hjulet på nytt, samt för att undvika 
att viktiga insikter går förlorade. En stor utmaning kommer att vara att få de många 
aktörerna i branschen att komma överens samt att få de som har legat i framkant under 
de senaste åren att dela med sig av sina kunskaper utan att riskera sin marknads-
position.  

5.1.5 Tvådelat kunskapsområde 

I och med att området BIM och miljöcertifieringar är tudelat uppstår komplikationer då 
inga som arbetar inom området har tillräckliga kunskaper för att kombinera ämnena. 
Det innebär att i detta fall är det den mänskliga faktorn som begränsar tekniken och inte 
tvärtom som vid importer och exporter. Det finns dock en stor vilja hos alla 
respondenter som arbetar inom miljöcertifieringar att lära sig mer om BIM, men 
begränsningar i form av tid och yrkesroll spelar in. I dagsläget finns inget egenvärde i att 
utbilda miljösamordningskonsulter i BIM-användning eftersom många användnings-
områden faller utanför deras uppgiftsramar. Däremot finns en nytta i att presentera dem 
för möjligheterna som BIM erbjuder inom Miljöbyggnad. Till exempel skulle 
energiberäkningar och övriga simuleringar, dokumentation av byggmaterial eller 
modellgranskning bidra till effektivare miljöcertifieringar, vilket har framkommit under 
intervjuerna. Exakt hur det ska gå till kan de dock inte svara på eftersom kunskapen om 
BIM är så begränsad. För att hitta de mest lämpliga områden att fokusera på bör en 
dialog mellan miljöbyggsamordnare och BIM-kunniga projektörer och projekt-
medarbetare skapas så att expertis inom båda områdena ligger till grund för eventuella 
beslut.  

5.2 Analys av fallstudierna 

Både Fokus I och BREEAM Automation bygger på introduktionen av nya digitala verktyg i 
byggbranschen. En nackdel med att skapa nya system eller program är att mängden 
programvaror som idag finns tillgängliga på marknaden redan är så stor att användarna 
har svårt att tillgodogöra sig dem på bästa sätt. Det innebär att införandet av ytterligare 
verktyg kommer med stora utmaningar. Fram till den punkt då en enskild 
programvaruleverantör kan producera digitala verktyg som är avsevärt bättre än övriga 
på marknaden i form av just användarvänlighet och kompatibilitet kommer nya verktyg 
kontinuerligt att introduceras. Därför bör man i möjligaste mån sträva efter att integrera 
nya system eller funktioner i de befintliga programvarorna för att undvika att splittra 
användarna ytterligare. 

5.2.1 Att automatisera bedömningsprocessen 

Då dagens BIM-användning redan i stor utsträckning hindras av problem med data-
överföring och liknande ställer detta höga krav då nya mjukvaror ska introduceras. Det 
förberedande arbetet kräver därför att resurser läggs på att utforska tekniska 
möjligheter och krav hos de framtida användarna.  
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Fram till nu har all utveckling inom området BIM och miljöcertifieringar drivits av 
programvaruleverantörerna. Det har blivit en konkurrensfördel att erbjuda effektiva 
sätt att exempelvis beräkna energianvändning. Att BRE själva utvecklar en ny metodik 
innebär ett tydligare fokus på just miljöcertifieringen och dess metoder. Denna nya 
fördelning av utvecklingen innebär att varje part kan fokusera på sitt huvudområde. På 
så vis skapas synergieffekter; BRE fokuserar på en effektivare BREEAM-bedömning och 
programvaruutvecklarna fokuserar på tekniska funktioner. 
 
Att integrera den nya mjukvaran i befintliga program innebär visserligen att man inte 
behöver lära användare nya program. Dock måste BRE försäkra sig om att mjukvaran är 
kompatibel med så många som möjligt av de existerande programmen. Ju fler 
programvaruleverantörer som kan integrera BREEAM automatiseringen i sina produk-
ter desto större genomslag får den nya metoden. Det är också viktigt att undvika att 
vissa aktörer blir exkluderade på grund av att den nya lösningen inte fungerar med 
deras befintliga teknik.  
 
