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Sammanfattning 
Byggbranschen befinner sig mitt i ett paradigmskifte – detta i samband med att BIM kommer att 
ersätta de traditionella arbetsmetoderna inom byggprocessen. BIM, även kallat objektsbaserad 
informationshantering, används idag till 3D-projektering, visualisering och samordning. Dock 
utnyttjas inte BIM till sin fulla potential.  

Förändringar sker även beträffande miljöaspekter inom byggsektorn. Miljökrav är inte längre enbart 
lagstadgade, utan kommer även från fastighetsägarna själva. En anledning är den ökade 
miljömedvetenheten, och att byggbranschen är en viktig aktör för en hållbar utveckling. Genom en 
byggnadsmiljöcertifiering styrs byggproduktioner mot att bli mer miljöanpassade. Miljöbyggnad är en 
av de vanligaste certifieringarna i Sverige då den är anpassad efter svenska byggregler. Ett av 
bedömningskriterierna för Miljöbyggnad är att dokumentera byggprodukter som byggs in i 
byggnadsverket i en loggbok. Det är byggnadsentreprenören som uppför denna och bär ansvaret för 
Miljöbyggnadscertifieringen under produktionen.  

Detta examensarbete utreder hur loggbokshanteringen för miljöcertifieringen Miljöbyggnad kan 
effektiviseras och optimeras inom ramen för BIM. Det första skedet av examensarbetet ägnades åt 
identifikation av problem kring arbetet med loggboken genom enkätundersökningar och 
kompletterande muntliga samtal.  I det andra skedet intervjuades BIM-sakkunniga med syftet att 
söka praktiskt genomförbara tillämpningar av BIM inom loggbokshanteringsprocessen. 

Kartläggningen resulterade i ett flertal problematiska områden inom den nuvarande 
loggbokshanteringen. Denna kan dock effektiviseras genom att byggföretag etablerar en konsekvent 
arbetsmetodik, definierar loggboksprocessen samt inför erfarenhetsåterföring. Utförda intervjuer 
resulterade i förslag på möjliga effektiviseringar av loggboken med hjälp av BIM – både en lösning 
som är tillämpningsbar idag och tre framtida lösningar. Den lösning som fått namnet ”Excellista med 
GUID” kan tillämpas idag, och effektiviserar loggboksprocessen genom att utnyttja den BIM-modell 
som tas fram under projekteringsskedet med hjälp av unika kodsträngar. Automatiska 
mängdavtagningar för byggprodukter är ett exempel på en effektiviserad loggboksprocess. Tre 
lösningar är tänkbara för framtida materialdokumentation inom BIM: En applikation, integrerade 
systemplattformar eller företagsgemensam databas. Framtidslösningarna kan effektivisera avsevärt 
genom en automatiserad loggboksprocess. Loggboken inom BIM-modellen skapar möjlighet till 
spårbarhet och visualisering. Den eliminerar kostsamma och tidskrävande moment i jämförelse med 
dagens hantering. Slutsatsen är att byggföretaget ska satsa på en företagsgemensam databas för 
företagets alla systemplattformar, men framtiden för materialdokumentation inom BIM ligger i en 
väl integrerad lösning mellan BIM-modellen och ett PLM-system.  

Nyckelord: [BIM], [Materialdokumentation], [Miljöbyggnad], [Loggbok], [Miljöbedömningssystem] 
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Abstract 
The AEC industry is in the midst of a paradigm shift - this in conjunction with BIM replacing 
traditional working methods within the construction process. BIM, also called object-oriented 
information management, is currently used for 3D modeling, visualization and coordination. 
However BIM is not being utilized to its full potential. 

There are also occurring changes regarding the environmental aspects of construction. 
Environmental requirements are not only legal, but are now requested by the clients themselves. 
One reason for these changes is increased environmental awareness and another is the fact that the 
construction industry has a vital role in sustainable development. Environmental certification of 
building projects promotes an environmentally friendly production. ‟Miljöbyggnad” is one of the 
most common certifications in Sweden because it is adapted to the Swedish building regulations. 
One of the assessment criteria for ‟Miljöbyggnad” is the logbook documentation of all the building 
materials used. It is the contractor who is responsible for the logbook and for the environmental 
building certification during the production.                    

This thesis investigates how logbook management for environmental certification can be efficient 
and optimized in the context of BIM. The first stage of the thesis was devoted to the identification of 
problems related to logbook management. This was done with the use of surveys and 
complementary interviews. In the second phase BIM experts were interviewed in order to find 
practical applications for BIM in the log management process. 

The survey revealed several areas of concern within current logbook management. However these 
problems can be resolved if construction companies can establish a consistent work methodology, 
define the logbook procedures and implement experience feedback. Analysis of the interviews 
resulted in suggestions for possible streamlining of logbook procedures using BIM –one solution 
which is possible to implement today and three for future use. The solution which has been named 
"Excel list with GUID" can be applied today. Here, the BIM model generated during the design stage, 
is used to streamline the logbook process with the help of unique reference numbers. Automatic 
quantity take off for construction products is an example of a streamlined logbook process. Three 
solutions are possible for future material documentation in BIM: An application, integrated 
computing platforms or a company shared database. In the future results can be considerably 
improved with an automated logbook process. The logbook within the BIM model creates the 
opportunity for traceability and visualization. It eliminates costly and time-consuming steps in 
comparison with todays logbook management. The conclusion is that construction companies should 
invest in a company-wide database for all computing platforms, but the future of material 
documentation with BIM exists in an integrated solution with the BIM model and a PLM system. 

Keywords: [BIM], [Material documentation], [Miljöbyggnad], [Logbook], [Environmental assessment 
tools] 
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Förord 
 

”Materialdokumentation inom BIM” är för oss den avslutande delen på 
Högskoleingenjörsutbildningen inom Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska Högskolan. 
Examensarbetet är på 15 högskolepoäng och genomfördes på NCC AB:s huvudkontor i Solna, 
Stockholm. 

Det finns flera vi önskar tacka!  

Vi skulle först och främst vilja tacka Björn Beskow, vår exemplariske handledare på NCC Construction 
Sverige AB. Stort tack för ditt stöd och din hjälp! Ditt engagemang har varit i världsklass! 

Även ett stort tack till Maria Eriksson som möjliggjort genomförandet av detta examensarbete på 
NCC Construction Sverige AB. Vi vill även passa på att tacka för din handledning under arbetets gång! 

Vi skulle dessutom vilja tacka vår delhandledare Emilie Johansson på NCC Construction Sverige AB 
som stöttat och hjälpt oss under examensarbetet. 

Ett stort tack till våra akademiska handledare Sten Hebert och Marko Granroth från Kungliga 
Tekniska Högskolan. Tack för er handledning och kunskap! 

Vi vill även tacka er som ställt upp på intervjuer som genomförts under examensarbetet – tack för att 
ni delat med er av er kunskap och expertis. Ett särskilt stort tack till vår tekniska expert från BIM 
Alliance för din hjälp och expertis inom BIM! 

Tack till våra grannar på kontoret som fått oss att trivas och alltid lika hjärtligt sett till oss. 

Vi vill även tacka Adam Buszman, som bidragit med sin tid för att hjälpa oss att skapa 
processmodellerna. 

Avslutningsvis vill vi tacka nära och kära som stöttat oss under vår studietid.  

 

Trevlig läsning! 

 

Stockholm, maj 2014 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Angelica Buszman   Caroline Canel
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Begreppsförklaringar 

   
4D Integration av design (3D) med tidsanalys, även kallat fjärde 

dimensionen. Visuell produktionsberedning. 

5D Integration av design (3D) med tids- och kostnadsanalys, även kallat 
femte dimensionen. Modellbaserad kalkyl. 

BIM  Byggnadsinformationsmodell/-ering 

BVD  Byggvarudeklaration. 

Byggprodukt Med byggprodukt avses varje produkt som har tillverkats för att 
infogas permanent i byggnadsverk. Denna kan vara en byggvara 
eller kemisk produkt. 

Byggvara Ett föremål som under produktionen får en särskild form, yta eller 
design, vilken i större utsträckning än dess kemiska sammansättning 
bestämmer dess funktion. Till exempel golvmatta, väggskiva, 
skåpdörr, ventilationsaggregat, hiss. 

CAD Computer Aided Design. 

GUID Globally Unique Identifier. Unik kodsträng som används som markör 
i programvaror. 

Indikator    Bedömningsområde inom miljöcertifiering Miljöbyggnad. 

Kemisk produkt  Ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen som inte är 
en vara. Till exempel färg, fog, cement, lacknafta eller lödtenn. 

Loggbok En form av materialdokumentation där man redovisar vilka material 
som byggs in i ett byggprojekt. Är ett krav inom miljöcertifieringen 
Miljöbyggnad. 

PLM-databas  En relationsdatabas som håller reda på hur till exempel produkter, 
projekt och komponenter är kopplade till varandra inom ett företag 
över en livscykel. 

Säkerhetsdatablad Dokument som måste upprättas av leverantörer av byggprodukter 
som är hälso- och miljöfarliga. 

VDC Virtual Design and Construction. Processen att med hjälp av BIM 
simulera, förutsäga och analysera slutprodukten. 
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Det inledande kapitlet syftar till att ge en introduktion till de ämnesområden som berör 
forskningsområdet. Därefter förklaras problemformuleringen och frågeställningarna. 

Slutligen beskrivs syfte och mål följt av avgränsningar för examensarbetet. 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Under det senaste decenniet har byggbranschen mött förändringar i och med den tekniska 
utvecklingen som möjliggör helt nya arbetssätt under byggprocessen. Förändringarna har bestått av 
en omställning i hela byggbranschen i samband med genomslaget av den objektsbaserade 
informationshanteringen, även känd som BIM. Informationsflöden som traditionellt baserats på 2D-
ritningar med medföljande beskrivningar ersätts av den modernare informationshanteringen med 
3D-modellen i centrum.  

Samtidigt har miljö- och energiaspekter gått från att endast styras av lagstiftning till att ha blivit en 
stor fördel ur marknadsföringssynpunkt då kraven övergått till att ställas av intressenterna (Hebert, 
2013). Miljöfrågor har kommit att ta en central roll hos aktörer som vill vara med om att utforma ett 
hållbart samhälle. Följaktligen har miljöcertifiering av byggnader blivit vanligt förekommande och 
efterfrågas allt mer av marknaden.   

Byggbranschen är känd för att vara konservativ (Ingemansson, 2012) men aktörer som inte agerar i 
enlighet med dessa två stora förändringsområden riskerar att hamna efter i utvecklingen och att inte 
komma ikapp sina konkurrenter.  

1.1.1 Miljöbyggnad 
Flera av de miljöproblem som finns idag kan förknippas med byggsektorn; miljöfarliga ämnen i 
byggvaror, materialtransporter samt koldioxid- och kväveoxidutsläpp utgör några av dessa problem. 
Byggbranschen har således alla möjligheter att påverka genom att aktivt vidta åtgärder inom dessa 
områden. Som tidigare nämnts har miljöanpassat byggande blivit ett allt starkare konkurrensmedel, 
och det finns idag flera olika miljöcertifieringssystem att tillgå för den som vill certifiera en byggnad. 
Till exempel finns de internationella systemen BREEAM, LEED, Green Star Rating, det nordiska 
systemet Svanen och sist men inte minst Miljöbyggnad som är utvecklat för svenska förhållanden. 
 
Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som funnits sedan 2005 och förvaltas sedan 2011 av Sweden 
Green Building Council (SGBC). Systemet är ett relativt enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera 
en byggnad, delvis på grund av den svenska anpassningen. En nyproducerad byggnad kan erhålla 
betygen Brons, Silver och Guld1. Bedömningen för nyproduktioner tar hänsyn till 15 indikatorer2 inom 
områdena: 

• Energi 
• Inomhusmiljö   
• Byggmaterial (förekomst, dokumentation och utfasning av farliga ämnen). (SGBC, 2014a) 

                                                           
1 För befintliga byggnader finns betygen Klassad, Brons, Silver och Guld. Klassad ges endast som preliminärt 
betyg och innebär att byggnaden ej uppnår målen för certifiering. 
2Bedömning för befintlig byggnad innefattar 14 indikatorer. Vid ombyggnation kombineras indikatorerna från 
bedömningsmanualen för befintliga respektive nyproduktion och samtliga indikatorer (16st) gäller då. 
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För att nå upp till kraven inom området för byggmaterial, krävs för samtliga nivåer en samlad 
dokumentation över inbyggda material. Det är den upprättade loggboken i samband med denna 
dokumentation som huvudsakligen kommer att utredas i denna rapport. Detta mot bakgrunden att 
loggboken i dagsläget anses vara en kostsam och tidskrävande process. 

1.1.2 BIM 
Ett högst aktuellt begrepp inom bygg- och fastighetsbranschen är BIM. Förkortningen står för 
Byggnadsinformationsmodellering. Det råder förvirring kring vad begreppet egentligen innebär, trots 
dess frekventa användning, och definitionerna varierar (Granroth, 2011). De flesta kan dock enas om 
att BIM är det arbetssätt som är på väg att ersätta de traditionella platta ritningarna som huvudsaklig 
informationskälla. Enligt slutrapporten Fokus I från 2013 definieras BIM som ”ett samlingsbegrepp 
kring en ny objektsorienterad teknik som har sitt ursprung i 3D-CAD”.  Med andra ord bygger BIM på 
modeller bestående av informationsbärande objekt, vilka står i centrum för informationsflödet under 
hela byggprocessen ända från gestaltningen till förvaltningen. De tredimensionella modellerna 
minimerar bland annat riskerna för feltolkning och skapar möjligheten till samordning mellan de olika 
disciplinerna, genom arbete i en så kallad samordningsmodell. Samordning, kollisionskontroller och 
mängdavtagningar är bara några funktioner som kan resultera i tids- och kostnadsbesparingar, men 
är långt ifrån de enda fördelarna som BIM har att erbjuda. Tekniken med objektsbaserad 
informationshantering är ännu ej fullt implementerad, inte ens hos de största aktörerna, och dess 
potential är långt ifrån fullt utnyttjad (Måradson, 2013) – särskilt inom området för 
materialdokumentation och i övrigt miljöcertifieringsarbete (Widell, 2013). 

1.1.3 NCC 
NCC AB är ett bygg- och fastighetsutvecklingsföretag i norra Europa. Koncernen är uppdelad i fyra 
affärsområden; NCC Construction, NCC Housing, NCC Property Development och NCC Roads. NCC 
Construction är den enhet som utför entreprenader, på uppdrag av både interna som externa 
beställare, och utgör den största delen i företaget. En stödfunktion till affärsområdet Construction är 
Teknik och Hållbar Utveckling. Denna avdelning agerar som stöd för organisationen och bidrar med 
kompetens inom bland annat miljö-, teknik- och projekteringsrelaterade frågor. En stor del av 
stabens verksamhet ligger även nära forskning och utveckling. NCC har visat intresse för att utreda 
hur loggbokshanteringen i samband med miljöcertifiering av byggnader kan effektiviseras. Detta 
examensarbete har utförts på NCC Construction och avdelningen Teknik och Hållbar utveckling.  

1.1.4 Materialdokumentation och BIM 
Inom Miljöbyggnadscertifieringens tredje bedömningsområde, byggmaterial, visar undersökningar 
att det finns stor potential att inom BIM effektivisera materialdokumentationen (Widell, 2013; 
Burman & Thrysin, 2011). Man har även i en utredning från Svensk byggtjänst (2013) sett att det är 
möjligt att i modeller tilldela objekt egenskaper som allt eftersom byggprocessens gång genomgår en 
förädlingsprocess i form av att informationen den bär på blir mer specifik. Detta är ett möjligt sätt att 
dokumentera material under hela förloppet. I utlandet har man kommit längre i tillämpningen av 
BIM inom miljöfrågor än i Sverige. I Australien har man utvecklat ett bedömningsverktyg som, 
sammankopplat med databaser som beskriver ett byggmaterials hela livscykel, ska kunna hjälpa till 
att ta miljömedvetna beslut med utgång i de allra tidigaste modelleringsstadierna (Tucker, et al., 
2003). Det finns därmed all anledning att vidare undersöka möjlig optimering av arbetet med 
loggboken i samband med BIM. 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utreda möjliga framtida tillämpningar av objektsbaserad 
informationshantering inom området för materialdokumentation. Huvudfokuset är att undersöka 
hur man med hjälp av denna teknik kan uppnå ett mer effektivt arbete med loggboken för 
materialdokumentation.  

Målet är att bidra med ny kunskap. Att intresset för miljö ökat inom byggsektorn de senaste åren går 
inte att ta miste på, och i kombination med revolutionerande teknik som BIM (Hardin, 2009) finns 
det stora möjligheter att vinna ny kunskap. Resultatet av examensarbetet skall även vara till nytta för 
NCC:s verksamhet, men skall likaväl kunna gagna övriga aktörer som har intresse av ämnet. Målet är 
slutligen att studien skall bidra till fortsatt utveckling inom den objektsbaserade 
informationshanteringen och framtida praktisk tillämpning av rapportens slutsatser. 

1.3 Problemformulering 
För att kunna nå målet med uppsatsen har två delfrågor formulerats. Detta för att lättare behandla 
ämnet ”Optimering av materialdokumentation med hjälp av objektsbaserad teknik”. Frågorna ska 
bidra till att på ett mer lätthanterligt sätt belysa de förutsättningar, problem och utmaningar som 
återfinns inom ämnesområdet. 

1.3.1 Frågeställningar 
Mot bakgrunden av tidigare nämnda syfte och mål är angivna frågeställningar formulerade:  

• Hur arbetar NCC med materialloggboken i nuläget och vilka problem kan identifieras?  
• Hur kan materialdokumentationen optimeras med hjälp av BIM och vilka möjligheter finns? 

Den första delfrågeställningen har i syfte att klargöra det aktuella läget genom att utföra en 
nulägesanalys av loggbokshanteringen. En förutsättning för att uppnå målet med examensarbetet är 
att utreda loggbokens användning och identifiera problematiken kring denna. Genom detta kan man 
bättre tydliggöra inom vilka områden av loggbokshanteringen som det finns störst behov av 
effektivisering och förbättring. Den senare delfrågan är den huvudsakliga frågeställningen och skall 
utgöra den tyngre delen i uppsatsen. I dagsläget är materialdokumentationen en fristående del av 
byggprojekten, och syftet med denna fråga är att söka svar på möjliga teoretiska lösningar på en 
automatiserad loggföringsprocess i samband med byggnadsinformationsmodelleringar. 

1.4 Omfattning och avgränsning 
En förutsättning för att examensarbetet skall uppnå god kvalitet är att den utförs i rimlig omfattning 
och på en nivå som ger tillräcklig fördjupning. I detta examensarbete har det därför i samråd med 
handledare gjorts följande avgränsningar 

 Miljöbyggnad 
Miljöcertifieringssystemen är många, och trots att krav ställs på materialdokumentation 
inom samtliga vore det orimligt tidsmässigt att analysera alla. Miljöbyggnad är en av de 
vanligaste miljöcertifieringarna i Sverige. Det kan även tilläggas att NCC har som målsättning 
att certifiera alla sina interna NCC Boende-projekt med byggnadsbetyg Miljöbyggnad Silver. 
Av klassningssystemets 15 indikatorer för nybyggnation, kommer två av dem att behandlas i 
detta examensarbete. Dessa två är indikatorerna 14 Dokumentation av byggvaror och 15 
Utfasning av farliga ämnen. 
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 Nyproducerade byggnader 
Miljöbyggnad är en certifiering som gäller för befintliga byggnader och nyproducerade 
byggnader av alla slag. För att begränsa omfattningen av undersökningsområdet har valet 
gjorts att titta på loggbokshanteringen endast för nyproducerade byggnader inom NCC. 

 Teoretiska lösningar 
Lösningar som behandlas i examensarbetet är av teoretisk karaktär, och kommer 
presenteras i form av teoretiska modeller.  Avgränsningen görs då det att sätta sig in i dessa 
tekniska aspekter skulle bli för omfattande och orimligt med tanke på examensarbetets 
tidsram.  

  



 
 

5 
 

2. Rapportens disposition 
Metod I kapitlet beskrivs vilka metoder som använts för att besvara de 

formulerade frågeställningarna. Därtill kommer motivering av metodval 
att presenteras och kapitlet kommer även behandla aspekter som 
reabilitet och validitet. 
 

Teori Teorin beskrivs i två kapitel. Det första kapitlet är en teoretisk 
referensram vars syfte är att beskriva arbetets huvudsakliga 
ämnesområde: BIM, Miljöbyggnad och miljöbedömningssystem. Därefter 
beskrivs loggboken och loggbokshanteringen på NCC närmare. Det 
teoretiska ramverket bygger på en litteraturstudie medan 
loggbokskapitlet till stor del har utformats med hjälp av handledande 
dokument på NCC. Båda teorikapitel ligger till grund för analysdelen och 
slutsatser.  
 