Den automatiserade tekniken som BRE stävar efter att utveckla fokuserar främst på att 
förbättra processen inför en miljöcertifiering genom möjligheten att kontinuerligt se 
projekteringsarbetets inverkan på BREEAM-bedömningen. Denna typ av automatisering 
innebär att även projektdeltagare som har begränsad kunskap om miljöcertifieringar 
enkelt kan se att målen uppnås. Processen förbättras avsevärt då utmaningen att utbilda 
projektdeltagare i den aktuella miljöcertifieringen minskas, ett problem som pekades ut 
av ett flertal intervjurespondenter. Automatiseringen skulle även innebära möjligheter 
att enklare hantera motsatsförhållandet mellan dagsljus och solvärmelast om en ändring 
av fönsterstorlek eller -placering direkt skulle generera ett nytt resultat att jämföra med 
kraven. 

5.2.2 Möjligheter med ett PLM-system 

Det råder inga tvivel utifrån beskrivningen av Fokus I att det skapar möjligheter att 
förbättra de miljömässiga aspekterna av byggande. Spårbarheten innebär exempelvis att 
man kan hitta inbyggda material långt efter byggskedet om det framkommer att 
materialet innehåller miljöfarliga ämnen.  Frågan är vilka möjligheter ett PLM-system 
erbjuder för de i indikatorer som behandlas i Miljöbyggnad? 
 
De många egenskaperna hos objekten i ett PLM-system gör det lätt att ställa krav. 
Egenskaperna skulle man kunna bygga ut så att de även karakteriserar punkter som 
behövs för Miljöbyggnad. Exempelvis skulle egenskaper som ”BASTA-godkänd”, 
”bedömning enligt SundaHus/Byggvarubedömningen” eller liknande ge användarna ett 
enkelt sätt att kunna välja rätt material utifrån Miljöbyggnads krav. En annan egenskap 
skulle vara vissa värden på byggdelar. Till exempel behövs g-värdet på ett fönster vid 
beräkningar av solvärmelasttalet som är Miljöbyggnad indikator 3. Med hjälp av det 
beskrivna systemet kan användaren enkelt hitta ett fönster med det g-värde som krävs 
för att uppnå ett visst resultat. Möjligheten att ha koder som betecknar att juridiska krav 
följs, exempelvis BBR, innebär också att man skulle kunna skapa egenskaper som 
motsvarar de föreskrifter som måste följas för att få en Miljöbyggnadscertifiering. 
Exempelvis måste branschreglerna Säker vatteninstallation följas för legionella-
indikatorn. Detta skulle kunna motsvaras av en egenskap och skulle därför bli både 
sökbart vid produktval och spårningsbart när underlag för bedömningen skall 
sammanställas.  
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Integrationen mellan PLM-systemet och Revit gör också att man undviker problemet 
med kunskapsbrister mellan olika aktörer. Exempelvis slipper en miljöbyggsamordnare 
lära sig en VVS-projektörs alla symboler för att kontrollera underlaget om denne istället 
kan använda BSAB-objekten för att spåra den sökta egenskapen. Eftersom många av de 
intervjuade personerna uttryckte att det fanns en okunskap om Miljöbyggnad hos 
många skulle denna möjlighet kunna överbrygga gapet. Om de Miljöbyggnadskrav som 
bygger på tekniska specifikationer kan kodas på liknande sätt som andra tekniska 
lösningar i BSAB-systemet skulle projektörerna inte uppleva miljöcertifieringen lika 
komplicerad som de gör i dagsläget. Detsamma gäller arkitekter som skulle kunna få en 
direkt koppling mellan de tidigaste skisserna och Miljöbyggnadskrav.  

5.2.3 Hinder och risker med ett PLM-system 

Skapandet av ett PLM-system med receptstruktur innebär ett stort hinder i sig själv 
eftersom det är en stor mängd information som ska samlas in, sammanställas, 
struktureras och läggas in i en databas. Bara i det pilotprojekt som utfördes i Fokus I 
byggdes en lista med 500 egenskaper upp. Frågan är hur många egenskaper som skulle 
krävas för att täcka in hela byggbranschen. Det råder ingen tvekan om att detta skulle 
innebära ett stort arbete.  
 
Likaså skulle det krävas ett stort engagemang hos leverantörerna av byggprodukter för 
att få dem att lägga in sina produkter i databasen. Om målet är att kunna välja en 
specifik produkt och se dess egenskaper direkt i PLM-systemet så krävs att majoriteten 
av leverantörerna bidrar med information. Utmaningen ligger i att få de första leveran-
törerna att gå med. Om systemet sedan får genomslag hos exempelvis inköpare så skulle 
resterande leverantörer lägga in sina produkter för att försäkra sig om att inte tappa 
kunder. Man måste dock tydligt definiera vad en egenskap innebär för att undvika 
felaktiga uppgifter. Den mänskliga faktorn kan visserligen fortfarande innebära att 
felaktiga värden matas in, men detta är inget unikt problem för just detta pilotsystem 
utan finns i alla produktdatabaser. Slutligen ligger en stor utmaning i att hålla systemet 
uppdaterat allteftersom produkter byts ut till nyare varianter.  
 
En annan aspekt som man måste fundera över är den juridiska. Enligt Jan-Olof Edgar ska 
användandet av PLM-systemet vara projektbundet och licensierat så att ett företags 
tekniska lösningar endast finns på deras egen plattform i systemet. Om då dessa 
tekniska lösningar i detalj beskrivs på entreprenörens plattform finns en risk att 
informationen kan kopieras av utomstående projektdeltagare och sedan spridas till 
konkurrenter. Detta är en risk som finns i traditionell pappershantering också, men i 
samband med den nya tekniken måste nya juridiska regler utformas för att bemöta 
risken.  
 
Slutligen kan påpekas att ett PLM-system bör ses som ett komplement till en modell för 
att det ska kallas BIM. BIM innehåller både I:et för information och M:et för modellering 
vilket innebär att båda delarna måste existera för att begreppet ska uppfyllas. Ett PLM-
system utan modell är en komplett förteckning av ingående material och mängden av 
dem, men en modell förenklar väsentligt hanteringen av information om var i bygg-
naden materialet är inbyggt.  
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6 Slutsats och rekommendationer 

 

6.1 Återkoppling till forskningsfrågorna 

Forskningsfrågorna som presenterades i början av examensarbetet var: 
1. Vilken information finns i befintliga BIM-modeller som skulle kunna användas i 

arbetet med Miljöbyggnad? 
2. Vilken information är möjlig att lägga in i en BIM-modell för att sedan användas 

till miljöcertifieringsprocessen? 
3. Vad är värt att göra, det vill säga vilka åtgärder skulle ge mest utdelning i form av 

tidsbesparingar? 

6.1.1 Dagens BIM-användning och möjligheter med befintlig information 

I dagsläget används inte BIM så mycket som det skulle kunna användas vid miljö-
certifieringsarbete. Vissa punkter är till synes enkla att öka BIM-användningen i medan 
andra kräver lite mer eftertanke.  
 
I många av de BIM-modeller som används i dagens byggprojekt finns en hel del 
information inlagd som skulle kunna användas på ett smartare sätt för att effektivisera 
arbetet med miljöcertifieringar.  Exempelvis finns de uppgifter som behövs för att ber-
äkna solvärmelasten i nästan alla modeller: ytan på fönsterglaset, golvarean i rummet 
och byggnadens riktning. Därutöver krävs vissa produktspecifika egenskaper som 
antingen kan lagras som egenskaper hos fönsterobjektet i modellen eller fås ur 
produktdatablad. Att exportera areor från en BIM-modell istället för att mäta på PDF-
ritningar är ett exempel på ganska enkel BIM-användning. Problemet ligger i att de som 
jobbar i PDF-format gör det för att de inte vet hur de ska hitta den sökta informationen i 
en modell. På grund av enkelheten att exportera PDF-ritningar från en modell finns inte 
heller något större behov för de som föredrar detta sätt att lära sig att jobba i modeller. 
Detta kan vara ett lämpligt första steg för att vänja miljöbyggsamordnare i att arbeta 
med modeller snarare än ritningar. 
 
I de flesta modeller finns även den information som behövs för energiberäkningar och 
beräkningar av termiskt klimat. Problemet här är att informationen inte till fullo kan 
hanteras på ett smart sätt i IDA ICE eller IES VE. För att dra nytta av att informationen 
faktiskt finns där krävs bättre möjligheter att exportera information eller göra beräk-
ningar med hjälp av plug-ins.  Därför är det ett större steg att börja importera modeller 
för beräkningar än att beräkna solvärmelasten med hjälp av BIM. Denna delprocess av 
en miljöcertifiering skulle dock effektiviseras avsevärt om det var möjligt. Förutom att 
minska den tid det tar för beräkningsspecialisten att bygga en ny modell av byggnaden i 
IDA ICE eller IES VE så skulle snabbare återkoppling mellan denne och arkitekten 
möjliggöras. Det innebär att man tidigare i processen kan enas om en gestaltning. 