Resultat Resultatdelen presenteras i två delar, dels i en kartläggning och 
resterande i en sammanställning av empiriska data. Resultatdelarna följer 
efter teorikapitlet, och syftar till att gemensamt med detta ligga till grund 
för analys och slutsats. 
 

Kartläggning: I detta kapitel presenteras sammanställningen av utskickade enkäter 
rörande loggboksarbetet samt resultatet av de muntliga 
kompletteringarna. Avslutningsvis görs en sammanställning av 
problemidentifikationen av loggboken i punktform.  
 

Empiri: Efter kartläggningen presenteras resultatet av intervjuerna med BIM-
sakkunniga. Resultatdelen redogör för praktiskt möjliga tillämpningar av 
materialdokumentation inom BIM, både gällande vad som är möjligt i 
dagsläget och vilka visioner det finns för kopplingen. Slutligen presenteras 
åtgärdsförslag inom ramen för BIM på de problem som identifierats 
under kartläggningen. 
 

Analys I analysdelen vävs teori och resultat samman. Loggbokshanteringen och 
BIM analyseras utifrån dess styrkor, och svagheter respektive möjligheter 
och hinder. Vidare analyseras möjliga lösningar för en lyckad kombination 
av de två och vilka vinster som uppnås i och med denna.  
 

Diskussion Detta kapitel kopplar samman teori, resultat och analys. Här görs även en 
återkoppling till rapportens frågeställningar. Därefter presenteras 
rekommendationer till NCC för fortsatt utveckling av 
materialdokumentation inom BIM.  
 

Slutsats och 
rekommendationer 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som kunnat dras utifrån detta 
examensarbete. Kapitlet presenterar möjliga åtgärder och här ges även 
förslag på vidare forskning inom området materialdokumentation inom 
BIM. 
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I kapitlet beskrivs vilka tillvägagångssätt och verktyg som använts vid insamlandet av 
data samt varför dessa lämpligen använts för att besvara de centrala 

frågeställningarna. 

3. Metod 
 

 

 

 

Detta examensarbete är av kvalitativ karaktär då källorna till den anskaffade informationen till allra 
största del har sitt ursprung i litteratur och intervjuer, samt en tidigare utförd internutredning på 
NCC. Kartläggning och insamling av empiriska data har varit de metoder som använts i detta 
examensarbete och behandlas närmare i detta kapitel. 

3.1 Kartläggning 
Kartläggning är en lämplig metodik när syftet är att beskriva en företeelse (Höst, et al., 2006). 
Huvuddelen av detta moment har bestått av en litteraturstudie. Litteraturstudien har till syfte att 
beskriva de olika områden som berör huvudämnet för detta examensarbete vilka är: 

• BIM 
• Miljöbyggnad 
• Miljöbedömningssystem 
• Loggbokshanteringen på NCC 

De tre första områdena behandlas i rapportens teoretiska ramverk. Dessa har beskrivits utifrån tryckt 
litteratur, digitala källor samt dokument från aktörer som SGBC, Kretsloppsrådet med flera. Ämnena 
som redogörs i denna del ska vidare leda läsaren till en grundläggande uppfattning om de begrepp 
som ligger till grund för examensarbetets syfte.  

Kartläggningen av det fjärde och sista området, loggbokshanteringen på NCC, har utförts på två sätt 
med avsikten att få en god uppfattning om hur hanteringen av loggboken ser ut i dagsläget samt att 
utreda den problematik som finns kring denna. Den första delen har bestått i att studera NCCs 
interna handledningsdokument för loggbokshanteringen.  

Som andra del i kartläggningen av loggbokshanteringen användes sekundärdata i form utav en 
tidigare internutredning på NCC Construction AB. Internutredningen baserades på enkäter och 
utfördes 2013/2014 med syftet att identifiera problemområden inom loggbokshanteringen. Från den 
interna utredningen studerades enkätsvaren från de projekt som uppnådde nivå Silver (4st) och nivå 
Guld (1st) inom certifieringen för Miljöbyggnad. Ytterligare tre nya enkäter skickades ut till 
byggnadsprojekt inom NCC med ambitionen för nivå Guld. Detta gjordes med anledning att 
komplettera datan från den tidigare utredningen med enkätsvar från flera Guld-projekt då det ansågs 
att kraven på mängd och placering har störst anknytning i tillämpningen inom BIM. Enkäterna 
utformades på samma sätt som i den tidigare utförda interna utredningen med motivationen att 
resultatet skulle bli jämförbart med den tidigare erhållna informationen.  
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För att få förtydligade och säkrare svar utfördes muntliga kompletteringar (Höst, et al., 2006) av de 
respondenter som angett att deras projekt certifierades för Miljöbyggnad Guld. 
Enkäterundersökningarna har haft till syfte att utgöra grunden för problemidentifikationen, som sätts 
i förbindelse till examensarbetets första delfrågeställning. Problemidentifikationen, utifrån enkäter 
och intervjuer, har senare använts i insamlingen av empiriska data. 

3.2 Intervjuer 
Insamling av empirisk primärdata har genomförts genom utförandet av sju intervjuer. Intervjuerna 
har riktat sig mot BIM-sakkunniga. Problemen som tidigare identifierats inom kartläggningen låg 
delvis till grund för de frågor som ställdes. Genom semistrukturerade intervjuer kunde man föra 
dialog kring var utvecklingen är på väg, vad som eftersträvas samt vad som krävs för att nå dit. 
Intervjuerna med BIM-sakkunniga har syftat till att finna tillämpningar och lösningar på hur 
materialdokumentationen skulle kunna utföras inom BIM. Målet har varit att få en bild av om, och 
eventuellt hur, tillämpningen skulle kunna ske. Transkribering av intervjuerna har skett löpande. 
Tidsåtgången som genomförande av intervjuer och transkriberingar erfordrar har begränsat antalet 
intervjuer och motiveras av den tid som funnits att disponera för projektet. 

Diskussionerna kring möjliga tillämpningar har legat till grund för de teoretiska modeller som 
presenteras i rapporten. Illustrerande modeller är ett fördelaktigt verktyg för att förklara 
tillvägagångssätt, därför har ambitionen varit att skapa egna teoretiska modeller med en så stark 
praktisk anknytning som möjligt. 

Utifrån insamlad data från enkäter, kompletterande samtal samt interna kunskapsdokument har en 
processmodell för loggboken utformats. Processmodellen redogör för hur loggboken på NCC 
hanteras i dagsläget och är ett resultat av den kunskap som insamlats under studiens gång.  
Modellen har kontrollerats mot miljöansvariga, projekteringsledare och inköpschef.  

Baserat på resultaten i intervjudelen presenteras slutligen även två processmodeller som ska 
illustrera förslag till lösningar för en effektivare loggbokshantering. 

3.3 Reliabilitet och Validitet 
En svaghet som kan uppfattas i metodredovisningen är den initiala utgångspunkten i en internt 
utförd undersökning som ej publicerats eller granskats. Dock har denna kritiska punkt i reliabiliteten 
kompenserats genom valet att replikera de tidigare enkäterna i de senare utskick som utfördes i 
samband med detta examensarbete. Detta har gjort att man i första hand uppnått en jämförbarhet 
(Höst, et al., 2006), men det visade sig att även ett flertal delar av det tidigare resultatet kunde 
verifieras.  

Som tidigare nämnts valdes att göra muntliga kompletteringar på ett urval av enkätrespondenterna. 
Urvalet baserades på relevansen för rapportens ambition att koppla ihop BIM med 
loggboksprocessen. Följaktligen utfördes kompletteringarna på de fyra respondenter som varit 
involverade i nivå Guld-projekt inom Miljöbyggnad, då anknytningen mellan mängd och placering 
(som är krav för Miljöbyggnad nivå Guld) och byggnadsinformationsmodeller anses stor. De muntliga 
kompletteringarna har bidragit med att svaren från respondenterna gjorts tydligare vilket bidragit till 
en högre trovärdighet av resultatet (Höst, et al., 2006).  
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Intervjuerna med BIM-sakkunniga har haft som huvudsakligt syfte att utreda möjliga praktiska 
lösningar för att effektivisera den idag manuella och ineffektiva hanteringen av loggboken. 
Intervjuobjekten är specialister inom ämnet BIM, med en god förståelse för förutsättningarna på ett 
stort byggföretag. Reliabiliteten begränsas av att samtliga intervjuobjekt är anställda på NCC, vilket 
kan betyda att respondenternas åsikter eller idéer möjligen kunnat ha påverkats av varandra. Detta 
faktum gör att resultatet blir mer inriktat på NCCs verksamhet. Slutsatser i rapporten bör trots detta 
kunna appliceras på verksamheter som delar ambitionen att uppnå en effektiv och högkvalitativ 
materialdokumentation, oavsett problemområden och verksamhetssystem. Samtliga intervjuer har 
transkriberats samt att texterna sedan kontrollerats och godkänts av respondenten för att korrigera 
missuppfattningar och göra förtydliganden för en högre tillförlitlighet (Höst, et al., 2006).  

Som följd av att BIM och miljö är en relativt ny kombination har det varit en utmaning att hitta tryckt 
material av betydelse för frågeställningen. Två tidigare rapporter som skrivits inom ämnet BIM och 
Miljöcertifiering har delvis använts som utgångspunkt. Utgivna manualer från SGBC har studerats 
noga för att få en god uppfattning om de krav som ställs. Digitala källor kan komma att ta större del i 
denna rapport än i normala fall, motiverat av det tämligen outforskade ämnet.  

  

”Hög reliabilitet garanterar inte hög validitet men 
hög validitet förutsätter hög reliabilitet.” 
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Detta kapitel siktar på att ge läsaren en mer djupgående kunskap kring de ämnesområden som 
anses vara av störst betydelse för forskningsområdet.  

4. Teoretiskt ramverk 

 

4.1 Hållbarhet 
I takt med ökad efterfrågan och påtryckningar från samhälle och näringsliv har aspekter gällande 
hållbarhet och miljö vunnit allt större mark inom byggbranschen och blivit en högt prioriterad fråga. 
En av de främsta orsakerna är globaliseringen av miljöfrågan, som bidragit till större förståelse om att 
alla människor påverkas och medverkar i det ökade trycket på ekosystemet. Den medvetenhet om de 
problem som finns har lett till flera aktiviteter inom världssamfundet (Hebert, 2013). 

År 1987 publicerade Brundtlandskommissionen rapporten ”Vår gemensamma framtid” (Gröndahl & 
Svanström, 2012) där världens miljörörelser enats genom att mynta begreppet hållbar utveckling 
(FN, 2007). I rapporten beskrivs hållbar utveckling som ”utveckling som möter nutidens behov utan 
att riskera möjligheterna för kommande generationer att möta sina behov”.  

Den hållbara utvecklingen baseras på tre grundstenar; hållbar ekonomisk, ekologisk och social 
utveckling, och för att nå hållbar utveckling måste hänsyn tas till samtliga kravområden (Gröndahl & 
Svanström, 2012). Utifrån begreppet hållbar utveckling har konceptet kring hållbart byggande vuxit 
fram. Det hållbara byggandet syftar till hur byggsektorn kan ta sitt ansvar för den hållbara 
utvecklingen. Byggsektorn står för cirka 40 procent av landets energi- och materialförbrukning 
(Hebert, 2013) och har således en stor roll i frågan om hållbarhet och miljö. Av de tre grundstenar 
som hållbar utveckling bygger på kan samtliga tre kopplas till byggsektorn, och särskilt inom det 
ekologiska området (Freilich & Jagrén, 2002). Den ekologiska hållbarheten handlar, enligt 
Regeringens skrivelse 1997/98:13, om effektiv användning av jordens resurser samt om skyddet av 
miljö och att ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga säkras.  

I Sverige har övergripande mål formulerats för den ekologiskt hållbara utvecklingen, och dessa har 
varit till grund för Miljöbalken, en sammanhållen lagstiftning innehållande ett femtontal lagar inom 
miljö- och naturvårdsområdet, och 16 nationella miljökvalitetsmål. Av dessa 16 miljömål har fem en 
särskild koppling till byggsektorn (Hebert, 2013), varav två, Giftfri miljö och God bebyggd miljö är av 
särskilt intresse i denna uppsats. 

Det nationella miljökvalitetsmålet gällande God bebyggd miljö är ett övergripande mål som 
behandlar god och hälsosam livsmiljö samt medverkan till god regional och global miljö. 
Miljökvalitetsmålet beträffande Giftfri miljö beaktar människans hälsa och den biologiska mångfalden 
(Hebert, 2013), och i detta återfinns en stark förankring till val av material och dess dokumentation.  
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4.1.1 Lagstiftningar 
REACH, Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals, är den Europeiska 
kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni år 2007. REACH-förordningen handlar om 
registrering, utvärdering, tillståndsprövning och begränsning av kemiska ämnen.  Förordningen 
grundas på ”principen att det är tillverkare, importörer och nedströmsanvändare som bär ansvaret 
för att de ämnen som de tillverkar, släpper ut på marknaden eller använder inte har några skadliga 
hälso- och miljöeffekter” (Kemikalieinspektionen, 2011a). REACH gäller i huvudsak för kemiska 
produkter, och i princip alla kemikalier (Kemikalieinspektionen, 2010). 

Grundprincipen med REACH är att samtliga kemiska ämnen måste registreras i den Europeiska 
kemikaliemyndigheten Echa för att få tillverkas och säljas på marknaden (Kemikalieinspektionen, 
2010). Tillverkare och importörer skall även bedöma risken på de ämnena som de sätter ut på 
marknaden, och hur man hanterar dessa på ett säkerhet sätt. Exempelvis om produkten är brand-, 
miljö-, eller hälsofarlig. Detta krav uppfylls genom ett så kallat säkerhetsdatablad, som informerar om 
ämnets egenskaper, risker och vilka skyddsåtgärder som skall vidtas vid användning. Lagstiftningen 
har en betydande roll i fråga om Giftfri miljö och den ekologiska hållbara utvecklingen. 

I Sverige ställs kraven genom Miljöbalken, den svenska samlade miljölagen. Den ställer krav på att 
byggprodukter skall innehålla så ofarliga kemiska ämnen som möjligt, och att man ska ha kunskap om 
dess kemiska innehåll samt eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter. Den omfattar både 
privatpersoner och företag (Hebert, 2013).  

I BBR (Boverkets byggregler) ställer man dessutom krav på att byggherren inte ska använda 
byggprodukter i byggnadsverket vars egenskaper inte är kända. En byggvarudeklaration är ett av de 
verktyg man kan använda för att förmedla sådan information (Kretsloppsrådet, 2008), se mer om 
detta i avsnitt 4.2.1.  

4.2 Verktyg för miljöbedömning av byggprodukter 
Oavsett ett byggprojekts omfattning, typ eller karaktär kvarstår behovet av material, och vid val av 
material för projektet finns flera tusen att tillgå. I vad som kan liknas vid en djungel av produkter och 
varor kan det bli en utmaning att välja en byggprodukt som uppfyller ställda krav från lagen, kund 
och företagets egna ambitioner. Detta har lett till utveckling av flera databaser, både kommersiella 
och icke kommersiella, där byggprodukter bedöms. Där finns den information och kunskap som krävs 
vid användning av byggprodukten samt uppgifter om dennas effekt på hälsa och miljö. Nedan 
presenteras byggvarudeklarationen och de tre största miljöbedömningssystemen. 
Byggvarubedömningen beskrivs mer ingående då detta är det system som NCC önskar använda sig av 
i första hand.  

4.2.1 Byggvarudeklarationer 
Byggsektorns Nya Kretsloppsråd var fram till våren 2012 en ideell förening som bland annat arbetat 
med att uppnå en hållbar byggd miljö genom frivilligt producentansvar. Begreppet producentansvar 
har varit svårt att tillämpa i branschen i och med att sektorn består av ett stort antal aktörer 
(Kretsloppsrådet, 2012a). Mot bakgrund av detta beslutade Kretsloppsrådet sig under år 1995 att 
utforma och tillhandahålla så kallade byggvarudeklarationer (BVD) (Kretsloppsrådet, 2007). En 
byggvarudeklaration är en miljödeklaration, som bedömer en byggprodukts miljöpåverkan i olika 
skeden under dess livscykel.   
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BVD syftar till att vara ett redskap för förmedling av miljöinformation. I BVD finner man anvisningar 
om hur varan ska hanteras under byggskedet, under bruksskedet samt som avfall ur miljösynpunkt 
(Kretsloppsrådet, 2008). Den aktuella versionen heter BVD3, och är ofta det underlag som efterfrågas 
i de olika miljöbedömningssystemen.  

De två huvudsakliga användningsområdena för BVD är: 

• Miljöbedömning av byggvaror 
I samband med projektering och inköp använder man BVD som underlag för att avgöra hur 
lämplig byggvaran är i sin tänkta användning (Kretsloppsrådet, 2007). Detta kan kopplas till 
indikator 15 i Miljöbyggnad (se avsnitt 4.3.2). 
 

• Dokumentation för inbyggda varor 
BVD ska vara en kunskapskälla under hela byggnadens livscykel. Genom dokumentation av 
en byggvaras miljöegenskaper kan man säkerställa den kunskap som krävs vid exempelvis 
rivning och avfallshantering. (Kretsloppsrådet, 2007) Detta kan kopplas starkt till indikator 14 
i Miljöbyggnad (se avsnitt 4.3.2).  

BVD3 är upprättat som ett formulär, till skillnad från de tidigare versioner som har varit i form av 
anvisningar. BVD3 är omarbetad och vidareutvecklad inom ramen för arbetet med Miljöprogram 
2010. Syftet med Miljöprogram 2010 var att sektorn skulle främja hållbar utveckling genom det 
engagemang som fanns bland branschens aktörer (Kretsloppsrådet, 2012b). Två av delprogrammen 
var ”Utfasning av farliga ämnen” och ”Säkerställande av en god innemiljö”, som båda förutsätter 
lättillgänglig information om byggvarors kemiska innehåll och andra miljöegenskaper 
(Kretsloppsrådet, 2007). 

4.2.2 Byggvarubedömningen 
Miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen (BVB) bedömer och tillhandahåller information 
om miljöbedömda varor inom byggsektorn. BVB är uppfört som en ekonomisk förening, där ett 
tretiotal byggherrar och fastighetsägare är medlemmar. Ändamålet för föreningen är att främja 
medlemmarnas ekonomiska intressen, bland annat genom att gemensamt äga och utveckla ett 
system för miljöbedömning av byggprodukter. Samt att föreningen genom sin verksamhet påverkar 
produktutvecklingen av byggprodukter. BVB har även till syfte att bidra till en hållbar utveckling och 
giftfri miljö genom att fortlöpande utveckla bedömningskriterierna och system för att kunna driva 
produktutvecklingen av byggprodukter mot att bli mer miljöanpassade. Detta mot bakgrunden att 
miljöbedömningssystemet kan bidra inom två av de svenska nationella miljökvalitetsmålen 
beträffande Giftfri miljö och God bebyggd miljö. I samband med att det är olika aktörer inom 
byggsektorn som är medlemmar i BVB kan målsättningen gällande hållbar utveckling och giftfri miljö 
uppnås genom att föreningens medlemsföretag själva ställer krav på användande av miljögodkända 
produkter i sina projekt (Byggvarubedömningen, 2014a).  
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Bedömningen baseras på byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad, som båda förses av 
leverantörer, importörer eller distributörer (Byggvarubedömningen, 2014a). Eventuella intyg om 
ämnesinnehåll eller annan produkt- eller miljöinformation som kan vara av intresse beaktas också 
(Byggvarubedömningen, 2014b). En produkts miljöbedömning bestäms utifrån kriterier som dels 
beror på de ingående ämnenas egenskaper, och delvis på en utvärdering av produktens 
livscykelpåverkan – påverkan från vaggan till graven. Vidare bedöms produkten inom sju 
bedömningsområden, för att slutligen få en sammanvägd bedömning. Efter ovanstående process får 
varan bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”. Det kan tilläggas att 
bedömningen ”Accepteras” i BVB motsvarar kraven för BASTA-registret (se avsnitt 4.2.3) 
(Byggvarubedömningen, 2014a).  

Byggvarubedömningens sju bedömningsområden (Byggvarubedömningen, 2014a): 

 Innehållsdeklaration 
 Ingående material och råvaror 
 Tillverkning av varan 
 Transporter och emballage 
 Bruksskedet 
 Avfall och rivning 
 Innemiljö 

I Byggvarubedömningens databas finns det för närvarande 14 221 stycken bedömda byggvaror 
(Byggvarubedömningen, 2014c). Om en byggvara skulle saknas i databasen kan en beställning av en 
bedömning skickas in, och detta görs via Byggvarubedömningens hemsida. Beställaren, som både kan 
vara användare, leverantör eller producent, införskaffar  

 Byggvarudeklaration (BVD3), upprättad enligt Kretsloppsrådets mall (Grundkrav enligt BVB). 
 Säkerhetsdatablad (SDB), uppfört på svenska (Behövs för kemisk produkt). 
 Producentintyg om ämnesinnehåll och halter, vilket krävs för att uppnå bedömningen 

”Rekommenderas”. 