Detta kapitel kopplar samman teorin, empirin och analysen.  Här presenteras de slut-
satser som dragits. Därefter presenteras ett antal rekommendationer riktade till NCC 
för ökad BIM-användning i miljöcertifieringar. Slutligen pekas områden för fortsatta 
studier ut. 
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6.1.2 Möjligheter till utökat BIM-användande 

Egentligen är det mesta möjligt att föra in i en BIM-modell. Ett par exempel för Miljö-
byggnad har dock varit tydligare än andra i detta arbete. Installationsprojektörer kan 
lägga in specifika värden eller objekt som krävs i underlaget, som uteluftflöden eller 
temperaturmätare på vattenledningar. Genom att ge dessa komponenter specifika namn 
eller etiketter kan de enkelt sammanställas i ansökan. Likaså kan man markera alla de 
komponenter som ingår i en viss indikator för att enkelt kontrollera att ingen detalj 
missas vid underlagssammanställningen. 
 
Information om material och dess placering är också relativt enkelt att lägga in i en 
modell. Objekten och mängderna finns ju redan i den. Problemet med detta är att det 
måste göras kontinuerligt under hela byggfasen. Beroende på de krav som ställs på 
loggboken i Miljöbyggnad kräver detta även viss programmering av applikationer så att 
information om material, placering och miljöbedömning av det lätt kan extraheras från 
modellen. 
 
Slutligen finns det exempel på indikatorer i Miljöbyggnad där det är svårt att se möjlig 
BIM-användning. Ljudmiljö och fukt innebär båda att man kan bevisa att man har tänkt 
på dessa punkter under projekteringen samt att bygghandlingarna påvisar fuktsäkerhet 
och en viss ljudklass. Här anställs konsulter att vara specialister. Dessa är ansvariga för 
sammanställning av dokument och det är svårt att se hur BIM ska bidra till arbetet då 
det främst handlar om att ta fram och granska tekniska beskrivningar snarare än 
ritningar. 

6.1.3 Vad ger de största tids- och kostnadseffektiviseringarna? 

En sak som konstaterats under arbetets gång är att miljöcertifieringar inte ensamt kan 
driva BIM i ett projekt, det är inte kostnadseffektivt, även om miljöcertifieringar i sig är 
lönsamma. Frågan återstår då vilka fördelar man kan dra i projekt där andra faktorer 
har medfört BIM-användning. 
 
En första åtgärd skulle vara att dra nytta av det faktum att BIM-modeller kan bära 
information anpassad till behoven, och att man själv kan programmera applikationer 
som kan hantera den informationen. Att till exempel skriva en plug-in som beräknar 
förhållandet mellan glasarea och golvarea i varje rum att använda för dagsljusindikatorn 
skulle vara relativt enkelt. Då de flesta modeller görs i Revit eller ArchiCAD skrivs 
förslagsvis en plug-in till varje. Resultatet blir att man har täckt in många projekt med en 
liten insats. Ytterligare en applikation skulle vara att automatiskt beräkna solvärme-
lasten för alla rum för att slippa den manuella hanteringen med att välja vilka rum som 
ska användas i ansökan. Vidare skulle möjligheten att själv skriva plug-ins kunna 
användas för att hantera information att exportera till Solibri för kontroller. Däremot 
behövs grundligare undersökningar än vad som gjorts i detta examensarbete för att 
avgöra hur mycket informationshantering man skulle kunna effektivisera på detta sätt.  
 
Att åstadkomma förlustfria importer till program som IDA ICE, IES VE eller Velux 
Daylight Visualizer har visat sig vara nästintill omöjligt med dagens teknik. Dock skulle 
framgångar inom detta område leda till automatiska beräkningar av totalt sex 
indikatorer (energianvändning, värmeeffektbehov, termiskt klimat vinter och sommar, 
solvärmelast och dagsljusfaktor). Därför kan det vara en god idé att satsa på denna 
utveckling. Å andra sidan drivs denna fråga även av många stora internationella aktörer 
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eftersom indikatorerna även finns inom LEED och BREEAM. Det kan därför vara en lika 
god idé att följa utvecklingen på avstånd tills tydliga lösningar finns. Det råder dock inga 
tvivel om att effektiviseringsmöjligheterna inom indikatorerna är väldigt stora och bör 
beaktas. 
 