Därefter genomför en specialist inom miljö och kemi, på uppdrag av BVB, bedömningen och 
informerar sedan om resultatet. Vid behov kommer leverantören eller producenten att behöva 
komplettera med uppgifter, detta i samband med att en BVD endast får vara fem år gammal och 
säkerhetsdatabladet endast tre år. Därefter publiceras uppdateringen i databasen med ett unikt ID-
nummer (Byggvarubedömningen, 2014b). 

BVB erbjuder sina användare ett webbaserat projektverktyg för uppförande av loggboken. 

4.2.3 BASTA 
BASTA är ett icke kommersiellt miljöbedömningssystem för utfasning av särskilt farliga ämnen. 
Kärnan i BASTA utgörs av den Europeiska kemikalielagstiftningen REACH, men bedömningen 
behandlar även särskilt farliga metaller, som exempelvis kvicksilver, kadmium och bly, samt 
ozonnedbrytande ämnen som freoner (BASTA, 2014a). BASTA initierades av Nya Kretsloppsrådet, 
men ägs idag av IVL Svenska Miljöinstitutet och branschorganisationen Sveriges Byggindustrier 
(BASTA, 2014b).  
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BASTA innehåller två register: BASTA-registret och BETA-registret. Skillnaden är att byggprodukter i 
BETA-registret uppfyller kraven för systemets gränsvärden för utfasningsämnen, medan BASTA-
registrets produkter uppfyller kraven för systemets gränsvärden för utfasningsämnen och 
riskminskningsämnen. Grundkravet för varor och produkter registrerade i BASTA stödjs av REACH 
förordningen (EG) nr 1907/2006, Kemikalieinspektionens förordning KIFS 2005:73 och deras verktyg 
PRIO4 (BASTA, 2014a).  

BASTA är ett fritt tillgängligt miljöbedömningssystem och erbjuder ett webbaserat projektverktyg 
som kan användas vid miljöcertifieringsarbete. Idag finns 87 639 bedömda byggprodukter lagrade i 
databasen (BASTA, 2014c). Systemet är ett egendeklarationssystem vilket innebär att leverantörerna 
själva registrerar sina byggprodukter. För att säkerställa att leverantören har god kompetens och 
tillräcklig dokumentation genomför BASTA revisioner (BASTA, 2014b). I BASTA sker bedömningen av 
byggprodukter med hänsyn till egenskapskriterier snarare än ämneslistor, (Hebert, 2013) med detta 
önskar man fasa ut ämnen med farliga kemiska egenskaper.  

4.2.4 SundaHus 
SundaHus är ett kommersiellt ägt miljöbedömningssystem för utfasning av farliga ämnen under 
byggnadens hela livscykel. Systemet har tjänster och funktioner inom programskedet, 
projekteringen, byggandet, förvaltningen och rivningen. Bedömningen av en byggprodukt baseras på 
leverantörens dokumentation och SundaHus bedömningskriterier. Kriterierna baseras på 
Kemikalieinspektionens5 och Europarlamentets förordning6 om klassificering och märkning, 
Kemikalieinspektionens prioriteringsguide PRIO, databaserna N- och H-Class samt Prevents databas 
Kemiska ämnen (SundaHus, 2014a). Leverantörernas dokumentation bedöms utifrån: 

 Säkerhetsdatablad eller Varuinformationsblad 
 Byggvarudeklarationer eller Miljödeklarationer 
 Produktionsdatablad 

I systemet lagras även drift- och skötselinstruktioner, produktdatablad och andra dokument 
(SundaHus, 2010).  En helhetsbedömning görs av fyra egenskaper: 

• Hälso- och miljöfarlighet för ingående material och ämnen samt ingående råvaror för 
polymertillverkning 

• Resursförbrukning 
• Rivning samt restmaterial 
• Produkttransparens  

Byggprodukten sammansvägs sedan till en bedömning som presenteras av bokstäverna A, B, C+, C- 
eller D, där A är bäst (SundaHus, 2014b). I systemet finns i dagsläget 80 313 bedömda varor 
(SundaHus, 2014a). SundaHus har även ett webbaserat projektverktyg för loggbokshantering.  

                                                           
3 Föreskrift för klassificering av kemiska produkter baserat miljö- och hälsofarliga egenskaper, samt regler 
avseende explosiva, oxiderande och brandfarliga egenskaper. 
4 Kemikalieinspektionens riskminskningsverktyg där information om ämnen har några miljö- och hälsofarliga 
egenskaper samt om de tillhör kategorin utfasningsämne eller prioriterat riskminskningsämne 
(Kemikalieinspektionen, 2011b) 
5 KIFS 2005:7 
6 (EG) nr 1272/2008 
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4.3 Miljöbyggnad 
I Metro publicerades det den 7 april 2014 en artikel som behandlade status på Stockholm Stads 
miljömål från perioden 2012-2015 (Göransson, 2014). Miljömålen är utformade i 29 detaljerade 
delområden, och bland dessa kommer fyra utav dem inte att uppnås, däribland ”Ökning av andelen 
miljöklassade byggnader” (Miljöförvaltningen, Stockholms Stad, 2014). Delmålet syftar till att från 
stadens sida prova miljöklassning som metod för att säkerställa att byggnader får en högre hälso- 
och miljömässig standard. Det vill säga att delmålet innebär att staden skall ha en 
samverkansplattform mellan kommunala och andra aktörer för att främja miljöklassning av 
byggnader. Bedömningen att delmålet inte kommer uppnås har gjorts av Stadsbyggnadsnämnden. 
(Stockholms Stad, 2012) Samtidigt uppnår man tre delmål inom samma kategori ”Giftfria varor och 
byggnader” beträffande minskning av ämnen innehållandes miljö- och hälsofarliga ämnen, minskning 
av utsläpp av hälsofarliga ämnen från byggnader och anläggningar samt minskad spridning av miljö- 
och hälsofarliga ämnen från bland annat byggsektorn (Miljöförvaltningen, Stockholms Stad, 2014). 

4.3.1 Bakgrund 
Miljöbyggnad är ett svenskt miljöcertifieringssystem som togs fram inom ramen för ByggBo-dialogen. 
ByggaBo-dialogen hade till syfte att skapa en hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn, 
och i dialogen deltog olika företag och regeringen som i samarbete tog fram konkreta åtgärder för 
hur ändamålet skulle uppnås (Hebert, 2013). Miljöbyggnad, tidigare Miljöklassad Byggnad, har 
utvecklats sedan år 2005. Syftet med Miljöklassad Byggnad var att ta fram en enkel och entydig 
miljöcertifiering som skulle bli ett starkt incitament för att påskynda utvecklingen av en 
miljöanpassad och hälsoinriktad bygg- och fastighetssektor. Miljöcertifieringssystemet skulle visa hur 
bra en byggnad är, sett ur miljösynpunkt, och lyfta fram förbättringsområdet. Miljöklassad Byggnad 
togs fram av forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers och högskolan i Gävle, dessutom 
deltog 27 företag i utvecklingsarbetet. I april år 2008 lämnades slutrapporten in, och efter detta 
började testprojekt att utföras (Boverket, 2009). Miljöklassad byggnad bytte år 2011 namn till 
Miljöbyggnad.  

4.3.2 Bedömningskriterier 
Certifieringen Miljöbyggnad kan fås för befintliga och nyproducerade byggnader, likaväl vid om- och 
tillbyggnad. De allra flesta byggnadstyper kan certifieras med Miljöbyggnad – både småhus, 
flerbostadshus och lokalbyggnader, som exempelvis kontor, sjukhus och skolor. Som tidigare nämnts 
bedöms nyproduktioner av byggnader inom tre områden: 

1. Energi 
Som syftar till låg energianvändning  

2. Innemiljö 
Som syftar till god innemiljö beträffande ljud, luftkvalitet, termiskt klimat och dagsljus 

3. Material 
Som syftar till att byggnader projekteras och byggs med bra material och att kunskap finns 
kring vilka byggprodukter som har används 

Inom dessa områden finns det, vid certifiering av nyproduktion, 15 indikatorer vilka är de mätbara 
faktorer som avgör en byggnads miljökvaliteter. Indikator 14 samt 15 berör området material och 
behandlar miljökvaliteten utifrån materialdokumentation respektive utfasning av farliga ämnen. 
Dessa beskrivs senare i avsnittet. 
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Tabell 1 De 15 indikatorer som bedöms i Miljöbyggnad kategoriserade inom aspekter och områden (SGBC, 2012a). 

Nr Indikator Aspekt Område 
1 Energianvändning Energianvändning Energi 

 2 Värmeeffektbehov 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 
 

En certifiering för Miljöbyggnad kan ha fyra betygsnivåer; Klassad, Brons, Silver och Guld. För de olika 
indikatorerna motsvarar Brons de krav som ställs av olika myndigheter, exempelvis Boverket (genom 
Boverkets Byggregler) och Arbetsmiljöverket. Betygsnivån Silver motsvarar en högre nivå än 
lagstadgar, och Guld motsvarar den bästa lösningen och tekniken sett ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Vidare innebär Klassad att indikatorn inte uppfyller de grundkrav som ställs för Miljöbyggnad (SGBC, 
2012a). 

I Miljöbyggnad används vid sammanvägning av ett byggnadsbetyg en speciell metod kallad 
aggregering, detta innebär att betyget fås genom flera delsteg som blir ett slutgiltigt betyg. 
Aggregeringen sker vanligen i tre eller fyra steg, beroende på om en indikator bedöms från rumsnivå 
eller byggnadsnivå. Indikatorsnivån avgörs genom lägsta rumsbetyg, därefter avgör lägsta 
indikatorsbetyget7 aspektsbetyg. Vidare bestäms områdesbetyg av lägsta betyg, men kan höjas ett 
steg om mer än hälften av aspektsbetygen är högre. Slutligen avgörs det totala byggnadsbetyget 
efter lägsta uppnådda områdesbetyget (SGBC, 2012a). 

  

                                                           
7 För nyproduktion gäller detta indikator 3, 10, 11 samt 12 (SGBC, 2012a) 
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Indikator 14 Dokumentation av byggvaror 

I samband med nyproduktion skall den som önskar certifiera sin byggnad upprätta en loggbok. I 
denna dokumenteras byggvaror som byggs in i grundkonstruktion, stomme, ytterväggar, yttertak och 
innerväggar, samt de byggvaror som ingår i produktkategorierna enligt BSAB 968: 

E Platsgjutna konstruktioner  
F Murverk  
G Konstruktioner av monteringsfärdiga element  
H Konstruktioner av längdformvaror 
I Skikt av termoisolervaror 
J Skikt av byggpapp, tätskiktsmatta, asfalt, duk, plastfilm, plan plåt, överläggsplattor 
K  Skikt av skivor  
L Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm 
M Skikt av beläggnings- och beklädnadsvaror 
N Kompletteringar av sakvaror mm 
Z Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror 

Enbart de byggprodukter som monteras fast inne eller i direkt anslutning till byggnaden behöver 
dokumenteras i loggboken. I loggboken behöver inte heller installationstekniska system eller 
elsystem loggföras.  

I dokumentationen av en byggprodukt anges typ, varunamn, tillverkare, innehållsdeklaration samt 
året för upprättandet av sistnämnda. Innehållsdeklarationen för byggvaran som skall motsvara en 
BVD3. Om tillverkaren eller leverantören inte har tillhandahållit innehållsdeklaration efter upprepade 
förfrågningar accepteras en så kallad avvikelserapport med styrkande om användningen av 
byggprodukten så länge denna inte misstänks innehålla utfasningsämnen. Med dessa kriterier 
uppfyllda uppnås nivå Brons och Silver inom Miljöbyggnad, men inte Guld. För nivå Brons och Silver 
kan kemiska produkter redovisas med en innehållsdeklaration i form utav säkerhetsdatablad, vilket 
också motsvarar de lagstadgade krav som finns. 

Tabell 2 Bedömningskriterier för indikator 14 (SGBC, 2012b). 

Indikator 14 BRONS SILVER GULD 
Dokumentation 
av 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, 
innehållsdeklaration och 
årtal for dess upprättande. 

BRONS+ 
Loggboken är digital 
och administreras på 
företagsnivå 
hos fastighetsägaren 

SILVER+ 
Loggboken innehåller 
information om 
byggvarors ungefärliga 
placering och mängd i 
byggnaden. 

                                                           
8 ”BSAB 96 är ett klassifikationssystem som är avsett för att organisera information längs hela byggprocessen” 
(Svensk Byggtjänst, 2013) 
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SGBC anger i bedömningsmanualen för Miljöbyggnad ett generellt krav på en innehållsförteckning av 
de ingående deklarationsdokumenten, men fastställer samtidigt att utformningen av loggboken ska 
bestämmas av fastighetsägaren. För nivå Silver och högre krävs det att loggboken är digital, vilket ska 
underlätta loggningen under produktionen och vidare under förvaltningsfasen. En digital loggbok 
accepteras som Excelfil, eller i de olika miljöbedömningssystemens webbaserade projektverktyg.  

Tanken med uppförandet av loggboken är att den skall förvaltas och uppdateras under hela 
byggnadens livscykel – från projektering till rivning. För Guld krävs även att mängd och placering av 
byggvaran anges (SGBC, 2012b). 

Indikator 15 Utfasning av farliga ämnen 

Syftet med indikator 15 är att förhindra förekomsten av utfasningsämnen. Varje byggprodukt som 
loggförs skall bedömas utifrån innehåll och halt av utfasningsämnen, enligt Kemikalieinspektionens 
(KEMI) kriterier.  Utfasningsämnen betraktas som särskilt farliga, och är definierade av KEMI vilket 
motsvarar samma definition som REACH förordningen. En byggprodukt får innehålla en viss halt av 
ett ämne för att betraktas som fri från utfasningsämnen.  

Tabell 3 Kemikalieinspektionens lista och kriterier över utfasningsämnen (SGBC, 2012b). 

 

Ett sätt att bedöma en byggprodukts innehåll är genom BVD 3, som krävs i indikator 14, och jämföra 
denna mot KEMIs kriterier. För bedömning kan man även nyttja de miljöbedömningssystem som 
finns att tillgå, då samtliga bedömer utifrån KEMIs kriterier. 

Egenskap Riskfras Haltgräns 
Cancerframkallande 
(kategori 1 och 2) 

R45 Kan ge cancer 0,1 % enligt KIFS 2005:7 
för cancerframkallande 
(kategori 1 och 2) 

R49 Kan ge cancer vid 
inandning 

Mutagent (kategori 1 
och 2) 

R46 Kan ge ärftliga genetiska 
skador 

0,1 % enligt KIFS 2005:7 
för mutagent (kategori 1 
och 2) 

Reproduktionstoxiskt 
(kategori 1 och 2) 

R60 Kan ge nedsatt 
fortplantningsförmåga 

0,5 % enligt KIFS 2005:7 
för reproduktionstoxiskt 
(kategori 1 och 2) R61 Kan ge fosterskador 

Hormonstörande Kriterier finns ej  
Kadmium och 
kadmiumföreningar 

Särskilt farliga metaller; för 
kriterier se www.kemi.se 

0,01 % enligt BVD3, 
byggvarudeklarationer 

Kvicksilver och 
kvicksilverföreningar 
samt bly och blyföreningar 

Särskilt farliga metaller; för 
kriterier se www.kemi.se 

0,1 % enligt BVD3, 
byggvarudeklarationer. Gäller 
inte lysrör, lågenergilampor 
eller glödlampor. 

PBT/ vPvB – Persistenta, 
Bioackumulerande, 
Toxiska/mycket 
Persistenta, mycket 
bioackumulerande 

För kriterier se www.kemi.se 0,1% i enlighet med kriterier för 
BASTA 

Ozonstörande ämnen R 59 Farligt för ozonskiktet 0,1% enligt KIFS 2005:7 
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För Miljöbyggnad Silver får det enligt bedömningskriterierna förekomma utfasningsämnen i mindre 
omfattning, dessa skall hanteras i en särskild avvikelselista där avsteget motiveras. För Miljöbyggnad 
Guld får däremot utfasningsämnen inte förekomma i de dokumenterade byggprodukterna (SGBC, 
2012b). 

Tabell 4 Bedömningskriterier för indikator 15 (SGBC, 2012b). 

Indikator 15 BRONS SILVER GULD 
Utfasning av 
farliga ämnen 

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. 
 

 

4.3.3 Certifieringsprocessen 
Certifieringen för Miljöbyggnad hanteras och administreras av Sweden Green Building Council sedan 
år 2011. De ansvarar för systemets manualer, tolkningar och riktlinjer. Certifieringen utgörs av sex 
steg, vilka illusteras i figur 1 nedan.  

 

Figur 1 Steg inom certifieringen för Miljöbyggnad (SGBC, 2012a) 

 

Det första steget består av att registrera byggnaden hos SGBC. Tidpunkten för registrering avgör 
vilken version av manual som byggnaden kommer granskas efter. När projekteringen är färdigställd 
och bedömningsunderlag för indikatorerna är ifyllda sker en certifieringsansökan som sänds till SGBC. 
En handläggare kontrollerar vidare om ansökan uppfyller de formella kraven, för att sedan 
vidarebefordra ansökan för granskning. Under granskningen bedöms ansökan under sekretess av en 
oberoende granskare. I det fjärde steget i certifieringsprocessen bekräftas granskarens bedömning av 
Certifieringsrådet som i sin tur utfärdar ett certifikat. För nyproduktion är denna certifiering 
preliminär. Därefter skickas plakett och certifikat till fastighetsägaren, som får rätten att montera 
dessa i byggnaden. Efter två år sker verifiering av certifieringsresultatet. Detta görs i syftet att 
säkerställa att byggnadens funktioner uppfyller de krav som man siktat mot, utifrån ansökan och 
godkännande vid den preliminära certifieringen. Miljöbyggnadscertifieringen är giltig i maximalit 10 
år eller till dess att byggnaden genomgår större förändringar (SGBC, 2012a). 
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4.4 BIM 

4.4.1 Definition  
BIM är en akronym till Byggnadsinformationsmodellering eller Byggnadsinformationsmodell, dock är 
det ofta den förstnämnda som man refererar till vid användingen av BIM (Hardin, 2009; Eastman, et 
al., 2011). BIM kan även benämnas som objektsbaserad informationshantering. 

Brad Hardin definierar i BIM and Construction Management (2009) BIM som en revolutionerande 
teknologi och process som förändrat sättet kring hur byggnader gestaltas, analyseras, konstrueras 
samt hanteras. Han menar att BIM inte bara handlar om mjukvaran, utan ett helt nytt sätt att tänka. 
Vidare beskriver han vikten av att förstå att programvaran inte är det som avgör om man arbetar 
inom BIM, utan att BIM handlar om processerna kring modeller. I BIM Handbook (Eastman, et al., 
2011) definieras på ett likartat sätt BIM som en modelleringsteknologi med tillhörande processer för 
att producera, kommunicera och analysera byggnadsmodeller. Utifrån dessa två definitioner kan 
man säga att BIM står för den utveckling som innefattar ett verktyg, arbetssätt och ett sätt att tänka 
(Trafikverket, 2013). 

Grunderna i BIM-teknologin är: 

 Objekt 
Byggnadsinformationsmodeller är ett centralt begrepp när man pratar om BIM. 
Byggnadsinformationsmodeller består av objekt. Objekten är placerade på ett 
sammanhängande sätt och agerar informationsbärare – där av benämns även BIM som 
objektsbaserad informationshantering. 

 Egenskaper 
Objekten kan tilldelas egenskaper. Dessa kan variera till antal och karaktär. Exempel på 
egenskaper skulle kunna vara produktegenskaper, geometri (3D), tid (4D) och ekonomiska 
faktorer (5D) 

 Relation och samband 
Mellan objekten skapas relationer. Om till exempel ett fönster placeras i en vägg, och den 
specifika väggen flyttas, kommer fönstret att följa med väggen. Då dessa har en inbördes 
relation, ett förhållande med varandra. På liknande sätt kan relationer skapas mellan 
anslutningar, till exempelvis vägg och mellanbjälklag (Svensk Byggtjänst, 2013; Tyréns AB, 
2014). 

Vidare kan man ur byggnadsinformationsmodellen skapa olika ”vyer”, exempelvis ritningar, 
kostnadskalkyler, tidplaner, energisimuleringar och materiallistor (Tyréns AB, 2014). Objekten kan 
även bära information om status, exempelvis om något är beställt, monterat eller granskat 
(Trafikverket, 2013). De parametriska 3D-CAD objekten bygger datatekniskt på att de är 
förprogrammerade med olika beteenden och bär eller genererar data som kan utnyttjas i olika 
syften, exempelvis för simulering och dimensionering (Svensk Byggtjänst, 2013). 