Att implementera en digital loggbok kräver stora investeringar initialt men skulle 
innebära en effektivare process när det nya arbetssättet väl etablerats. Här bör man 
fokusera på att skapa ett enkelt sätt för entreprenadorganisationen att föra in det 
inbyggda materialet i en modell. En utmaning ligger dock i att veta vilken information 
som ska föras in och hur. Objekten i en BIM-modell är ofta inte anpassade till att bära 
information på denna detaljnivå. En loggbok i en BIM-modell är därför till stor del 
beroende av att det inköpta och monterade materialet motsvaras av nya BIM-objekt att 
lägga in i modellen, som förslagsvis utvecklas av leverantörerna. Därför ligger denna 
användning förmodligen en bra bit in i framtiden.  

6.2 Rekommendationer till NCC 

6.2.1 BIM-manual med särskild information avseende Miljöbyggnad 

För att tillgodogöra sig möjligheterna med BIM krävs ett sätt att säkerställa att den 
nödvändiga informationen läggs in i modellen. Vad som ska läggas in är inte en 
självklarhet för projektdeltagarna. Ett sätt att skapa tydlig information om vad som 
krävs av var och en av dem är nödvändigt. Denna information skulle kunna distribueras 
i form av en BIM-manual som beskriver vilka uppgifter projektörerna ska leverera i 
modellen för att underlätta hanteringen av olika indikatorer. Visserligen ligger krav-
ställning på projektdeltagarnas arbete hos beställaren och inte hos miljöbygg-
samordnaren, men manualen skulle kunna användas i NCC:s interna projekt där NCC 
Boende eller NCC Property Development är beställare. Den skulle dessutom kunna 
erbjudas som tjänst till en extern beställare i projekt där den skulle innebära en mer 
tids- och kostnadseffektiv miljöcertifiering.  
 
Exempel på punkter som skulle kunna vara med i manualen (beroende på vad man 
väljer att satsa på) är: 

- Arkitekten kan bli ombedd att lägga in förhållandet mellan glasarea och golvarea 
för alla rum.  

- Projektören för VVS får markera nödvändiga mätare, rörlängder och produktval 
som krävs exempelvis enligt Säker vatteninstallation. 

- Projektören för VVS får även markera flöden som krävs för att uppnå en viss 
ventilationsstandard och därmed en viss nivå av Miljöbyggnad. 

- Krav på arkitektens modelluppbyggnad för att möjliggöra import till program för 
energiberäkningar, beräkning av termiskt klimat och dagsljussimuleringar. 

- De komponenter som ska läggas in i en loggbok markeras i modellen så att 
efterföljande skeden enkelt kan se vilka krav som ska ställas vid inköp.  

6.2.2 Teknik och program 

Möjligheten att använda Solibri för att granska funktioner i en modell bör undersökas 
ytterligare. Förutsatt att det finns instruktioner om hur en BIM-modell i ett miljö-
byggnadsprojekt ska byggas upp erbjuder Solibri stora effektiviseringsmöjligheter när 
det gäller framtagning och granskning av underlag. Om dessa kontroller kan göras på ett 
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automatiskt sätt i ett tidigt skede minskar risken att man senare i projektet behöver 
göra ändringar på grund av att kraven i Miljöbyggnad inte uppnås. 
 
Ett annat område att undersöka är möjligheten att utveckla egna plug-ins anpassade 
specifikt efter NCC:s behov. Detta kräver både tid och resurser initialt, men kan via 
automatiken möjliggöra effektivare arbete. En stor vinst skulle ligga i automatisk 
beräkning av solvärmelasten i olika rum i en BIM-modell. På så vis får man dels en 
automatisk beräkning av en indikator och dels ett enkelt och kvalitetssäkrat sätt att se 
vilka rum som bör användas i underlaget. 

6.2.3  Kunskapsspridning och utbildning 

En av knäckfrågorna vid all BIM-användning är utbildning och mångas misstänksamhet 
mot ny teknik och utmaningen att lära sig den. De som arbetar med miljöcertifieringar 
bör få grundläggande kunskaper i BIM, hur BIM kan användas och framförallt hur BIM 
kan underlätta och effektivisera arbetet. Detta sker lämpligast genom kurser med 
praktiska exempel, för att skapa förutsättningar för fortsatt användning. I dagsläget är 
BIM-kunskapen baserad på eget intresse och lärande. Därutöver bör BIM-kunskap 
spridas mellan olika yrkesgrupper så att olika medarbetare kan inspirera varandra och 
förhoppningsvis öka BIM-användningen i företaget. Denna typ av kunskapsspridning är 
extra viktig på stora organisationer som NCC eftersom de bär på mycket kunskap som är 
låst i enskilda individer och sällan utnyttjas på bästa sätt.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Ämnet som studerats i denna examensuppsats är i dagsläget högaktuellt och kommer att 
fortsätta vara det så länge BIM-utvecklingen går framåt och hållbart byggande står högt 
på agendan. Under arbetets gång har ett par områden där fortsatta studier borde 
genomföras identifierats. 

6.3.1 Materialdokumentation i modellen eller i separat system? 

Frågan om huruvida all information i BIM-projekt bör integreras i en och samma modell 
eller om viss information ska bäras av grafiska objekt och annan information ska finnas i 
system utan grafisk representation bör undersökas. Genom detta kan man visa på vilken 
väg BIM-utvecklingen i framtiden borde gå, om begreppet främst handlar om infor-
mationshantering eller om det enbart handlar om informationsbärande modeller. 
Kanske är BIM bara ett litet steg i utvecklad informationshantering som sedan komp-
letteras med exempelvis produktdatabaser? 

6.3.2 Kompatibilitet 

Frågan om format kommer att vara aktuell så länge många BIM-användare använder 
kompatibilitetsproblem som anledning till att inte öka sitt eget BIM-arbete. En 
jämförelse mellan öppna och proprietära format bör göras med syfte att visa vad som 
resulterar i bäst exporter. BIM-entusiaster jämför BIM med modellering i andra 
industrier så en jämförelse med exempelvis bilindustrins kompatibilitet och format för 
informationsutbyte skulle vara eftersträvansvärt.  
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Bilaga A – Målmall för intervjuer 

 

Mål Exempel på ämnen/frågor 

 
Att få en uppfattning om vem 
respondenten är 

- Bakgrund 
- Utbildning 
- Arbetsuppgifter 
- Hur länge han/hon jobbat på företaget/inom 

miljöcertifieringar 

 
Att se hur respondenten ser på 
arbetet med Miljöbyggnad 

- Hur sker arbetet med miljöcertifieringar 
- Hur uppfattas en miljöcertifiering av andra i 

byggprojekten, tid, roll etc. 
- Vilken kunskap har andra om Miljöbyggnad 
- Vilka program används inom projekten 
- Vad tar mest tid 
- Vad är svårt eller komplicerat 
- Utveckling av arbetsmetoder 
- Mallar och styrdokument 
- Återanvändningsmöjligheter 

 
Att kartlägga respondentens 
kunskap om och inställning till 
BIM 

- Vad är BIM för honom/henne 
- BIM-erfarenhet 
- Utbildning inom BIM 
- Visioner för BIM inom miljöbyggnad 
- Förväntningar på BIM eller teknik generellt 
- Vad ser han/hon för hinder och risker med 

ökat BIM-användning 
- Erfarenhet av BIM och miljöcertifieringar, egna 

och andras 

 
Att kartlägga processer på NCC 

- Hur jobbar man generellt med Miljöbyggnad 
Jobbar alla likadant 

- Hur sker kunskapsspridning 
- Hur är samarbetet på sektionen inom Energi 

Arbetsfördelning, kommunikation 
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Bilaga B – Miljöbyggnads bedömningskriterier  

Tabellen beskriver vad som bedöms i de olika indikatorerna vid nyproduktion av 
byggnader (ej småhus). 
 