BIM är ett sociotekniskt system, som består av både tekniska delar och sociala kompontenter. Kärnan 
i BIM är informationsteknologin, som består av 3D-CAD, intelligenta modeller samt 
informationshantering. De sociala kompontenterna handlar om samordning och arbetskultur (WSP 
Group Limited, 2013). 
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BIM definieras inte enbart av teknik – utan också processer. I grund och 
botten handlar BIM om samspelet mellan människa, teknik och organisation.  

 

 

Figur 2 Uppbyggnaden av BIM, med den tekniska kärnan i centrum omgiven av sociala ”lager”. Inspiration hämtad från 
(WSP Group Limited, 2013) 

 

Ofta misstas den objektsbaserade informationshanteringen för att vara något nytt, men detta är 
felaktigt. När BIM introducerades är dock svårt att avgöra. Enligt BIM Handbook (Eastman, et al., 
2011) utvecklades den parametrisk objektsbaserade modelleringen redan under 1980-talet för 
tillverkning, men det är inte förrän på senare år det börjat brukas inom bygg- och fastighetssektorn.  

4.4.2 Nulägesanalys 
Användningen av BIM bland branschens aktörer varierar. Under byggprocessens skeden är 
utbredningen störst inom projekteringsfasen, där man arbetar med 3D-projektering, visualisering och 
samordning (Alsmarker, 2012). M. Lindström och R. Jongeling (2012) menar att de flesta inom 
branschen ligger på denna nivå inom BIM, troligtvis då dessa inneburit uppenbara effektiviseringar 
och snabba kostnadsbesparingar. T. Alsmarker (2012) menar även att de flesta har tagit ytterligare 
ett trappsteg inom BIM, genom att arbeta med integration av design och analys i form av tids- och 
kostnadsanalyser (4D och 5D). Det tredje steget inom BIM handlar om automatisering av tillverkning 
och maskinstyrning och ett industriellt tänk kring plattformar, modularisering och förbättringar. Där 
enas de flesta om att man inte befinner sig för närvarande. På liknande sätt kan man beskriva BIM-
mognaden beskrivas i processer med fyra olika mognadsnivåer, enligt Figur 3 nedan.  
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Nivå 0 är traditionell pappersbaserad informationshantering, nivå 1 motsvarar den nivån där bygg- 
och fastighetssektorn befinner sig idag där man övergår till 3D-dimensionell projektering men 
fortfarande är mycket ritningsbaserat. Allt fler aktörer börjar arbeta med nivå 2 med objektsbaserad 
informationshantering. Avslutningsvis motsvarar mognadsnivå 3 renodlad BIM där 
informationshantering är integrerad och bär information under hela byggnadens livscykel (Teknisk 
expert på BIM Alliance, 2014). 

 

Figur 3 Mark Bew och Mervyn Richards mognadsmodell för BIM 

 

Mängdavtagning 

De allra flesta inom byggsektorn arbetar som tidigare nämnt med 3D-projektering och visualisering, 
och i detta steg är det möjligt att göra mängdavtagning. Det traditionella arbetet med manuell 
mängdavtagningen är en tidskrävande process som både kräver noggrannhet och tålamod. 
Mängdavtagningen sker från 2D-ritningar, och vanliga hjälpmedel för arbetet är skalstock och 
miniräknare samt datorer för att få ut referensdata ur kalkylprogram (Viklund, 2012). Vid arbete i en 
BIM-modell genereras mängderna direkt ur modellen. Detta bidrar till effektivisering, både 
tidmässigt och resursmässigt.  Tilläggas kan att den även skulle kunna vara en sätt att eliminera flera 
mängdavtagningar genom byggprocessens gång.  

Dock finns en del begränsningar inom designverktygen. En begränsning för Revit (se avsnitt 4.4.4) är 
avsaknad av geometriskt stöd för att mäta areor i byggnadsverk enligt svenska mätregler (Svensk 
Byggtjänst, 2013). Vilket försvårar korrekt areaberäkning i BIM-modellen. 
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Allt fler aktörer börjar tillämpa 5D i sina BIM-processer. I 5D-modelleringen görs mängdavtagningar 
för kalkyl ur projektets BIM-modell, och inte separat. Detta innebär ett effektivare kalkylarbete, då 
BIM-modellen integreras med kalkylverktyg (Tyréns, 2012).  

 

 

Figur 4 Byggprocessens huvudsakliga skeden 

 

Figur 5 De olika dimensionerna inom BIM. 6D är för förvaltningsskedet. 
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4.4.3 Möjligheter och begränsningar  
Med BIM skapas många möjligheter, och det kan med fördel användas i hela byggprocessen och av 
branschens olika aktörer. Några av dessa fördelar och möjligheter är: 

 Genom en byggnadsinformationsmodell kan man visualisera projektet och ständigt generera 
nya ritningar. En samordningsmodell9 gör att alla parter får tillgång till den aktuella, nya 
informationen. Med andra ord tillgång till rätt information. (Eastman, et al., 2011) 

 Objektsbaserad modellering10 bidrar till att man tidigt specificerar vad man önskar, vilket 
underlättar inför kommande skeden i byggprocessen. (Svensk Byggtjänst, 2013) 

 BIM bidrar till tidigare samordning mellan de olika disciplinerna, inte minst inom 
projekteringen (Eastman, et al., 2011) 

 Miljöfördelar inom bland annat energieffektivisering och hållbarhetstänk, genom 
simuleringar, analyser och beräkningar. (Eastman, et al., 2011) 

 Möjligheter att koppla till tid- och kostnadsdimensioner (4D och 5D) (Eastman, et al., 2011) 
 En obruten informationskedja genom hela byggnadens livscykel – från projektidé till rivning.  
 Minskad kostnad genom mindre fel, exempelvis genom kollisionskontroller och upptäckt av 

utformningsfel (Eastman, et al., 2011) 
 En effektivare arbetsprocess och ökad produktivitet, utan försämrad kvalité (SWECO AB, 

2014) 

De klara fördelarna med BIM, vilka även ligger till grund för de övriga fördelarna, är dess bidrag till 
minskade kostnader och tidsåtgång i jämförelse med traditionella projekt (SWECO AB, 2014).  

Samtidigt som BIM medför fördelar för den som väljer att nyttja det, så bör det nämnas att det finns 
utmaningar och begränsningar. I och med att BIM-teknologin medför förändring i arbetsprocesser 
inom organisationen kan man möta problem vid implementeringen av denna. Ett exempel är tidigare 
samordning, som kan vara till fördel likväl en utmaning i samband med att projektdeltagare måste 
lära sig att arbeta i en integrerad projektering. Vidare måste de organisationer som implementerar 
BIM i vissa fall utbilda sin personal, samt låta förändringen slå igenom, vilken i sin tur kan komma att 
bli tidskrävande. Det uppkommer även juridiska problemområden, ett exempel skulle kunna vara 
vem som är juridiskt ansvarig för modellens tillförlitlighet eller vem som äger samordningsmodellen. 
(Eastman, et al., 2011) 

Vidare finns det ibland brist på incitament för byggherrar att implementera BIM, då de anser att 
deras organisation är konkurrenskraftiga och välskötta utan BIM (Åkerlund, 2012) 

Avslutningsvis kan det tilläggas att där det finns möjligheter finns även utmaningar, BIM är inget 
undantag. Idag utgör inte tekniken ett hinder, och flera använder redan BIM-verktyg dock inte till 
dess fulla potential (Måradson, 2013). 

  

                                                           
9 Den modell där flera parters arbetsinsats länkas till en gemensam BIM-modell. 
10 Synonym till byggnadsinformationsmodellering, vilken kan beskrivas som ”processen att generera och 
förvalta information om ett byggnadsverk under hela dess livscykel” (Svensk Byggtjänst, 2013) 
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4.4.4 Mjukvaror 
I tabell 5 nedan listas de vanligaste mjukvaror inom byggnadsinformationsmodellering, var av de två 
första kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 

Tabell 5 Sammanställning av olika mjukvaror inom BIM (Tyréns, 2012).  

Applikation Utvecklare Användningsområde 
Revit Autodesk 3D-modellering och projektering 
Navisworks Autodesk 3D-samordning och kvalitetskontroll.  
Tekla  Tekla Projektering 
SolidWorks Dassault Systèmes 

SolidWorks Corp 
Projektering 

Solibri Graphisoft 3D-samordning och kvalitetskontroll 
Vico Office Client Trimble 3D-samordning och kvalitetskontroll.  
PlanCon Consultec Tidsplanering 4D 
MAP Kalkylering Unit4 MAP Kalkyl 5D 
BidCon Consultec Kalkyl 5D 
ArchiCAD Graphisoft 3D-modellering och projektering 
Bentley Systems Bentley 3D-modellering och projektering 
 

Revit 

Revit är ett mjukvaruprogram för byggnadsinformationsmodellering (Hardin, 2009) vilken baseras på 
3D-CAD. Revit baseras på parametrisk modelleringsteknik, vilket innebär att om en ändring sker i 
modellen kommer denna ändring att slå igenom i hela modellen. Definitionen av en parametrisk 
modell är att den innehåller villkor (eng. constraint), dessa villkor utgår ifrån matematiska modeller 
som exempelvis ekvationer och relationer. En parameter kan beskrivas som en konstant, exempelvis 
massa, area, längder och så vidare (Vaezi, 2007).  

Revit är kompatibel med andra programvaror. Länkningen kan ske via IFC11 eller andra filformat som 
tillåter utbyte av information.  

Navisworks 

Navisworks är mjukvara som tillåter samordning av de olika disciplinernas BIM-modeller. 
Programmen gör det möjligt att få en översikt över hela projektet i en integrerad tredimensionell vy 
där man kan granska projektmodellen ur flera vinklar för att tidigt koordinera de olika disciplinernas 
arbete, lösa konflikter såsom kollisioner och planera genomförandet redan innan produktionsstart. 
Programmet ger även möjligheten att skapa tidplaner, samt animationer kopplade till denna för att 
framställa visualiseringar av produktionens framskridande, det vill säga tidssimulering i 4D. 
Navisworks hanterar ett stort antal olika filformat, vilket tillåter att projektörer kan arbeta i olika 
mjukvaror utan problem att sammanföra dem i en och samma modell.   

  

                                                           
11 Industry Foundation Classes (IFC) är ett neutralt och öppet filformat som möjliggör fritt byte av information 
mellan CAD-program och andra mjukvaror (Svensk Byggtjänst, 2013) 
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Mjukvaran är ett analytiskt verktyg och används främst för tidssimulering, kollisionskontroll, och 
navigationssimulering (Hardin, 2009) men har även andra funktioner som till exempel 
mängdavtagning och kostnadssimuleringar. Liksom i Revit är det möjligt att tilldela objekten i BIM-
modellen data (Autodesk, 2014).  

Exempel på likartade programvaror som också utför kvalitets- och kollisionskontroller är Solibri 
Model Checker och Tekla BIMsight. 

4.4.5 BIM och material 
Byggandet i världen visar inga tendenser till att sakta ner. Tvärtom förutspås att byggandet kommer 
att öka exponentiellt framöver. Därmed blir miljömedvetenhet av allt större vikt inom byggsektorn. 
Materialval är en av de viktigaste faktorerna i arbetet med hållbart byggande. Branschen har tidigare 
använt material utan en tanke på tillverkningsprocessen, transportsträckan eller kemiskt innehåll. 
Idag vet man att material kan emittera farliga ämnen i luften under hela livscykeln, eller att färg kan 
innehålla kemiska ämnen som är farliga för barn (Hardin, 2009). Följaktligen behövs redskap för att 
göra bättre materialval samt utarbetade processer för att dokumentera vilka val som görs. 

Material utgör hela byggnaden, och de val man gör av dessa kommer att påverka under hela 
byggnadens livstid, till och med efter rivning. Under de senaste åren har undersökningar som 
behandlat BIM i kombination med miljöklassningar visat på samma sak; Att det finns stor potential 
inom sammanförandet av BIM-modellen och materialdokumentation (Widell, 2013; Burman & 
Thrysin, 2011).  

I en rapport sammanställd av företaget McGraw Hill i USA där LEED är den vanligaste 
miljöcertifieringen bekräftas potentialen av hållbara materialval med hjälp av objektsbaserad 
informationshantering. I rapporten listades de mest utnyttjade användningsområdena för 
amerikanska byggföretag som utövade Green BIM12. På en fjärdeplats kom materialval för bättre 
hållbart byggande, efter de tre mest förekommande som var Energiberäkningar, Dagsljusanalyser 
och Installationsdesign (McGraw-Hill Construction , 2010). Trots att man kommit långt inom 
energiberäkningar och termiska beräkningar även i Sverige så har man ännu inte utnyttjat 
möjligheterna inom materialdokumentation till dess fulla potential.  

Materialredovisning är ett krav inom flera av de miljöcertifieringar som finns på marknaden vilket gör 
att utveckling inom området skulle gynna många som vill förenkla arbetet med att miljöcertifiera 
byggnader. Material är ett exempel på område där BIM kan användas inom LEED, BREEAM och 
Miljöbyggnad för att generera underlag för bedömning (Widell, 2013; Hardin, 2009). 
Miljöbedömningarna Byggvarubedömningen, BASTA och SundaHus har tagits fram för att kunna 
underlätta att göra miljömedvetna materialval, men idag finns ingen teknik som förenar databaserna 
med BIM. Dock har BASTA och SundaHus uttryckt att det finns en önskan att bygga vidare på sina 
system för att kunna utnyttja BIM-teknik för en enklare användning av dessa, även under 
förvaltningsfasen (Burman & Thrysin, 2011). 

  

                                                           
12 Green BIM är ett engelskt begrepp innefattande de användningsområden inom BIM som är tillämpningsbara 
för att minimera en byggnads miljöpåverkan. 
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Ett sätt att hantera bland annat materialinformation är genom tillämpning av såkallade PLM-
lösningar. PLM står för Product Lifecycle Management och är i grunden en relationsdatabas som 
stödjer hantering av all information om en produkt genom hela dess livscykel. PLM-systemet bygger 
på en databas som innehåller olika typer av strukturer för kategorisering av information. Dessa 
strukturer länkas ihop med varandra. Strukturerna är i sin tur fyllda med information, och därmed 
bildas relationer mellan alla strukturers informationsbärande delar. På så vis kan ett PLM-system 
hålla reda på hur produkter, projekt och komponenter är kopplade till varandra inom ett företag. Till 
exempel kan man skriva ut en produkts materiallista och göra kostnadsuppfattningar. Det går också 
att få reda på vilka komponenter som behövs till en viss produkt, och hur de sitter ihop. 
Industribranschen har gjort sig känd för att ha anammat systemet, men nu kan man konstatera att allt 
fler branscher intresserar sig för PLM-lösningar, nyligen även byggbranschen (Aram & Eastman, 2013). 
Ett stort byggnadsprojekt som pågår i dagsläget värt 17 miljarder är bygget av ESS, en 
forskningsanläggning situerad utanför Lund där man tillämpar PLM-system. Alla delar ingående i 
byggnadsprojektet modelleras, ända ner till skruvnivå. Alla komponenter ingår i den gemensamma 
databasen där alla discipliner kan hämta sina delar. På så vis kan man säkerställa att alla ingående 
komponenter i ett projekt redan har gått igenom kravställningen, som exempelvis skulle kunna vara 
baserade på Miljöbyggnadskriterier. 
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5. Loggboken 
För loggboken är dokumenteringen av största vikt. Det kan lätt uppfattas som att målet med att föra 
loggbok ska vara att alla material uppfyller särskilda miljökrav, men loggboken kan innehålla både 
icke bedömda byggprodukter och byggprodukter innehållandes miljöfarliga ämnen kan och tillåts 
förekomma i viss utsträckning. Toleransen beror på certifieringsnivå.  

Avsikten med miljöcertifiering och loggboken är givetvis att styra projekteringen mot miljömedvetna 
val, där byggvaror innehållande farliga kemikalier undviks och bedömda produkter prioriteras, men 
de största miljövinsterna fås på längre sikt. I ett senare skede ska en väl utförd dokumentation av 
byggnadsmaterial bidra till underlag för tänkbara förbättringsåtgärder såväl som miljömedveten 
hantering av byggnadsmaterial vid eventuell ombyggnation eller rivningsprocess. Även vid en 
potentiell försäljning är informationen som medföljer av stort värde. En loggbok ska ständigt 
uppdateras varefter ändringar sker under byggnadens livstid. Det är alltså entreprenören som lägger 
grunden till den dokumentation vars ansvar förvaltaren övertar efter byggprojektets färdigställande.  

 

Figur 6 Tidsfördelningen av de olika faserna under ett byggnadsverks livstid.  

Även om denna rapport har Miljöbyggnad som avgränsning, så bör det upplysas om att alla 
miljöcertifieringarna med undantag av Green building kräver dokumentation av byggvaror.  

5.1 Loggbokshanteringen på NCC (riktlinjer från NCC) 
Detta avsnitt redogör för NCC:s riktlinjer och rekommendationer för loggbokshantering men är ingen 
redogörelse för hur arbetet faktiskt utförs idag. Avsnitt 6.2.5 redogör för en bättre bild av hur den 
faktiska processen har sett ut baserat på sammanställning av enkäter.  

5.1.1 Miljömål 
NCC arbetar med fyra huvudsakliga miljömål inom sin verksamhet där man vill 

• Skapa hälsosamma bebyggda miljöer 
• Minska klimatpåverkan 
• Minska användningen av skadliga ämnen 
• Bidra till återvinning 

Alla dessa fyra punkter kan direkt sättas i samband med miljömedvetna produktval, och en väl utförd 
loggbok. NCC har satt upp som mål för 2020 att kunna tillhandahålla loggböcker för samtliga 
byggnads- och anläggningsprojekt. Från och med 2016 satsar företaget på att successivt tillämpa 
BASTA och BVB-kraven för alla byggvaror, anläggningsvaror och kemiska produkter som byggs in i 
NCC:s projekt. (NCC, 2013a)  
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5.1.2 Dokumentation och verifiering av material 
På NCC vill man att det vid tillfället som utvalda byggvaror och material byggs in ska vara verifierat 
att dessa uppfyller miljöcertifieringskraven. Alla i projektet som hanterar materialval ska delta i 
arbetet med loggboken och ansvarar för att kraven följs (se figur 7). Ansvaret ligger på flera olika 
projektdeltagare under byggprocessens gång. Från projekteringsstadiet där arkitekter och 
konstruktörer föreskriver material, till inköpsansvariga som säkerställer att leverantörer och 
byggvaror uppfyller miljökraven, och slutligen i produktionen där arbetsledningen ansvarar för 
arbetsplatsinköp och loggföring. I riktlinjerna från NCC anges att en huvudansvarig bör utses inom 
projektet för att övervaka processen med loggboken och för att hantera avvikelser. Efter projektets 
färdigställande lämnas hela ansvaret för loggboken slutligen över till förvaltaren. 

Det är viktigt att redan vid upphandlingen ställa rätt krav på materialleverantörer och 
underentreprenörer rörande dokumentation och miljöegenskaper av byggvaror för projektet. För att 
försäkra sig om att erhålla önskade dokument bör kraven formuleras i avtalen och kopplas till vite. I 
de digitala projektverktygen Byggvarubedömningen, SundaHus och BASTA är det möjligt att ”bjuda 
in” underentreprenörer att jobba med uppbyggnaden av loggboken direkt i det webbaserade 
verktyget. Detta kan ske under förutsättningen att underentreprenören redan har eller skaffar licens 
för det aktuella systemet (NCC, 2013b).  

 

Figur 7 Bilden är hämtad från NCC och beskriver stegprocessen för verifiering av miljökrav och loggning av materialval, 
mängd och placering (NCC, 2013b). 

5.1.3 Val av loggbok 
Inom NCC finns generella licenser för BASTA:s och Byggvarubedömningens projektverktyg. Detta 
innebär att alla anställda på NCC har fri tillgång till databaserna och projektverktygen via respektive 
webbsida. Det går också att skaffa licenser för specifika projekt där kunden efterfrågar någon av de 
andra tillgängliga databaserna. Vilket verktyg som man väljer att arbeta i beror helt på vilka kundkrav 
som finns, men att arbeta i ett webbaserat verktyg är till stor fördel om det är flera aktörer som ska 
samverka i projektet. 
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Under projektets gång skall man prioritera material och byggvaror som: 

1. Bedömts med ”rekommenderas” eller ”accepteras” av byggvarubedömningen, alternativt 
godkänts av BASTA eller av SundaHus. 

2. Redan finns bedömda i någon av miljöbedömningarna. 

Byggprodukter kan finnas registrerade som icke godkända eller vara icke bedömda hos ett 
bedömningssystem men anges som godkänd i något av de andra bedömningssystemen. Detta kan då 
anges i loggboken. Vid granskning är det alltid den friande bedömningen som slutgiltigt gäller. Att en 
byggvara inte finns registrerad i någotdera av systemen betyder inte att denna inte uppfyller 
miljökraven utan det finns många varor som ännu inte blivit bedömda. NCC eller NCC:s leverantörer 
kan skicka in produkter och få dem bedömda i byggvarubedömningen. För tjänsten tillkommer en 
viss kostnad beroende på hur snabbt resultatet önskas, och som underlag för bedömningen krävs en 
aktuell byggvarubedömning eller ett säkerhetsdatablad13 för produkten.  

Om miljökraven för byggvaran inte kan uppnås, och denna inte kan ersättas med en likvärdig produkt 
som uppfyller kraven måste detta anmälas till ansvarig inom projektet och en avvikelserapport 
upprättas. Bilden nedan har hämtats från NCC:s kunskapsdokument om loggbokshantering och 
beskriver schematiskt hur processen vid materialval kan se ut. 

 

Figur 8 Process för prioritering av produktval vid loggbokshantering (NCC, 2013). 
                                                           
13 För kemiska produkter räcker säkerhetsdatablad som innehållsdeklaration på nivåerna brons och silver. För 
nivå guld krävs byggvarudeklaration. Anledningen till att man nöjer sig med säkerhetsdatablad för de lägre 
nivåerna är att det är lagkrav på att kemiska produkter ska ha säkerhetsdatablad och att det ofta inte finns 
byggvarudeklarationer för dessa. 



 
 

32 
 

När man jobbar mot att uppnå den högsta nivån inom Miljöbyggnad, det vill säga nivå Guld, måste 
placering och mängd loggas i projektverktyget. Där kan våning och rum anges som platsbeskrivning 
och för sådant material som har byggts in överallt kan anges ”genomgående”. Hur angivelserna för 
mängd påverkas av projektverktygets utformning.  

5.1.4 Intern utredning av loggboken 
Inom NCC är man överens om att loggbokshanteringen hittills har varit ett tidskrävande moment som 
lett till höga kostnader. Under 2014 sammanställdes en grundläggande internutredning med syfte att 
precisera problemområdena inom loggbokshanteringen. De problem som identifierades fanns främst 
inom områdena för: 

• Underentreprenörer  
• Stöd och rutiner 
• Projektverktygen 

En sammanställning av enkäter som skickades ut till olika loggboksansvariga inom projekt på NCC 
gjorde att dessa problemområden kunde ringas in som de huvudsakliga inom loggbokshanteringen. 

Underentreprenörer  

Det krävdes mycket energi och tid till att informera underentreprenörer om miljökraven kring 
material. En stor tidsåtgång gick även till att se till att all nödvändig dokumentation i form av 
byggvarudeklarationer och säkerhetsdatablad kom in. Ännu ett bekymmer var att 
underentreprenörer också måste ha egna licenser till bedömningssystemen, för att kunna anpassa sig 
till olika projekt, och ibland har detta saknats.  

Stöd och rutiner 

Informationen har varit dålig eller inte nått fram till de loggboksansvariga samtidigt som de flesta av 
dessa inte haft någon tidigare erfarenhet av loggbokshantering. Många fann att det var otydligt hur 
mycket tid som skulle läggas ner, samt vilka produkter som ska ingå i loggboken och inte. Processen 
har sett väldigt olika ut, och loggboksarbetet har börjat vid olika tidpunkter. I ett undersökt fall hade 
man börjat med loggboken efter byggstart. Något som inte är önskvärt för att kunna säkerställa 
kvalitets- och miljökrav. Det lades fram som förslag att införa en loggbokskunnig, som skulle finnas 
tillgänglig att svara på funderingar under projektets gång.  

Projektverktyg 

Flera av respondenterna angav att projektverktygen lämnade mycket utrymme kvar för utveckling då 
det saknas effektiva funktioner för användaren som att till exempel kunna kopiera och klistra.  
Dessutom såg man att systemen i vissa avseenden motarbetar varandra då det är enklare för 
loggbokhanterare att ange produkter som godkänts i alternativ databas istället för att skicka in för 
bedömning. Detta gör att vidare påbyggnad av databaserna saktas ned eller begränsas. 

Enkätundersökningen som gjordes har gett en fingervisning inom vilka problem som 
loggbokshanteringen behöver förbättras och dessa uppgifter har varit en utgångspunkt i arbetet med 
detta examensarbete. (Eliasson, 2014) 

 



 
 

33 
 

I kapitlet förklaras loggboksprocessen som den ser ut idag utifrån enkäter och samtal med 
loggboksansvariga. Slutligen listas de problem som kunde identifieras inom loggboksprocessen. 

6. Kartläggning  

 

6.1 Enkäterna 
I detta avsnitt presenteras resultat från enkätundersökningen beträffande arbetet med loggboken. 
Det har totalt skickats ut åtta enkäter. Av dessa är det tre som skickats ut i samband med detta 
examensarbete. Det vill säga projekt 6, 7 samt 8, som samtliga har miljöambitionen Miljöbyggnad 
(MB) Guld. I tabellen nedan har en kort sammanställning av projekten gjorts.  

Tabell 6 Sammanställning av projektets typ, miljöambition, val av miljöbedömningssystem och geografisk lokalisering. 

 Typ Miljöambition Miljöbedömningssystem Region 
Projekt 1 Bostäder MB Silver BVB Mälardalen 
Projekt 2 Bostäder MB Silver BASTA, BVB Mälardalen 
Projekt 3 Bostäder MB Silver Sunda Hus Mälardalen 
Projekt 4 Bostäder MB Silver BVB Mälardalen 
Projekt 5 Kontor MB Guld BVB Norrland 
Projekt 6 Handel och kontor MB Guld BVB Östergötland 
Projekt 7 Kontor MB Guld BASTA Väst 
Projekt 8 Bostäder MB Guld BVB Syd 
 

Arbetet med loggboken i produktionen utförs vanligen av en arbetsledare eller en miljösamordnare, 
denna är i sin tur vanligtvis en entreprenadingenjör. I vissa fall arbetar de båda tillsammans.  

6.1.2 Identifiering av problemområden 
I enkäterna uttrycker flera svårigheter med att skapa strukturen för loggboken, vad som skall ingå 
och hur den skall utformas. Dock verkar respondenterna för projekt 6, 7, och 8 ha en bättre 
uppfattning om vad som krävs, och refererar till handledande dokument. Det generella 
handledningsdokumentet för loggboksarbete uppfördes under hösten år 2013, och detta kan vara en 
förklaring till varför projektansvariga innan upplevt struktureringen som svårare. Dock poängterar en 
respondent att det handledande dokumentet kan förtydligas och förbättras.  

Det råder variation i vid vilken tidpunkt arbetet med loggboken påbörjas i projekten. Ungefär hälften 
påbörjar loggboken i god tid, och med detta menas projekteringsskedet eller vid byggstart i 
produktionsskedet. När man ser till de projekt som påbörjat loggboksarbetet i sent skede framgår 
det av enkätundersökningen att detta beror på två orsaker. Den är att beställaren ändrat sig och 
önskat miljöcertifiering när produktionen redan påbörjats och den andra orsaken är att man 
underskattar tidsåtgången för loggboksarbetet och bortprioriterar loggboken. Detta beror enligt 
respondenten på att man redan har underlaget klart och upplever att man därmed kan sammanställa 
loggboken i efterhand.   
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Den senare orsaken till att loggboken uppförs i sent skede har även stark koppling till vad flera 
respondenter uttrycker sig i enkäter: Det faktum att man underskattar omfattningen av arbetet och 
dess tidsåtgång. De menar att det är en tidkrävande process, då man bland annat måste:  

 Informera berörda, exempelvis underentreprenörer, om hur man skall logga och hur man 
använder miljöbedömningssystemen. 

 Avgöra vilka av byggprodukterna som skall föras in i loggboken. 
 Samla in och få in dokumentationen i tid av underentreprenörer och leverantörer. 
 Miljöbyggnad Guld har omfattande loggbokshantering vilket leder till mycket jobb som tar 

tid. 

Respondenten för projekt 5 nämner även att denne önskar mer av NCC:s inköpsportal. I NCC:s 
interna inköpsportal har byggprodukter som är godkända i BASTA-registret en symbol, dock finns 
ingen information kring om denna finns bedömd i BVB eller om den är godkänd i Sunda Hus. 
Respondenten uttryckte att det hade varit fördelaktigt med en liknande symbolfunktion för samtliga 
bedömningar. 

En av de största utmaningarna som framgår av enkäterna är att se till att ordna samarbetet kring 
loggboken, vilket förutsätter att de involverade i projektet tar fram det material som krävs. Vanligtvis 
är det en person som ansvarar för loggboksarbetet, men denne måste i sin tur ha materialet som 
krävs för att kunna utföra sin arbetsuppgift.  

Vidare påvisar enkätundersökningen att det råder generell förvirring kring loggboken – både den 
fysiska och arbetet kring denna.  

6.2 Kompletterande muntliga samtal 
Som ett komplement till enkäterna har intervjuer genomförts med de projekt som har ambitionen 
Miljöbyggnad Guld. Dessa har syftat till att vidare kartlägga de problem som återfinns inom 
loggboksarbetet, och har även bidragit med möjligheten till frågor och förtydligande kring de 
besvarade enkäterna.   

6.2.1 Problem och utmaningar 
Respondenterna har uttryckt olika problem och utmaningar med loggboksarbetet. De flesta av dessa 
motsvarar de problem som kunnat identifieras i samband med enkätundersökningen. Tidsaspekten 
är en återkommande faktor. Den handlar om den tid det tar att informera berörda, samla in 
dokument samt respondenternas egna bristande tidsplanering beträffande loggboksarbetet.  

En av respondenterna var en platschef som på grund av oväntade omständigheter fick ta över 
ansvaret för loggboksarbetet. Denne nämner problematik med internationella inköp, och svårigheter 
med att införskaffa sig den dokumentation som krävs i efterhand. Platschefen beskriver ett stort 
problem beträffande området inköp. Denne menar att inköp borde ha ett större ansvar beträffande 
att logga de material som de inhandlar. Om inköpsavdelningen skulle ansvara för detta samt att ta 
fram den dokumentation som krävs skulle processen blir mer effektiv.  

I kontrast till detta beskriver en annan respondent, som arbetar som miljösamordnare för flera 
projekt samt är KMA-ansvarig, att inköpsavdelningen i deras projekt loggat byggprodukter i koppling 
till inköpen. Respondenten uppger även att denne själv ställt krav rörande inköps insats i 
loggbokshanteringen.  
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Vidare beskriver samma respondent att denne ser en utmaning inom kravställningen på alla 
inblandade parter. En annan respondent, som arbetar som arbetsledare, beskriver även problem 
kring struktur för loggboken och ser ett behov i att ha en gemensam mall för hur loggboken skall 
utformas.  

En av respondenterna, som ansvarat för loggboken flera gånger, uppger att denne tror att många av 
de som ansvarar för loggboksarbetet i projekten ser det som ett extra arbete. Detta tror denne 
främst beror på att arbetet med loggboken inte ingår i deras ordinarie arbetsuppgifter. Exempelvis 
arbetar inte en entreprenadingenjör med miljöcertifieringar på daglig basis, och är ofta tillsatt på ett 
projekt en gång. Respondenten nämner även att mycket beror på den ansvariges inställning och 
engagemang.  

6.2.2 Förbättringsområden 
Förbättringsområdena som respondenterna uppgett i intervjuerna är både organisatoriska, 
administrativa och praktiska. Respondenten som innehar arbetsrollen som platschef önskar en 
huvudansvarig för loggboken, vilket inte funnits i dennes projekt. Vidare önskar densamme hårdare 
krav för inköpsavdelningen, då brister i kontraktet inneburit extraarbete i form av att man i 
efterhand behövt komplettera med dokumentation som ej funnits med vid upphandling av 
underentreprenörer. Fortsättningsvis önskar en annan respondent en gemensam loggboksmall, vilket 
denne anser skulle effektivisera arbetet. Bland respondenterna finns även ett stort behov i att alla 
medverkande parter i projektet måste involveras i loggboksarbetet och gemensamt arbeta mot 
målet – vilket är att skapa en loggbok som uppfyller kraven.  

Respondenten som arbetar som miljösamordnare och är KMA-ansvarig ser möjlighet till förbättring 
hos beställare, som denne själv anser brister i kunskap beträffande loggboken och dess syfte. 
Beställare, menar respondenten, vet att de önskar miljöcertifiera sin byggnad men saknar ofta 
vetskap om att en loggbok skall uppföras och bli ett resultat av certifieringsprocessen.  

6.2.3 Tillvägagångssätt för mängd och placering av byggprodukter 
För Miljöbyggnad Guld krävs det att mängd och placering för loggade byggprodukter anges. Därför 
tillfrågades respondenterna hur man arbetat med mängdavtagning i projekten och hur man 
tillgodosett kravet beträffande placering. 

För mängdavtagning använder man sig i dagsläget utav inköpsuppgifter, fakturor samt kalkyler. Vid 
behov har man även nyttjat tvådimensionella ritningar för mängdavtagning. Gällande kravet för 
dokumentation av placering så beskriver respondenterna att de indirekt får dem i samband med 
strukturen för loggboken. Beträffande strukturen för loggboken så utformas den enligt beställarens 
önskemål, om NCC är intern beställare utformas den i BVBs webbaserade projektverktyg enligt 
företagets riktlinjer för loggboken. Loggbokens struktur utformas enligt det handledande 
dokumentet, efter kalkylen eller efter tidsplan. Strukturen bygger i samtliga fall på en logisk struktur 
– som sträcker sig från grundplatta och uppåt i byggnaden. Placeringen beskrivs även med 
utgångspunkt i tvådimensionella ritningar, dock uppger respondenten att detta är tillvägagångssättet 
vid efterarbete. Vid uppgifter kring placering är kravet från SGBC att den ska anges ungefärligt. En av 
respondenterna uttrycker förvirring gällande kravet då denne menar att placeringen är poänglös om 
man inte specificerar exakt placering. Respondenten anser att detta utgör bristfällig information för 
framtida sanering.  
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6.2.4 Respondenternas kunskap och uppfattning om BIM 
Vid frågan beträffande respondenternas kunskap och erfarenhet inom BIM är den antingen obefintlig 
alternativt har respondenten teoretisk kunskap om det. BIM används inom projekten för 
visualisering, men sällan för mer än så. Respondenten som arbetar som platschef beskriver att BIM 
används inom projekteringen, men tyvärr försvinner i produktionen på grund av att verktyg och 
kunskap saknas. Mot denna bakgrund använder man sig av tvådimensionella ritningar vid exempelvis 
mängdavtagning för loggboken. De flesta av respondenterna ser dock kopplingen mellan BIM och 
loggboksarbetet som möjlig. Dock är flera kritiska till huruvida BIM kommer nå ut till produktionen, 
mycket på grund av bristande kunskap och erfarenhet. En av respondenterna uttrycker tvärtemot att 
denne tror att nyfikenheten finns för BIM i produktionen. Densamma ser även att loggboken enbart 
blir en del av det BIM-modellen erbjuder. Den respondenten som arbetar som arbetsledare ser också 
en stor tillämpning för BIM inom mängdavtagning, men uttrycker samtidigt problematik med sådant 
som inte modelleras men som kräver dokumentation i loggboken – till exempel fogmassa.  

 

6.2.5 Sammanställning 
Problematik med loggboksarbetet enligt intervjuerna och enkäterna 

 Tidskrävande procedur att informera och beskriva arbetsprocess för involverade parter  
 Få in rätt dokument i rätt tid 
 Ansvariga för loggboken underskattar tidsåtgången 
 Att få alla att vara delaktiga i arbetet – en stor utmaning 
 Loggboken ses som ett extraarbete och är inte en del av en integrerad arbetsprocess utan är 

en separat del.  
 Placering – väldigt ungefärlig, på nivån ”genomgående” om den finns lite här och var samt 

våningsplan 
 Loggboksansvarige loggar material från inköp, avrop på arbetsplatsen och 

underentreprenörernas varor 
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Detta kapitel presenterar en sammanställning av resultaten från de intervjuer som genomförts med 
BIM-sakkunniga. Fokus ligger på att presentera möjliga lösningar idag och visioner kring hur 

materialdokumentationen inom BIM kommer ske i framtiden. 

7. Empiri 

I examensarbetet har intervjuer genomförts på följande företag och organisationer 

• NCC  
Intervjuer med BIM-sakkunniga som arbetar med BIM och utvecklingen inom VDC.  

• BIM Alliance 
Diskussion kring materialdokumentation inom BIM med teknisk expert 

Intervjuerna har syftat till att utreda praktiska tillämpningar av materialdokumentation inom BIM – 
både i fråga om vad som är möjligt idag och vilka visioner som finns för detta. Dessutom sökes 
genom intervjuerna åtgärder på de i arbetet tidigare identifierade problemområden rörande 
loggboken.  

7.1 Kunskap och erfarenheter om loggboken  
Likt de loggboksansvarigas brist på kunskaper inom BIM, hade de BIM-sakkunniga vag kunskap och 
erfarenhet gällande loggboken. Någon enstaka individ hade kännedom kring loggboken, två hade 
erfarenhet av arbete inom miljöcertifieringen BREEAM samt att en av dessa tidigare ansvarat för 
framtagning av bedömningar av byggprodukter i pappersformat.  

7.2 Möjligheter inom identifierade problemområden 
Respondentgruppen tog del av de problemområden inom loggbokshanteringen vilka tidigare 
identifierats med syfte att utreda möjliga åtgärder för dessa inom BIM. Generellt uttryckte 
respondenterna att många av problemen som återfinns inom loggbokshanteringen kan jämföras med 
problem som funnits inom arbetet och implementering av BIM/VDC på NCC. Likvärdigt med BIM/VDC 
är en förutsättning för effektivisering av loggboken att man förändrar sitt sätt att tänka och 
arbetssättet, vilket angavs som en svårighet.  

Rätt dokument i rätt tid 
En praktisk åtgärd som föreslogs är att ordna en flaggfunktion som notifierar projektdeltagare när en 
bedömning alternativt dokumentation av en byggprodukt krävs och skall vara inlämnad. Vidare skulle 
flaggfunktionen vara kopplad till projektets tidsplan, vilken i sin tur skulle vara sammanlänkad till 
modellen. En modell med notifikationsfunktionen skulle kunna finnas i en gemensam 
samordningsmodell i projektering samt produktion och skötas av den samordningsansvarige. 
Förslagsvis skulle samordningen ske i programvaran Navisworks. Notifikationen för när 
dokumentering eller bedömningar ska utföras skulle möjligen kunna ske via Navistools, en av NCC 
egenutvecklad applikation. Vidare kan man tydliggöra notifikationen genom att färgkoda objekt i 
modellen beroende på status. Denna visualisering i BIM-modellen kan på ett enkelt sätt genomföras i 
de programvaror som man arbetar med inom BIM. 
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Mängd och placering 
Bland listade problem var mängd och placering det område där respondenterna såg störst potential 
för åtgärd inom BIM, och för placeringen i synnerhet. I dagsläget är det möjligt att få ut mängd och 
placering i modellen. Det går också att få ut mängder och placering i form av en exporterad lista i 
Excel.  

Många av respondenterna beskrev vidare hur informationshanteringen för materialdokumentation, 
och mer specifikt loggboken ska ske. Ett exempel är att modellen är huvudsaklig informationsbärare, 
och att modellen på så sätt blir loggboken. Detta innebär att varje objekt bär information om 
ingående material. En förutsättning för att detta ska fungera bra är att objekten i modellen är 
väldefinierade informationsmässigt.  

En annan möjlig lösning för att förse modellen med den nödvändiga dokumentationen är att varje 
disciplin i projekteringsfasen lägger in denna information i modellen, vilket respondenten menar är 
en god start för att förverkliga loggboken i form av en BIM-modell.  Vidare kan man ställa krav på att 
arkitekten enbart lägger in de godkända materialen på objekten i modellen.  

En av respondenterna, som arbetar med utveckling av BIM/VDC, drar även paralleller till koppling av 
information till modellen genom programmet RUDA – ett webbgränssnitt för hantering av 
rumsinformation framtaget av Tyréns och Fojab Arkitekter.  

En implementeringsåtgärd är förslagsvis att definiera miljödata i de typkonstruktioner som används i 
designverktygen. Ett exempel är en vägg som har en definierad uppbyggnad som anger mängder av 
ingående material, och vilka de är. Det skulle då vara möjligt att exportera mängd, placering och 
material till en excellista. En respondent menar att denna lösning skulle resultera i en spårbarhet i 
alla projekt som utgått från dessa typkonstruktioner. 