Indikator Vad bedöms 
Målvärden 

Brons Silver Guld 

Energi-
användning 

Byggnadens årliga 
specifika 
energianvändning i 
kWh/m2, Atemp* 

≤ BBR ≤ 75 % BBR ≤ 65 % BBR 

Värmeeffekt-
behov 

Byggnadens 
värmeeffektbehov i 
W/ m2, Atemp* 

≤ 60 ≤ 40 ≤ 25 

Solvärmelast 

Solvärmelasttal i 
W/ m2 golv. De 
lägre värdena 
motsvarar 
bostäder, de högre 
lokalbyggnader 

≤ 38 / 48 ≤ 29 / 43 ≤ 18 / 32 

Energislag 

Årlig 
energianvändning 
fördelat på olika 
fördefinerade 
miljökategorier 

> 50 % från 
Miljökategorierna 1, 
2 och 3 

> 10 % från kategori 
1 och  < 25 % från 
kategori 4 
Alternativt:  
> 50 % från kategori 
2 och < 25 % från 
kategori 4 

> 20 % från  
kategori 1 och < 20 % 
från vardera 
kategorin 3 och 4 
Alternativt: 
> 50 % från kategori 
2 och < 20 % från 
vardera kategorin 
3 och 4 

Ljudmiljö 

Ljudmiljön enligt de 
svenska 
ljudstandarderna 
SS25267 resp. 
SS25268 

Ljudklass C på de 
fyra bedömda 
ljudparametrarna 
enligt SS 25267 
eller SS 25268. 

Minst två av de 
bedömda ljud-
parametrarna i SS 
25267 eller SS 25268 
ska uppfylla ljudklass 
B eller högre. Övriga 
bedömda till minst 
ljudklass C. 

Minst ljudklass B på 
alla de bedömda 
ljudparametrarna i 
SS25267 eller 
SS25268. 
Enkätresultat visar 
att minst 80 % av 
svarande brukare 
anser ljudmiljön vara 
mycket bra, bra eller 
acceptabel. 

Radon 
Radonhalt inomhus 
i Bq/m³ 

101 - 200 51 - 100 ≤ 50 

* Andra gränsvärden gäller för eluppvärmda byggnader 
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Indikator Vad bedöms 
Målvärden 

Brons Silver Guld 

Ventilations-

standard 

Ventilations-

lösningarna för att 

indikera 

luftkvalitet, 

uteluftflöde i l/s, 

m2 golv samt 

frånluftsflöde i 

vissa rum 

Uteluftsflöde: 

 ≥ 7 l/s, person + 0,35 

l/s, m
2
golv eller 

enligt råd i AFS 

2009:2. 

BRONS+ 

Behovsstyrt 

ventilationsflöde i 

vistelserum med 

varierande 

belastning, t ex 

konferensrum. 

BRONS + 

(Automatisk) 

behovsstyrt 

ventilationsflöde, 

t.ex. VAV i 

vistelserum. 

Enkätresultat som 

visar att minst 80 % 

av svarande brukare 

anser luftkvaliteten 

vara mycket bra, bra 

eller acceptabel. 

Kvävedioxid 

Kvävedioxidhalt i 

inomhusluften i 

μg/m
3
 

> 40 μg/m
3
 ≤ 40 μg/m

3
 

≤ 20 μg/m
3
 

 

Alternativt: 

Byggnad utanför 

tätort, dock måste 

avståndet till kraftigt 

trafikerad väg 

(>10 000 

fordon/dygn) vara 

större än 250 m. 

Fuktsäkerhet 

Metoder under 

projektering och 

byggande med 

avseende på 

fuktsäkerhet 

Byggnaden är 

fuktsäkerhets-

projekterad och 

utförd enligt BBR 

avsnitt 6:5, dvs. 

fuktkritiska 

konstruktioner är 

identifierade och 

dokumenterade, 

kontrollplaner finns 

och utförandet 

dokumenteras 

BRONS + 

Aktuella 

branschregler följs 

för utförande av 

våtrum. 

Fuktsäkerhets-

projektering enligt 

Bygga F eller 

motsvarande. 

Fuktmätningar i 

betong utförs enligt 

RBK. 

SILVER + 

En diplomerad 

fuktsakkunnig 

(beställarens expert) 

och en 

fuktsäkerhets-

ansvarig 

(entreprenörens 

expert) ska vara 

utsedda. 

Enkätresultat visar 

att högst 10 % av 

svarande brukare 

upplever hälsobesvär 

eller mögellukt. 