7.3 Möjliga praktiska tillämpningar idag 
Vid frågan om vad som är praktiskt genomförbart i dagsläget delar respondenterna likavärdig 
uppfattning beträffande hur tillämpningen av materialdokumentation kan ske idag. Det framgår två 
sätt att lösa detta på och bägge sätten baseras på Excelexporter.  

Den första lösningen är en koppling av modellen med en Excellista genom användning av unika 
kodsträngar, så kallade Globally Unique Identifiers. I detta fall skulle uppgifter för loggboken ha 
matats in primärt i Excel och modellen skulle initialt sakna information om material. Med hjälp av 
GUID som tilldelas objekt i modellen respektive byggprodukter i Excellistan så åstadkommes en 
koppling mellan dessa. Byggproduktens unika GUID gör att man i BIM-modellen kan söka på strängen 
för att visualisera objekt vilka taggats med densamma. Det vill säga att data om byggprodukter förs in 
i Excellistan, sedan upprättas kopplingen genom GUIDs. När detta väl är utfört är det möjligt att 
exportera mängder och placering från modellen till listan. 

Genom en egenutvecklad applikation på NCC, Navistools kan man i Navisworks visualisera objekt i 
modellen som är kodade med GUID. Likaså möjliggör Navistools den andra lösningen där man utför 
en så kallad Excelexport från modellen. Denna innebär att inmatning av miljödata sker in i modellen, 
och att man utför en export av data till Excel från BIM-modellen via Navistools. 
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Skillnaden mellan de två lösningarna är vad som behandlas som primärdata. I lösningen med 
loggboken i Excellistan som kopplas med GUID är det loggboken som matas med primärdata. Medan 
det är modellen som tilldelas primärdata i Excelexporten. En fördel som anges med Excelexporterna 
är att Excel som program möjliggör hantering i produktion, för de som är oerfarna inom BIM. Flera 
respondenter anger Excelexporten som den trovärdiga lösningen för effektivare hantering av 
loggboken inom BIM idag. 

På NCC tilldelar man idag rumsobjekt ett ID. På dessa rumsobjekt kan man lägga på information kring 
mängder av vilka ytskikt, golv, tapeter och färger som rummet skall ha samt övrig inredningen i 
rummet. Detta kan likaså göras med andra data, som exempelvis miljödata, och denna kan vara 
skriven eller i dokumentform. Kopplingen av data till modellen utförs på NCC genom Navistools, en 
för NCC specialanpassad applikation i programmet Navisworks.  

Vid lagring av primärdata i modellen tilldelas objekteten lägesinformation för att få ut korrekt 
placering. Objekten tilldelas data eller hänvisning till dokument, och parameter med status på om det 
är godkänt eller inte – vilken är länkad till ett Excel som i sin tur har länkning till miljöbedömning eller 
dokumentation. Dock poängterar en teknisk ledande specialist att det är viktigt att man definierar 
loggboken, dess syfte och klargör vad man skall göra.  

Båda lösningar innebär ett manuellt arbete med loggboken, och processerna sker med mellanhänder. 
En stor utmaningen i effektiviseringen av loggboken ligger i att eliminera mellanhänder och få 
processen helt automatiserad. 

7.4  Visioner 
Respondentgruppen tillfrågades hur deras visioner för materialdokumentation inom BIM ser ut. 
Syftet var att finna aspekter som var viktiga att belysa för att materialdokumentation inom BIM kan 
ske. 

En förutsättning för att loggbokshanteringen inom BIM ska bli tillämpningsbar är att man under hela 
byggprocessens gång enkelt kan ändra och förädla informationen i loggboken. Detta skulle 
följaktligen innebära att ett enkelt användargränssnitt behövs, så att även någon med otillräcklig 
BIM-kunskap skulle kunna hantera loggboken. Ett enkelt gränssnitt i produktionen ansågs av många 
vara en viktig faktor för implementeringen av loggboken inom BIM.  

Beträffande datahantering för modellen, råder skilda uppfattningar för vad som skall vara den 
huvudsakliga informationsbäraren – BIM-modellen eller externa databaser. BIM-modellen kan ses 
som en databas, som lagrar data och information i det unika projektet. Med externa databaser 
menas att man har en central databas, från vilken inmatningen av data sker in i modellen. Vidare kan 
databasen presentera informationen även i andra former, till exempel i en listvy. Framtida visioner 
för olika kopplingar presenteras i avsnitt 7.4.1.  

Vidare gavs förslag på hur lagring av miljödata och information i BIM-modellen kan ske. Ett av dessa 
förslag är att projektörer, förslagsvis arkitekten, skapar parametrar på objekt i BIM-modellen. 
Parametrarna bör anpassas efter den information som är nödvändig för loggboken och 
certifieringskraven.  
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Vid ett tidigt stadium – i det här fallet projekteringen – skulle arkitekten kunna få huvudansvaret för 
att ”logga” byggprodukter i BIM-modellen som inköp då tidigare har godkänt.  Visionen är att denna 
process skall kunna ske utan mellanhänder, i en automatiserad och integrerad process. Dock ser 
andra respondenter en brist i detta tillvägagångssätt då man anser att projektörer inte har tid att 
utföra detta. 

Ett annat förslag är att bygga på parametrar för miljö i de mallfiler som används vid upprättande av 
3D-ritningar i designverktygen. Genom att förse mallfilerna eller externa databaser med miljödata 
skulle man enkelt kunna spåra en byggprodukt efter dess egenskaper eller bedömningsstatus via 
sökning i modellen. I och med att mallfilerna innehåller standardiserade konstruktioner skulle man 
även skapa spårbarhet i samtliga projekt i vilka mallfilerna används. En fördel med att förse 
mallfilerna med miljödata är att man åstadkommer en upprepningseffekt, vilken i längden skulle ge 
tidsbesparingar vid miljöarbete i projekt.  

En annan idé för framtida tillämpning var miljöparametrar skulle kunna byggas på rumsbeskrivningar 
i BIM-modellen. Man skulle exempelvis kunna länka dokument till utrymmen, och förslagvis ha ett 
sammanställningsdokument som skulle fungera som ett bibliotek för miljödata kopplat till de olika 
rummen i projektet.  

Önskvärt vore att leverantörer tilldelade sina 3D-objekt miljödata. Ett exempel kan vara ett fönster 
där tillverkaren själv matat in olika slags data, däribland miljödata som exempelvis information om 
ingående material. Detta skulle kunna åstadkommas idealt genom lagkrav eller regeringsförslag, 
alternativt att NCC tillsammans med flera aktörer ställer krav på tillverkare och leverantörer att 
leverera 3D-objekt med data för sina produkter. Beträffande förvaltarna av 
miljöbedömningssystemen skulle det vara önskvärt att de skapade funktioner för import in i deras 
webbaserade loggboksverktyg, förslagsvis i form av ett Excel eller genom CSV14 (Comma Separated 
Values). Visionärt är även att skapa en teknisk lösning som möjliggör sökning av byggprodukters 
miljöbedömningar direkt i designverktyget.  

En respondent ansåg att ett sätt att åstadkomma visionerna kring loggboken inom BIM är att lära av 
industrisektorn som sedan länge jobbar i databasbaserade processer. Det finns stor potential att 
undvika dubbelarbete som utförs, exempelvis mängdavtagning, genom att lagra information på en 
och samma plats – förslagsvis i en BIM-modell eller databas. I dagsläget drar man stor nytta av BIM 
för energiberäkningar och analyser i projekteringen, men har inte kommit så långt att man utnyttjar 
det för materialdokumentation.  

Vidare påtalar fler respondenter olika hinder som måste åtgärdas för möjlig tillämpning av loggboken 
inom BIM. Ett av dessa anses vara att det finns tre olika miljöbedömningssystem på marknaden, 
vilket försvårar att skapa banker för att lagra data och information. Ett annat är graden av detaljering 
vid modelleringen av BIM-modellen, med återkoppling till exemplet med fogmassa som inte 
modelleras. Att skapa samordning för datahanteringen och kompatibilitet mellan olika system är ett 
annat hinder som angavs.  

                                                           
14 Ett filformat för utbyte av data mellan olika program. 
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En möjlighet som angavs, sett ur ett organisatoriskt perspektiv, är att byggbranschen genomgår ett 
generationsskifte, vilken kan tros leda till större efterfrågan av BIM inom organisationen – och 
särskilt inom produktion.  

Alla intervjuade ser en stor fördel i att skapa loggboken inom BIM, och anger fördelar som att slippa 
pappersarbete samt möjligheten till spårbarhet och sökbarhet av material. Loggboken inom BIM 
möjliggör visualisering, sortering o hantering av information på ett helt nytt sätt. De intervjuade är 
enade om att tekniken finns, men påstår att det vidare krävs beslutsfattande och mognad inom 
organisationen för fortsatt utveckling. Som nästa steg krävs för utveckling av loggboken inom BIM  
att definiera syftet, vad man önskar med den och inom vilka områden den kommer att användas. Ett 
annat steg i rätt riktning är att produktion och miljösamordning kommer in i ett tidigare skede i 
byggprocessen, och att de exempelvis deltar i NCC Projektstudio15 där de kan ställa krav på vad BIM-
modellen ska innehålla. Avslutningsvis är en förutsättning för utvecklingen att man inte försöker ta 
på sig att lösa hela systemet på en gång, utan att man arbetar stegvis mot målet.  

7.4.1 Hur skall kopplingen ske mellan modell och miljöbedömning 
Bland respondenterna råder olika uppfattning kring hur kopplingen ska se ut för att uppnå 
kompatibilitet i informationsflöde mellan miljöbedömningssystemet och BIM-modellen. Nedan 
presenteras en systemkarta av tänkbara informationsvägar för materialdokumentationen inom BIM – 
utifrån de olika lösningar som diskuterades under intervjuerna. Idag finns inga direkta kopplingar 
mellan BIM och loggboksprocessen, utan processerna pågår separerade från varandra.  

 

Figur 9 Möjliga kopplingsvägar mellan BIM-modellen och miljöbedömning. Streckad pil betyder att 
informationsöverföringen är möjlig idag, streckade pilar illustrerar önskade informationsvägar i framtiden. VVS- och 
elkomponenter ingår inte i Miljöbyggnadskraven. 

                                                           
15NCC Projektstudio syftar till att fungera som ett forum för dialog för att underlätta och stimulera 
kommunikation mellan projektets olika aktörer. Idén går ut på man med jämna mellanrum samlokaliserar hela 
projekteringsorganisationen så att de fysiskt arbetar i samma lokal. 
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Koppling 1 

Önskvärt vore att skapa en direkt koppling mellan miljöbedömningssystem och BIM-modellen, denna 
skulle kunna möjliggöras genom en applikation. Ansvaret för utvecklingen av denna applikation skulle 
förslagsvis hamna hos förvaltarna av miljöbedömningssystemen. Flera av respondenterna såg denna 
koppling som möjlig, dock ansåg en utav dem att kopplingen kan bli svår att åstadkomma. Det finns 
dock en motsträvighet till att skapa nya applikationer, då det kräver att man som användare lär sig 
ytterligare ett program. Däremot uttryckte en teknisk specialist som arbetat med implementering av 
BIM/VDC, att om man kunnat lära sig att hantera projektverktyget i miljöbedömningssystemen skulle 
man med enkelhet kunna lära sig en ny applikation. Ett förslag var att applikationen i Koppling 1 
skulle ha ett enkelt gränssnitt för att kunna mata in eller ändra materialinformation i BIM-modellen 
även efter projektering.  

Denna koppling förutsätter att modellen är primär informationsbärare, och man bör därför ta i 
beaktande att man använder en mjukvara som har kapacitet att lagra data. Exempel på möjliga 
sådana som angavs var Revit, Navisworks eller Solibri.  

Koppling 2 

Idag pågår ett aktivt arbete på NCC för att pussla ihop BIM-modellen med företagets övriga 
processer, så som kalkylsystem och tidplanering. Därför ser flera respondenter koppling 2 som en 
tänkbar lösning för att uppnå en kommunikationslänk mellan BIM-modellen och 
miljöbedömningssystemet. Den integrerade processen handlar om att modellen är utgångspunkt för 
förädling av materialdokumentation och att denna sker allt eftersom processen framskrider.   

 

Figur 10 Förtydligande över hur materialdokumentationen inom BIM skulle ske.  
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Fördelar som angavs för den integrerade processen är att den möjliggör att varje systemplattform 
utnyttjas bäst inom sitt ändamål, och att man istället arbetar mot att säkerställa att de olika 
systemen kommunicerar med varandra. Detta ansåg en respondent vara det första steget mot 
materialdokumentation inom BIM, och att man sedan skulle kunna övergå mot en direkt 
informationsväg. Önskvärt är att uppnå informationsflöde som går i två riktningar under hela 
processens gång.     

Vissa av respondenterna påtalade att det fokuseras för mycket på att skapa nya kopplingar mellan 
system, och menar att man bör omdirigera fokus till sökning av en direkt kommunikation mellan 
BIM-modellen och miljöbedömningssystemet.  

För övrigt nämndes en vision om att koppla samman integrerade system med Projektportalen på 
NCC, vilken används som ett verktyg för stöd i projekterings- och produktionsaktiviteteter. 

Koppling 3 

Den tredje kopplingen avser en för NCC central databas, som styr både kalkyl, planering, inköp, 
miljöbedömningar och så vidare. Se figur 11 nedan.  

Figur 11 Kopplingar mellan miljöbedömningssystemet och modellen via en central databas. 

Medan vissa ansåg att modellen skulle vara den primära informationsbäraren, uttryckte flera av de 
intervjuade ett behov av att använda en central databas. Lösningen med en central databas skulle 
innebära att modellen fungerar som en karta till information och data av olika slag, det vill säga att 
BIM-modellen skulle kunna nå all den lagrade informationen som skulle finnas i databasen. 
Databasen skulle vara den primära informationsbäraren, och innehålla all data och information för 
flera unika projekt.  
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Data skulle då hämtas centralt från databasen av flera olika plattformar och ge möjligheten att 
presentera information i olika vyer, som exempelvis i en 3D-visualisering eller i listform. Databasen 
skulle följaktigen vara central för projektörer, kalkylavdelningen, miljösakkunniga samt 
inköpansvariga, vilka är tänkbara aktörer som förknippas med processen för loggbokshanteringen 
inom BIM. En förutsättning för att detta system skulle fungera är att kommunikationen kan gå åt 
båda håll i alla kopplingar till databasen. Den tid det skulle ta att bygga upp, underhålla och 
uppdatera en databas anses vara värt investeringen, sett till det värde man skulle få ut av den. Det 
uttrycktes visioner för att ha en PLM-databas, men det anses dock att utvecklingen av en central 
databas för NCC ligger närmare i tiden. För samtliga kopplingar skulle det vara önskvärt att 
informationsflödet går åt båda hållen, för att säkerställa korrekt materialdokumentation.  

Koppling med hjälp av BVB ID 

En av de frågor som ställdes under intervjun gällde vare sig respondenterna såg någon tänkbar 
koppling mellan Byggvarubedömningens unika ID för bedömda byggprodukter och en eventuell 
länkning av dessa i modellen. Många kunde se potential i det, dock ansågs det finnas en del 
begränsningar och hinder. Ett exempel är att Byggvarubedömningens ID enbart är unika i själva 
miljöbedömningssystemet, och att de inte skapats utifrån en bestämd generell struktur. Följaktigen 
blir detta problematiskt, i och med att andra miljöbedömningssystem saknar ID. Visionen är att ha en 
gemensam struktur för ID-taggningarna för bedömda byggprodukter i samtliga 
miljöbedömningssystem.  

Ett annat problematiskt scenario uppstår om man mot förmodan tar beslutet att ID ska användas, 
och hur man ska säkerställa att dessa är aktuella. Frågor uppstår då om hur uppdateringen skall ske 
om en byggprodukt förnyas eller ändrar bedömningsstatus. Visionen är att uppdateringen sker 
automatiskt, oavsett vilken systemlösning man i framtiden väljer att tillämpa.  
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8 Analys 

8.1 Loggboksprocessens svagheter och styrkor 
Processmodellen för den ”traditionella” loggbokshanteringen (se bilaga 1) visar på flera svagheter. 
Den första är att den loggboksansvarige måste logga byggprodukter från tre olika resurser: Inköp, 
underentreprenörer samt från byggarbetsplatsens avrop. Dessutom upprättas oftast loggboken i ett 
sent skede, vanligtvis i samband med produktionsstart. En konsekvens av detta blir att det vid detta 
skede har hunnit bli många byggprodukter som måste loggas, och att man redan från start riskerar 
att arbetsbördan för den loggboksansvarige blir för stor och att man halkar efter. Det kan vara värt 
att notera att i det i resultatet framkom att endast en av de loggboksansvariga hade enbart positiva 
tankar om loggbokshanteringen. Av de undersökta Miljöbyggnadsprojekten var detta det enda där 
man hade börjat arbeta aktivt med loggboken redan i projekteringsfasen.  

Ur processmodellen kan utläsas att loggbokshanteringen är separerad från övriga projektaktiviteter, 
trots att det är flera delprocesser som drivs runt om kring den: som exempelvis kalkylering, inköp, 
modellering, projektering och produktion. Slutresultatet riskerar att bli av varierande kvalitet då 
loggbokshanteringen idag inte ingår i en bestämd, uttalad eller strukturerad process. 

Idag utnyttjas inte möjligheten att göra egna mängdavtagningar fullt ut. Mängdavtagningar för 
projekt utförs vanligtvis av kalkylavdelningen, och därefter förs uppgifterna vidare till 
inköpsavdelningen som utför inköpen med avstämning mot projektets administrativa föreskrifter. 
Det kan tilläggas att mängdavtagningen på NCC idag även köps in som extern konsulttjänst. Trots att 
inköp och kalkyl har ett nära samarbete förekommer ett glapp i informationsöverföringen då denna 
alltid sker manuellt från kalkyl till inköp (Inköpschef på NCC, 2014).  Loggboksansvariga anger idag 
byggprodukters mängder och placering med bakgrund mot kalkyler, inköpslistor och ritningar.  

Loggboken saknar i dagsläget spårbarhet av byggprodukter. Enligt SGBC skall mängd och placering 
anges för certifieringen Miljöbyggnad Guld, och ungefärlig angivelse av dessa är godtagbar. Dagens 
loggbokshantering ger inte möjlighet att visualisera byggprodukter i en modell. Man mister chansen 
att precisera exakt var en byggprodukt finns, vid eventuell ombyggnad eller rivning. Med uppgifter 
om materialens specifika placering kan fastighetsägaren med fördel planera rivning, återvinning och 
förutse riskfyllda moment.  

Att det finns tre olika miljödatabaser bidrar med en del problematik. För att tillgodose beställares 
varierande önskemål om miljöbedömningssystem måste entreprenören se till att ha tillgång till de 
olika databaserna. I det vanligt förekommande fallet att det upphandlas underentreprenörer, så är 
det nödvändigt att även de har licenser till de tre olika bedömningssystemen. Detta resulterar i en 
mängd licenser som måste betalas, vilket kan ses som onödigt och mötas med motstånd av mindre 
entreprenadfirmor.  

I detta kapitel analyseras loggboksprocessen utifrån dess svagheter och styrkor. Vidare diskuteras 
möjligheter och hinder med BIM. Slutligen analyseras möjliga lösningar för effektivisering av 

loggbokshanteringen, både för den lösning som är möjlig idag men även de framtida kopplingarna 
mellan BIM-modellen och miljöbedömningssystemen. Avslutningsvis presenteras de olika 

aktörernas vinster om materialdokumentation inom BIM kan uppnås 
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Fördelar med dagens loggbokshantering är att det bevisligen inte krävs några särskilda förkunskaper 
för navigering i de webbaserade databasernas sökfunktioner eller användning av de verktyg som 
miljöbedömningarna erbjuder för loggboksskapande. Alternativet att skapa loggboken i Excel medför 
inte heller några större problem då de allra flesta har erfarenhet av programmet. För Miljöbyggnad 
godkänns överlämning av loggboken i form av ett Exceldokument eller i miljöbedömningarnas 
projektverktyg, vilket innebär att dagens hantering väl uppfyller redovisningskrav enligt SGBC. Men 
alla är överens: Loggbokshanteringen måste effektiviseras. 

8.2 Möjligheter och begränsningar med BIM 
Analys av BIM kan utföras från fyra aspekter: Teknik, Metodik, Processer och Organisation. 
Organisationen utgör grundförutsättningen för att övriga områden ska fungera på ett gynnsamt sätt.  

Gällande tekniken uttryckte de BIM-sakkunniga att 
tekniken finns. Det som utgör det verkliga hindret för 
tekniken idag är organisation och kompetens. De 
mjukvaror som erbjuds inom BIM utvecklas och 
förbättras ständigt. Programmen och leverantörerna är 
många och olika. Utmaningen som uppstår i och med 
detta är att skapa kompatibilitet mellan dessa, något 
som uttrycktes av respondenterna som ett hinder. 
Överföring mellan olika mjukvaror kan resultera i 
informationsförluster (Widell, 2013) men med hjälp av 
öppna filformat, såsom IFC, kan man till stor del åtgärda 

detta. Ett annat alternativ är att begränsa sig till verktyg endast från en programvaruutvecklare för 
ökad kompatibilitet.   

Ett faktum som kvarstår är att tekniken aldrig kommer till sin fulländning om man inte har en god 
organisation bakom, väldefinierade processer och uttalad metodik. 

Granroth (2011) nämner i boken BIM - Byggnadsinformationsmodellering : orientering i en modern 
arbetsmetod hur viktigt det är med utbildning och erfarenhet för att uppnå goda resultat inom BIM. 
Examensarbetets kartläggning visade att det fanns en brist på erfarenhet inom BIM bland de 
loggboksansvariga. Även om det fanns en positiv inställning till arbetssättet menade många att de 
inte ser hur deras arbete skulle kunna ske inom ramen för BIM. I implementeringstriangeln (se figur 
12) illustreras behovet av en utarbetad metodik som förutsättning för att tekniken ska fungera på ett 
bra sätt. Därför är det viktigt att ständigt revidera CAD-manualer, handledande dokument och att se 
till att projektörer är väl informerade om tillvägagångsätt samtidigt som man bör sätta höga krav på 
erfarenhet inom BIM-programvaror.  

Hot mot BIM är organisation och människans ovilja till förändring. Trots att NCC arbetar aktivt med 
implementeringen av BIM, så har BIM ännu inte nått ut i hela organisationen. Som respondenterna 
själva uttrycker det måste de fortsätta arbeta med BIM för att få en bred användning och acceptans 
inom den egna organisationen.  

  

Figur 12 Implementeringstriangel 
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BIM förespråkar ett arbetssätt som förutsätter integration, samarbete och samordning (Eastman, et 
al., 2011). Den stora möjligheten med renodlad BIM är det obrutna informationsflödet som uppnås 
genom hela byggnadens livscykel. Väl implementerad BIM på en hög nivå innebär även att man 
skapar integrerade processer där man tar vara på allt arbete från skede till skede. Detta skulle 
innebära en integration av loggboksprocessen inom BIM, till skillnad från det tidigare separerade 
arbetssättet med loggboken.  

Ibland kan man i byggbranschen se en övertro hos BIM-entusiaster. Som B. Hardin uttrycker i sin bok 
BIM and Construction Mangagement (2009): ”BIM will not tie your shoes”, och med detta menar han 
att BIM inte kan lösa varje problem i byggbranschen. Alla är dock enade om att BIM har och 
förändrar ständigt bygg- och fastighetsektorns sätt att arbeta och tänka (Eastman, et al., 2011) 

Möjligheter och hinder med loggboken inom BIM 

En uppenbar möjlighet med loggboken inom BIM är visualiseringen. Genom denna skapar man en 
spårbarhet som inte kan jämföras med den ”traditionella” loggbokshanteringen. Vidare kan 
fastighetsägare på ett bättre sätt uppnå sitt ansvar beträffande hantering av avfall på ett hälso- och 
miljömässigt godtagbart sätt enligt Miljöbalken kap. 15 § 5a, genom att de kan planera hantering 
innan eventuell rivning och ombyggnation. 

Ett exempel på åtgärd för att stärka loggboksprocessen är att loggboken skulle bli en del av en 
definierad process, och mer specifikt en del av BIM-processen. En loggbok inom BIM skulle även 
innebära att man på ett mer integrerat sätt tillämpar funktioner i mjukvaror, som exempelvis det 
tidigare förslaget om en eventuell flaggfunktion som meddelar status för att få in rätt dokument i rätt 
tid.  

Som tidigare nämnts har man inom BIM kommit långt beträffande energisimuleringar berättar en av 
de intervjuade. Detta bekräftas även i tidigare utförda undersökningar inom området BIM och miljö. I 
samma studier har det även bekräftats att det finns stor potential för materialdokumentation inom 
BIM. Om man åstadkommer detta kan även loggboksprocessen i framtiden bli en automatiserad 
process, och loggboken kan utvinnas ur BIM-modellen.   

Hotet med loggboken inom BIM är implementeringsprocessen – där den mänskliga faktorn spelar en 
stor roll. Som det tidigare beskrivits är det viktigt att organisationen är med och att viljan samt 
intresset för BIM finns. Detta innebär följaktigen att hela organisationen måste inse vinsterna med 
BIM. Om inte blir organisationen ett hot mot loggboken inom BIM, och det som krävs för att 
implementering och fortsatt utveckling ska ske är mognad och acceptans inom den.  

Ett annat hinder är leverantörer och tillverkare som för att sluta informationscirkeln, som B. Hardin 
uttrycker det, måste övergå till att förse sina 3D-objekt med nödvändig miljödata (2009).  
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8.3 Analys av förslag på möjlig lösning idag 
I empiridelen presenterades två lösningar som båda baseras på Excelexport ut ur BIM-modellen. I 
båda lösningarna exporterar man mängd och placering från BIM-modellen. Genom att exportera 
mängd och placering ut ur BIM-modellen skulle NCC kunna eliminera den kostnad som idag läggs på 
externa tjänster för mängdberäkningar, vilket man idag i de allra flesta fall gör. I samband med att 
NCC aktivt arbetar med att implementera BIM-projektering i samtliga projekt – och redan idag 
projekterar objektsbaserat i flera – skulle man kunna bättre ta vara det arbete inom 3D-projektering 
som redan görs.  

En annan skillnad mellan de två lösningar som presenterats i resultatet är att man i det fall där 
loggboken tog form av en Excellista kunde förse denna med GUID. På detta sätt skulle visualisering av 
byggprodukter i BIM-modellen kunna ske, vilket inte är möjligt i den ”traditionella” 
loggbokshanteringen.  På så vis skulle man kunna erbjuda beställaren ett mervärde för loggboken, 
och bidra till effektivare materialhantering även i förvaltningsskedet. Vidare kan fastighetsägare 
utnyttja visualiseringen för framtida ombyggnads- och rivningsarbeten, där denna bär det yttersta 
ansvaret för att denna sker på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt enligt 15 kap. 5a§ i 
Miljöbalken (1998:808).  

Vid ”traditionell” loggbokshantering anger man mängd och placering grovt. Mängder tas från kalkyl, 
inköp, fakturor eller från 2D-ritningar. Placering anges ungefärligt, antigen med våningsplan eller 
rumsangivelse, eller om materialet finns på flera platser – genomgående. Vid rivning eller 
ombyggnad kan det därmed vara svårt att avgöra var i byggnadsverket ett ingående material finns. 
GUID-kopplingen till loggboken underlättar detta arbete genom möjligheten till visualisering i BIM-
modellen.  

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två lösningarna som nämnts är vad som behandlas med 
primärdata – en Excellista eller BIM-modellen. De klara fördelarna för inmatning av primärdata i 
Excellistan är att det är ett enkelt användargränssnitt, vilket enligt intervjuerna ansågs vara en 
förutsättning för materialdokumentation inom BIM. Dessutom uppfyller Excellistan de krav som ställs 
av SGBC beträffande digital loggbok (SGBC, 2012a). Dessutom kan man i dagsläget exportera data 
från NCC:s inköpssystem till ett Excel, vilket skulle underlätta vid uppbyggnaden av loggboken. 
Detsamma skulle kunna utföras i produktion – då avrop från arbetsplatsen även där görs via det 
centrala inköpssystemet.  

Det andra lösningsförslaget innebär att BIM-modellen matas med miljödata och dokumentation, 
vilket betyder att loggboken blir i form av BIM-modellen. Att förse BIM-modellen med data, är ett 
steg närmare objektsbaserad informationshantering och materialdokumentation inom BIM. Fördelen 
med denna informationshantering är att man förser BIM-modellen med informationen en gång, och 
att den sedan finns lagrad i BIM-modellen och kan användas till andra processer.  
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En förutsättning med denna form av informationshantering, är att implementera BIM i 
organisationen – inte enbart inom projekteringen. En annan förutsättning för informationshantering 
för loggboken inom BIM är även att, som det uttryckets i intervjuerna, definiera loggbokens syfte 
samt att bestämma nödvändiga parametrar som objekt ska förses med. Förslag på dessa skulle kunna 
vara: 

• Byggproduktens namn  
• Tillverkare  
• Varugrupp  
• Byggdelskod från BSAB 96  
• Artikelnummer 
• Materialinnehåll  
• Miljöbedömningsstatus  
• Miljöbedömningssystem  
• Materialets placering  
• Materialets mängd  
• Länkar till dokumentation eller eventuellt dokument ID (för BVD3) 
• Klassificering, byggprodukter hälso- och miljöfarlighet enl. KIFS 2005:75 (Kretsloppsrådet, 

2008; Hardin, 2009) 

I fråga om vem som skulle bära ansvaret att tillföra miljöparametrar på objekt råder skilda åsikter. Ett 
förslag som gavs under intervjuerna var att projektörerna, mer specifikt arkitekten, skulle bära ansvar 
för detta under projekteringen. Ansvaret skulle senare övergå till den som är BIM-samordnare och 
slutligen den loggboksansvarige i produktionsfasen. Fler respondenter uttryckte dock att det inte 
åligger arkitekten, och att projektörer inte skulle ha tiden för att utföra sådant. Med avseende på att 
ansvaret i slutskedet ges till den loggboksansvarige skulle det innebära att varje person som svarade 
för loggboken måste ha kompetens för att hantera designverktygen inom BIM – vilket de enligt 
denna studies kartläggning inte har. Sammanfattat finns en del organisatoriska aspekter som måste 
lösas innan miljödata hanteras inom BIM-modellen. En av dessa är implementeringsprocessen som 
tar lång tid samt människors ovilja att förändras. Man skulle även behöva definiera processen för 
loggboken inom BIM, samt ha en klar bild av vad som krävs och vem som ska delges ansvaret.  
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Det är därför mer troligt att man antar lösningen med Excellistan och GUIDs. Utifrån uppskattning av 
den tid som implementeringen kommer ta – utifrån tidigare erfarenhet med BIM/VDC på NCC – tros 
implementeringsprocessen ta för lång tid. Loggboken i form av ett Excel med mängder och placering 
genererat från BIM-modellen samt möjlighet till visualisering via GUID motsvarar inte 
materialdokumentation inom BIM, men bidrar med effektivisering gentemot den traditionella 
loggbokshanteringen. En illustrativ systemkarta (se figur 11) beskriver hur denna skulle kunna se ut. 
Ett förslag för att effektivisera inköpsavdelningens arbete är att förse byggprodukterna i 
inköpssystemet med bedömningsstatus från Byggvarubedömningen. I bilaga 2 finns även ett förslag 
på hur processen för denna lösning skulle kunna se ut, med bakgrund av denna analys samt studiens 
teori- och resultatdel. Den stora nackelen i båda lösningar så som de ser ut i dagsläget är att 
inmatning sker manuellt, utan en automatiserad process vilket är ett av ”kraven” för nivå 3 i BIM-
stegen. 

 

Figur 13 Systemkarta för loggbokshanteringen med Excellista och GUID 

8.4 Analys av framtida visioner  
Intervjuer som utförts i detta examensarbete har legat till grund för tänkbara tillämpningar av 
materialdokumentation inom BIM, och centralt för detta har varit att söka lösning på koppling av 
miljöbedömningssystemen och BIM-modellen. Tre potentiella lösningar vilka presenteras är 

• Koppling 1: Applikation 
• Koppling 2: Integrerad process 
• Koppling 3: Central databas 
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Figur 14 Systemkarta för de visionära kopplingarna mellan miljöbedömningssystemet och BIM-modellen 

Koppling 1 

Koppling 1 innebär att man för på miljödata från miljöbedömningssystemen via en applikation till 
BIM-modellen. Lösningen förutsätter att miljödata förs på objekt direkt i BIM-modellen, och att den 
då blir loggboken. I frågan om vem som bör bära ansvaret för att skapa applikationen ansågs det att 
det bör göras av Miljöbedömningssystemen.  

Denna skulle kunna skapas i en molnbaserad tjänst – vilket innebär att data lagras externt utanför 
den egna nätverksstrukturen- där den stora fördelen är tillgängligheten (Mattson & Nyman, 2010). 
Ett tänkbart hinder med denna lösning är intresset från miljöbedömningssystemens sida då de i 
samband med ett uppförande av en sådan applikation skulle behöva tillsätta resurser för skapandet 
och underhållet av denna.  

Å andra sidan kan en applikation i en molnbaserad tjänst skapa möjligheter, då 
miljöbedömningssystemen bland annat skulle kunna erbjuda sina kunder ett digitalt produktbibliotek 
vilket kan ses som en stark konkurrensfördel. Industrisektorn har länge arbetat objektsbaserat och 
flera leverantörer använder sig av produktdatabaser. Byggbranschen har mycket att lära av 
industrisektorn i fråga om effektivitet.  

Det faktum att miljöaspekter och hållbarhetstänk tar allt större plats inom byggbranschen är 
ytterligare ett värdigt argument för att bygga vidare på effektivare lösningar för miljöbedömningar 
och certifieringar. 
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En annan fördel med miljöbedömningsapplikationen är att den möjliggör inmatning av data genom 
hela byggnadens livscykel, under förutsättningen att användargränssnittet är lätthanterligt. Detta 
möjliggör att man i sin tur alltid kan mata in aktuell miljödata på byggnadsverkets BIM-modell – i 
både projektering, produktion och förvaltning.  Att applikationen är lätthanterlig är eftersträvansvärt, 
då det bidrar till en förenklad implementeringsprocess. Skulle entreprenörer tillämpa kopplingen i sin 
organisation skulle det inte heller kräva lika starka organisatoriska åtgärder som vid koppling 2 eller 
3.  

En av nackdelarna är glappet mellan informationsflödet från inköp och applikationen. Tolkat utifrån 
respondenternas svar skulle applikationen innebära manuell informationsöverföring av 
inköpsuppgifter. Applikationen skulle kunna kopplas till flera av organisationens stödprocesser – så 
som kalkyl, inköp och så vidare – men detta skulle kräva oerhörd systemkompatibilitet vilket man 
redan idag dagsläget enligt intervjuade har svårt att åstadkomma. Dessutom skulle applikationen 
förlora sitt syfte, vilket är att skapa en länk mellan modellen och miljöbedömningssystemet. Att nå en 
punkt där denna existrerar och fungerar, trodde en av respondenterna kommer bli svårt att 
åstadkomma. Om man ser till exempelvis Byggvarubedömningen som är en ekonomisk förening med 
många medlemmar så skulle det bli dessa som bistår investeringskostnaden – vilket skulle kunna bli 
en svår process att driva igenom.  

Koppling 2 

I denna koppling vill man skapa en samverkan mellan BIM-modellen och företaget övriga processer, 
som exempelvis i kalkyl och inköp. Idag pågår ett aktivet arbete på NCC att pussla samman flera olika 
mjukvaror med BIM-modellen. Fördelarna med koppling två, som uttalades av två intervjuade, är att 
den tillåter varje systemplattform i byggprocessen göra det resursen är bäst på. Detta skulle innebära 
att de olika systemplattformarna arbetar med sina respektive uppdrag, men att informationsflöden 
skulle gå mellan de olika systemen. Genom att skapa kompatibilitet mellan system skapas en obruten 
informationskedja och en integrerad process. Samma respondenter påstod även att denna lösning är 
den som ligger närmast i tiden.  

Svårigheterna med detta förslag är att få alla program kompatibla med varandra, samt att skapa 
kommunikation alternativt fullständiga exporter och importer. En förutsättning är eliminera den 
informationsförlust som ofta sker idag vid användningen av flera olika mjukvaror (Burman & Thrysin, 
2011). Den integrerade processen förespråkar separerade processer som är kompatibla. Dock finns 
risken att stödfunktioner som inköp och kalkyl kommer att prioriteras, med resultatet att fokuset på 
loggboksprocessen hamnar i skymundan. Detta kan jämföras med koppling 1 och applikationen där 
det huvudsakliga syftet blir att skapa en direkt funktion med inmatning av data till BIM-modellen 
med data från Miljöbedömningssystemen. 

Skulle god kompatibilitet åstadkommas mellan mjukvarorna kan man driva en integrerad och 
automatiserad process. Dock är en svaghet i lösningen att man inte lagrar information på en 
gemensam plats utan det blir en upprepad process för varje nytt projekt. Vidare saknas i denna 
lösning en gemensam lagringsplats för information, vilket medför att miljödata måste tillföras på nytt 
för varje unikt projekt. En konsekvens av detta är att man mister upprepningseffekten både i denna 
lösning men även i koppling 1.  
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Koppling 3 

Med en central databas menade de respondenterna som förespråkade den, en för företaget 
gemensam databas vilka övriga systemplattformar kommunicerar emot och då även 
miljöbedömningssystemet. I detta förslag handlar det liksom i lösning 2 om att skapa kompatibilitet 
mellan de olika mjukvarorna, men då mot en central plattform istället för mot flera system. 
Grundprincipen med databasen – enligt en respondent - är att den lagrar data från företagets olika 
stödfunktioner. Beträffande överföringen av miljödata mellan databasen och miljöbedömningen och 
hur detta skulle ske vore systemkommunikation det ideala. En lösning som ligger närmare i tiden är 
att utnyttja de unika ID som finns för bedömda byggprodukter i Byggvarubedömningen. Nackdelar 
med lösningen med den centrala databasen är att den ligger långt fram i tiden. Idag arbetar man 
aktivt på NCC med att exportera data från BIM-modellen till stödverktyg som kalkyl.  

Fördelarna med denna systemlösning är att alla processer arbetar mot den centrala databasen. 
Denna är den huvudsakliga källan till information och lagrar information för flera unika projekt vilka 
bedrivs inom företaget. I fråga om miljödata finns fördelen att man kan lagra den en gång i 
databasen och att den skulle finnas att tillgå för alla projekt som bedrivs på företaget. Denna 
funktion kan liknas med det digitala byggproduktsbibliotek som föreslogs i Koppling 1. Nackdelen 
med den centrala databasen är att den liksom Koppling 2 kräver ett stort organisatoriskt arbete, men 
låter samtidigt varje plattform göra det den är bäst på.  

Att arbeta med databashantering skulle innebära att man nått Nivå 2 inom BIM. Lyckas man med 
denna arbetsmetod, har samt har definierade processer och organisationen är mogen kan man 
övergå till Nivå 3 med byggnadsinformation genom hela byggnadens livscykel. Detta stadie motsvarar 
för materialdokumentation att man använder en PLM-databas (Teknisk expert på BIM Alliance, 
2014). Det den centrala databasen möjliggör är ett arbetssätt som är ett första steg mot en 
informationshantering genom hela byggnadens livcykel. Beträffande materialdokumentation skulle 
detta vara renodlad BIM, och motsvarar det tredje steget för BIM: som handlar om automatisering av 
tillverkning och maskinstyrning samt ett industriellt tänk kring plattformar, modularisering och 
förbättringar (Lindström & Jongeling, 2012; Alsmarker, 2012).  
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8.4.1 Vilken koppling är bäst för materialdokumentation inom BIM? 
För materialdokumentation inom BIM kan alla kopplingar som behandlats i detta examensarbete 
tillämpas. Nedan sammanställs de olika lösningarna: 

Tabell 7 Styrkor och svagheter med de olika visionära kopplingarna mellan BIM-modellen och 
miljöbedömningssystemen. 

 Koppling 1 Koppling 2 Koppling 3 
Styrkor: Direkt koppling av miljödata i 

BIM-modellen 
Respektive stödresurs 
arbetar i sitt egna system, 
som de är bäst på 

Upprepningseffekt kan 
uppnås då miljödata finns 
lagrad i databasen i den 
egna verksamheten 

 Kan användas genom hela 
byggnadens livscykel, även 
utanför entreprenörens egna 
system 

Integration av flera olika 
processer 

Närmast en PLM-databas 

 Digitalt produktbibliotek?  Internt produktbibliotek 
    
Svagheter: Om miljöbedömningarna skall 

skapa applikationen kan det ta 
lång tid, dessutom måste det vara 
av intresse för dem vilket inte är 
självklart 

Systemkompatibilitet Systemkompatibilitet 

 Glapp i informationsflödet mellan 
inköp och applikation. Finns 
därmed risk för manuell 
informationsöverföring 

Saknar upprepningseffekt 
av miljödata 

Ligger långt fram i tiden 

 Saknar upprepningseffekt i 
entreprenörens egen verksamhet 

Finns risk att 
miljöområdet blir 
bortprioriterat för andra 
processer 

Finns risk att 
miljöområdet blir 
bortprioriterat för andra 
processer 

 

Samtliga kopplingar kräver långsiktigt arbete – antigen hos byggentreprenörerna eller 
miljöbedömningssystemet beroende på vilken lösning man väljer att anta. Den koppling som bär 
mest potential är den centrala databasen, då den utöver sin funktion att skapa koppling mellan 
miljöbedömningssystemet och BIM-modellen tillgodoser en upprepningseffekt.  