Termiskt klimat 

vinter 

Inomhusklimatet 

jämfört med PPD 

krav 

PPD ≤ 20 % som visas 

med 

datorsimulering. 

PPD ≤ 15 % som visas 

med 

datorsimulering. 

PPD ≤ 10 % som visas 

med 

datorsimulering. 

Enkätresultat visar 

att minst 80 % av 

svarande brukare 

anser det termiska 

klimatet vintertid 

vara mycket bra, bra 

eller acceptabelt. 
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Indikator Vad bedöms 
Målvärden 

Brons Silver Guld 

Termiskt klimat 
sommar 

Inomhusklimatet 
jämfört med PPD 
krav  

PPD ≤ 20 % som visas 
med datorsimulering. 
 
Öppningsbara fönster i 
bostäder och skolor. 

PPD ≤ 15 % som 
visas med 
datorsimulering.  
 
Öppningsbara 
fönster i bostäder 
och skolor. 

PPD ≤ 10 % som 
visas med 
datorsimulering. 
Enkätresultat visar 
att minst 80 % av 
svarande brukare 
anser det termiska 
klimatet sommartid 
vara mycket bra, 
bra eller 
acceptabelt. 

Dagsljus 
Dagljusfaktor eller 
fönsterglasandel 

≥ 1,0 % ≥ 1,2 % 

≥ 1,2 % visad med 
datorsimulering. 
Enkätresultat visar 
att >80 % av 
svarande brukare 
anser ljusför-
hållandena vara 
mycket bra, bra 
eller acceptabelt. 

Legionella 

Åtgärder för att 
minska risken för 
tillväxt och 
spridning av 
legionellabakterier 

Temperatur på 
stillastående 
tappvarmvatten i t ex 
beredare och 
ackumulatortankar 
≥ 60˚C 
Gemensam rörledning 
till flera duschplatser 
där temperaturen är 
högst 38°C ska inte 
vara längre än 5 meter. 
Handdukstorkar och 
andra värmare är inte 
kopplade på vvc-
ledningen. 
Proppade ledningar 
ska vara så korta att 
temperaturen på det 
stillastående vattnet 
inte understiger 50°C. 

BRONS + 
 
Riskvärdering 
genomförs med 
avseende på tillväxt 
och spridning av 
legionella i äldre- 
och gruppboende, 
hotell, sporthallar, 
simhallar, sjukhus 
och flerbostadshus. 
Åtgärder genomförs 
som minskar 
legionellarisken. 
Legionellaskydd 
enligt 
”Branschregler 
Säker 
Vatteninstallation" 

SILVER + 
 
Termometrar 
monteras på 
utgående varm-
vatten och på 
returen i varje vvc-
krets. 
Instruktioner ska 
finnas för regel-
bundna kontroller 
av vv- och vvc-
temperatur i äldre- 
och gruppboende, 
hotell, sporthallar, 
simhallar, sjukhus 
och flerbostadshus 
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Indikator Vad bedöms 
Målvärden 

Brons Silver Guld 

Dokumentation 

av byggvaror 

Dokumentation av 

vissa inbyggda 

byggvaror 

En byggnadsrelaterad 

loggbok upprättas med 

information om 

byggvaror i 

produktkategorier E, F, 

G, H, I, J, K, L, M, N och 

Z enligt BSAB 96. 

Loggboken ska minst 

innehålla uppgifter om 

typ av byggvara, 

varunamn, tillverkare, 

innehålls-deklaration 

och årtal för dess 

upprättande. 

BRONS+ 

 

Loggboken är digital 

och administreras 

på företagsnivå hos 

fastighetsägaren 

SILVER+ 

 

Loggboken 

innehåller 

information om 

byggvarors 

ungefärliga 

placering och 

mängd i byggnaden. 

Utfasning av 

farliga ämnen 

 

Förekomst av vissa 

utfasningsämnen i 

loggboken 

Dokumentation saknas 

Utfasningsämnen 

enligt KEMIs 

kriterier 

förekommer endast 

i mindre omfattning 

hos loggbokens 

byggvaror och är 

dokumenterade i en 

avvikelselista. 

Utfasningsämnen 

enligt KEMIs 

kriterier 

förekommer inte i 

de dokumenterade 

byggvarorna i 

loggboken. 

 