Den företagsgemensamma databasen är ett första steg mot integrerad informationshantering i 
företagets samtliga processer, för materialdokumentation inom BIM kan med stor fördel ske med en 
PLM-lösning. PLM-lösningen skulle liksom den gemensamma databasen vara ett sätt att lagra och 
hantera information och bygger likvärdigt på principen att man från databasen matar in information i 
BIM-modellen. PLM-lösningen innebär informationshantering genom hela byggnadens livscykel.  
Varför PLM-databas är önskvärt för materialdokumentation inom BIM är att den har en god 
strukturering, definierade materialkrav och en spårbarhet (Svensk Byggtjänst, 2013). PLM-systemets 
huvudfunktioner skulle lämpa sig för god hantering av materialinformation, bland annat med tydliga 
produktstrukturer och klassificering av komponenter och dokument (Svensk Byggtjänst, 2013). 
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Tillverkningsindustrin har länge arbetat med PLM-lösningar, men ännu har sådana lösningar inte fått 
sitt genomslag i byggsektorn. Dock visar nutida forskning att PLM-lösningar kan komma att bli den 
enade plattform som lagrar, integrerar och delar objektsbaserad information som genereras av BIM 
processer (Aram & Eastman, 2013). 

Avslutningsvis var en förutsättning för att uppnå materialdokumentation inom BIM är att definiera 
loggboken och processerna kring den. Därför analysen resulterat i en processmodell för 
materialdokumentation inom BIM enligt Koppling 3. Denna presenteras i bilaga 3. 

8.5 Förväntade vinster för… 
Det är en enhällig åsikt att det finns många fördelar när man väl lyckats implementera en väl 
fungerande materialdokumentation inom BIM-processen. Om man kan förvissa alla inblandade 
aktörer om vad som finns att tjäna med denna fusion, inte bara för egen del, men även för den 
hållbara utvecklingen så är man ett stort steg närmare att uppnå detta inom en snar framtid.  Lyckas 
man dessutom engagera aktörer redan i tillverkningsstadiet kommer många komma ut som vinnare.  

Idag är det främst entreprenörerna som anammat BIM och som sett möjligheterna med detta 
arbetssätt. Samtidigt är det de som kunnat uppnå så när som på omedelbara vinster vid BIM-
implementeringen såsom tidsbesparingar och felminskning tack vare visualisering och 
samordningsmodeller. Tillverkare och fastighetsägare har ännu inte sett den stora nyttan med BIM 
som följd av att många av dem i dagsläget har ingen eller mycket begränsad uppfattning om vad BIM 
är (Burman & Thrysin, 2011; Hardin, 2009). Vidare presenteras vilka vinster man kan förvänta sig när 
materialdokumentationen är fullt implementerad i BIM-processen. 

8.5.1 …Entreprenören  
Med materialdokumentationen kopplad till en BIM-modell följer ett antal direkt positiva 
konsekvenser för entreprenören. En av dessa är att man ur modellen enkelt kan få ut mängder och 
placering tillsammans med produktspecifik information. Detta skulle i sin tur bidra till att man utan 
extra insats skulle uppfylla ett av de krav som tidigare varit ineffektivt och tidskrävande. Det vill säga 
kravet för Nivå Guld gällande Indikator 14 inom Miljöbyggnad. Med detta som utfall skulle mer tid 
kunna läggas ner på övriga indikatorer inom Miljöbyggnad för en bättre chans att uppnå Nivå Guld i 
den slutliga bedömningen. De dokument som idag ligger till grund för mängd- och 
placeringsangivelser är utdrag ur kalkyl, inköpsuppgifter, fakturor eller 2D-ritningar. Dessa källor ger 
stor variation i metodik och upphov till otaliga situationer där det kan begås mänskliga fel. Med en 
övergång till en automatiserad process av loggbokshanteringen skulle man utöver den tidigare 
nämnda tidsbesparingen även minska dessa risker för fel i och med minskat manuellt arbete. Detta 
skulle leda till ett mer enhetligt tillvägagångsätt för loggbokshanteringen i alla projekt. På så sätt kan 
loggboken bli mer tillförlitlig vid överlämning till fastighetsägare. 

Idag köps det på NCC in externa tjänster för utförandet av mängdberäkningar. Skulle man ta steget 
till att förse modeller med materialinformation och kunna utföra egna mängdberäkningar skulle den 
externa tjänsten vara obehövlig. Konsekvensen av detta skulle bli en ekonomisk besparing som kan 
användas till att investera i den egna organisationens intressen. 
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I de entreprenader där entreprenören agerar byggherre tillfaller ansvaret av en god arbetsmiljö på 
denne. Byggherren har enligt 3 kap 7a § i Arbetsmiljölagen (SFS 2008:934) det grundläggande 
ansvaret för att under förberedelsen av byggprojektet (planering och projektering) beakta 
arbetsmiljön under byggskedet. Med möjlig sökbarhet, och visualisering av farliga ämnens placering i 
en BIM-modell underlättar arbetet med planeringen av arbetsmiljöplanen. Det blir också enklare att 
ta fram de dokument, såsom säkerhetsdatablad, vilka är nödvändig information för korrekt hantering 
av farliga material innehållande kemiska ämnen eller kemiska produkter. Genom en sökning i BIM-
modellen skulle man ha tillgång till all information om en byggprodukt på en och samma plats. 

8.5.2 …Fastighetsägaren 
Förvaltningsfasen utgör tveklöst den största delen av en byggnads livstid, så det kommer sig naturligt 
att det i själva verket är fastighetsägaren som kommer att ha flest nyttor av att ha en utförlig 
dokumentation av fastighetens ingående byggprodukter. 

Liksom entreprenören har fastighetsägare mycket att vinna på sammanförandet av 
materialdokumentation och BIM. I föregående avsnitt beskrevs nyttan av materialdokumentation 
inom BIM i rollen som byggherre. Denna roll innehas ofta av fastighetsägaren, och därmed finns 
samma vinster som för entreprenören att hämta här. 

Under en byggnads livstid förväntas att det utförs ett antal underhållsåtgärder. Dessa kan vara till 
exempel, renovering eller ombyggnation. Rivning kan ske i samband med ombyggnation eller när en 
byggnad inte längre kommer att brukas och man bereder plats för ny konstruktion. Med specifika 
uppgifter om ingående material ges utmärkta förutsättningar för inventering av återvinningsbara och 
återanvändningsbara material samt förutseende av deponimängder, och behov av bortforsling vid 
aktiviteter av denna karaktär. Resultatet blir att man tar till vara på materialets fulla värde och att det 
sparas både pengar och resurser.  

Fastighetsägare går idag miste om det mervärde som fastighetsobjektet får i och med att det är 
möjligt att fullständigt redovisa vad byggnadsverket innehåller. En sådan dokumentation kan fungera 
som ett kvitto eller en garanti för att fastigheten håller utlovad standard vid en eventuell försäljning. 
Den möjliga visualiseringen och spårbarheten i BIM-modellen fungerar också som värdeökande vid 
överlåtande till nya ägare, då alla de tidigare nämnda fördelarna för fastighetsägaren är en direkt 
följd av denna funktion. 

8.5.3 …Materialtillverkaren 
BIM-tekniken har ännu inte fått sitt genomslag hos materialtillverkare. Dock riskerar de att hamna i 
samma situation som entreprenörerna om en anpassning uteblir. Det vill säga att man äventyrar att 
förlora marknadsandelar när byggbranschen övergår mot objektsbaserad informationshantering. 
Denna studie bekräftar Hardins påstående (2009)  om att projektörer och arkitekter inte har den tid 
som krävs att tilldela objekt miljödata.  Vinsten för materialtillverkarna ligger i att inse fördelarna i att 
skapa produktbibliotek i form av 3D-objekt med inbyggd produktdata. Skulle man jobba mot detta 
mål skulle det möjliggöras i större utsträckning att ens egna produkter blir föreskrivna redan i 
designskedet av ett byggnadsprojekt som tillämpar BIM (Hardin, 2009). I boken BIM and Construction 
Management nämner Hardin att branschen ständigt strävar efter att ”sluta cirkeln” och att man 
därmed bör uppmuntra tillverkarna att förse kunden med de verktyg och data den efterfrågar. I 
frågan om materialtillverkarna är det till synes en fråga om vem som kommer att börja anamma BIM-
tänket först. 
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8.5.4 …Samhället 
Bygg och fastighetssektorn förbrukar som tidigare nämnts ca 40 % av landets energi- och 
materialförbrukning, och är därav en stor aktör i frågan om hållbar utveckling. Miljöcertifieringar är 
ett för entreprenörer och fastighetsägare enkelt sätt att få ett kvitto på företagets miljöambition. 
Något som sällan uppmärksammas är det att samhället kan dra nytta av branschens ökade miljö- och 
hållbarhetstänk. Kan materialdokumentation inom BIM automatiseras och därmed bidra till en 
förenklad miljöcertifiering kommer allt fler att miljöcertifiera sina byggnadsverk. Detta kan i sin tur 
leda till att Stockholms stad uppnår sitt mål gällande att öka miljöcertifierade byggnader. 

 

 Tabell 8 Vinsterna för de olika aktörerna vid användning av materialdokumentation inom BIM 

 

  

Materialtillverkare Entreprenör Fastighetsägare 
Marknadsvärde Guldnivå inom indikator 14 Mervärde vid försäljning 

Produkter kan användas redan i 
designfasen 

Mer automatiserad process 
vilket ger tidsbesparingar och 
minskade felkällor 

Bättre planering vid rivning och 
ombyggnationer 

 
Tillgodoser arbetsmiljölagen vid 
nybyggnad, ombyggnad och 
rivning 

Tillgodoser arbetsmiljölagen vid 
nybyggnad, ombyggnad och 
rivning 

 
Ekonomisk besparing vid 
uteblivet behov av extern tjänst 
för mängdning 

Möjlighet till planering av 
återvinning och återanvändning 

 Upprepningseffekt i loggbok 
Visualisering av produkters 
placering, sökbarhet och 
spårbarhet 
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9. Diskussion 

9.1 Återkoppling till frågeställningarna 
Detta examensarbete har utgått från två frågeställningar: 

• Hur arbetar NCC med materialloggboken i nuläget och vilka problem kan identifieras?  
• Hur kan materialdokumentationen optimeras med hjälp av BIM och vilka möjligheter finns? 

9.1.1 Den ”traditionella” loggbokshanteringen och dess identifierade problem 
Dagens loggbokshantering är en ineffektiv och tidskrävande process med flera problemområden. 
Metodiken, den oidentifierade processen och avsaknad av erfarenhetsåterföring är orsakerna till att 
loggboken blir ett kostsamt moment, ur tidsmässig aspekt.  

Det som kan och bör effektiviseras med loggboken är: 

- Loggboken bör påbörjas i ett tidigare skede, förslagsvis i projekteringen – projekt som börjar 
i god tid minskar den loggboksansvariges arbetsbörda i jämförelse med om loggboken 
påbörjas i ett sent skede. 

- Erfarenhetsåterföring, minskar tiden att sätta sig in i loggboksprocessen samt att det 
ständigt bidrar till förbättring av hanteringen. Kunskapen måste samlas någonstans. Denna 
kan förslagsvis vara ett forum på NCC:s interna sida. 

- Upprätta en mall med en exempelloggbok med given struktur, dokumenteringsnivå samt 
angivelse av mängd och placering. Denna ska vara i form av ett Exceldokument eller i 
miljöbedömningarnas webbaserade projektverktyg.  

- Information om loggbokens syfte. Det bör tydligt framgå varför den finns och varför den 
uppförs. Denna information borde i ett projekt delges ansvariga från den egna 
organisationen, underentreprenörer samt beställare – exempelvis under byggmötena eller i 
samband med planering av produktion. Helt enkelt ett styrningsmoment. 

- Definiera arbetsprocessen för loggboken visuellt – från början till slut med tydliga direktiv. 
Processmodell bör märkas ut med så kallade stoppunkter, ett exempel skulle vara att 
byggprodukten får ej byggas in förrän nödvändig dokumentation kommit. Detta bör 
formuleras i avtal så att underentreprenörer följer detta. Om överenskommelser i avtal inte 
uppfylls ska detta resultera i vite. 

- Inköp bör ha ansvar för loggboken innan produktionen påbörjats. Projektinköparna 
inhandlar redan under projekteringsstadiet, och måste i samband med projektinköpet 
stämma av att nödvändig dokumentation finns. I samband med detta kan de logga 
byggprodukter som de ansvarar för.  

- NCC kan ta fram egna mängder från BIM-modeller för loggböcker som uppförs inom 
certifieringen för Miljöbyggnad Guld. 

Detta kapitel kopplar samman teori, resultat och analys. Här görs även en återkoppling till 
rapportens frågeställningar. Därefter presenteras rekommendationer till NCC för fortsatt 

utveckling av materialdokumentation inom BIM.  
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Vidare finns punkter som förenklar arbetet med loggboken för alla entreprenörer: 

- SGBC: Tydligare loggbokskrav. Till exempel i form av typdokumentation eller mallar.  
- Ett gemensamt miljöbedömningssystem.  

Förbättringsområdena är förutsättningar för effektivisering av loggbokshanteringen. Många går att 
åtgärda inom NCC:s organisation, de två sistnämnda är svårare att påverka.  

9.1.2 Optimering av loggbokshanteringen med hjälp av BIM-modellen 
Loggbokshanteringen kan optimeras redan idag med den lösning vid namn ”excellista med GUIDs” 
som presenterats tidigare i examensarbetet. Trots att lösningen inte är eftersträvansvärd på lång sikt 
rekommenderas lösningen att antas, då den effektiviserar loggbokshanteringen gentemot hur den 
sker i dagsläget. Fördelen med denna lösning är att man tar tillvara på den BIM-modell som 
projekteras. Idag används BIM för 3D-projektering, och man skulle därför kunna utnyttja BIM-
modellen för att extrahera mängd och placering för att uppfylla loggbokskraven i Miljöbyggnad Guld. 
Dessutom kan dessa uppgifter gynna andra processer inom företaget – så som mängdavtagningar för 
kalkyl och inköp. Den kostnad man spar då man utnyttjar BIM-modellen för mängdavtagning kan 
med stor fördel återinvesteras i den egna organisationen, förslagsvis för fortsatt utveckling av 
renodlad materialdokumentation inom BIM. 

I lösningen som presenterats blir inköparna ansvariga för loggboken under projekteringen. Inköpare 
måste redan nu kontrollera i projekt med miljökrav kontrollera byggprodukter som de köper in. I 
denna process skulle inköparen kunna logga byggprodukten. På så vis undviks dubbelarbete, i och 
med att inköpare kontrollerar byggvaran men att den inte loggas förrän i produktion av den 
loggboksansvarige. Detta skapar en slags erfarenhetsåterföring bland inköpare då de skulle ansvara 
för de inköp som sker i olika projekt.  

Visualiseringen är inget som måste åtgärdas inom loggbokshanteringen, men bidrar till bättre 
förvaltningsarbete.  

Med hjälp av BIM-modellen och lösningen ”excellista med GUIDs” kan loggbokshanteringen 
effektiviseras på dessa sätt: 

- Loggboken påbörjas i ett tidigare skede, minskar arbetsbördan för den loggboksansvarige 
- Dubbelarbetet undviks i och med att inköp loggar byggprodukter de köper in 
- Mängd och placering tas ur projektets BIM-modell 

9.1.3 Framtidslösning 
Framtiden ligger i att integrera miljöinformation i BIM-modeller. Det finns stor potential för 
effektivisering och förbättrat miljöarbete genom hantering av materialinformation inom BIM. En 
förutsättning för detta är en fortsatt utveckling av BIM, och därför bör byggföretag fortsätta med 
stark satsning på BIM-implementering. 
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En företagsgemensam databas är en tänkbar lösning för att arbeta med integrerad hantering av 
företagets alla processer, men för materialdokumentation inom BIM rekommenderas en PLM-
lösning. En väl implementerad BIM-process integrerad med en PLM-lösning är ett kraftfullt medel för 
samordning av miljöarbete under hela byggprocessen, med möjlighet till styrning och kontroll över 
samtliga moment där förädling och förändring i projekt sker. PLM-system bidrar även med en tydligt 
definierad struktur med fördefinierade krav. 

I utförandet av loggboken idag dokumenteras inte installationssystem med kompontenter. Då alla 
delar i en byggnad definieras i PLM-systemet skulle det underlätta att inkludera ett byggnadsverks 
samtliga komponenter i en omfattande materialdokumentation, vilket kan möta eventuella högre 
miljökrav i framtiden. 

För tidseffektivisering är det viktigt att skapa en upprepningseffekt, och byggföretag bör se över ett 
internt byggproduktbibliotek för god hantering av miljödata. En automatiserad loggbok integrerad i 
en BIM-modell kommer även att förenkla förvaltningsarbetet och fastighetsägarens arbete. 
Materialdokumentation inom BIM innebär vinster för byggsektors alla aktörer, och främjar en god 
hållbar utveckling. 

Det som framtidslösningen effektiviserar är: 

- Eliminering av manuella moment i loggboksprocessen 
- Mindre tid för sammanställning av loggboken 
- Mängd och placering i BIM-modellen 
- Integration av miljöarbetsprocessen i BIM-processen  
- Loggboken påbörjas i tidigt skede 

Förutsättningar för framtida lösningen: 

- Fortsatt implementering av BIM i byggföretag 
- Metodutveckling: Utreda vad som krävs för att människor, processer och system ska arbeta i 

harmoni. 
- Beslutsfattande om vilken lösning för materialdokumentation inom BIM som skall antas, 

klargöra mål med den och planera utförandet av implementering.  
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9.2 Rekommendationer till NCC 

9.2.1 Kortsiktigt 
Våra rekommendationer till NCC 

 Använd BIM-modellen för mängdavtagning.  
 Se över den loggbokshanteringen som den är idag, och ta fram en effektivare lösning. Att på 

kort sikt använda den lösning som presenterats i rapporten, eller motsvarande. Att fortsätta 
med den nuvarande loggbokshanteringen är allt för ineffektivt. 

 Utnyttja kompetensen inom BIM/VDC för miljöcertifieringsarbetet, och särskilt loggboken.  
 Fortsatt implementering av BIM  
 Anordna ett samarbete mellan områdena miljö och BIM/VDC. De har god kompetens inom 

sitt fält, men få har kompetens inom det andra arbetsområdet. Ett samarbete kan leda till 
effektivare miljöcertifieringsarbete då man utnyttjar den kompetens som finns på företaget.  

 Inför erfarenhetsåterföring för loggboksarbete.  
 Anta ett spetsprojekt med materialdokumentation inom BIM, alternativt i kombination 

med miljöcertifieringsarbete inom BIM, för att undersöka förutsättningar, hinder och 
möjligheter med det.  

 Förse Inköpsportalen med statusbedömningar från Byggvarubedömningen. Detta kommer 
förenkla loggboksföringsprocessen – och effektiviserera ansvarigas arbete.  

 Definiera loggboksprocessen visuellt, exempelvis i förenklade processmodeller.  

En annan rekommendation är att NCC försöker ställa krav på leverantörer att förse sina 3D-objekt 
med miljödata. Vidare skulle NCC kunna presentera en idé för Byggvarubedömningen om att skapa 
ett byggproduktbibliotek där byggprodukter är i form av 3D-objekt som bär miljödata samt 
miljöbedömning.  

9.2.2 Långsiktigt 
Vår rekommendation för NCC på lång sikt är att: 

 Ta beslut om vilken framtida systemlösning för materialdokumentation inom BIM som ska 
användas. Sätta upp tydligt definierade mål, planera utförande med milstolpar och verkställ.  

 Satsa på en företagsgemensam databas för integration av företagets alla processer, men för 
materialdokumentation inom BIM bör man sträva efter PLM-lösning.  

 Se över tekniska lösningar för renodlad materialdokumentation inom BIM.  
 Ta fram en tydlig process för loggbokshanteringen inom BIM. 
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I detta avslutande kapitel sammanfattas de slutsatser som kunnat dras i diskussionen mot 
bakgrund av examensarbetets frågeställningar, resultat och analysdel. 

10. Slutsats 

 

Detta examensarbete har resulterat i två lösningar på en effektivare loggbokshantering: 

• Loggbokshantering med hjälp av BIM-modellen: Denna lösning utnyttjar den befintliga BIM-
modellen för att få ut mängder och placeringar av byggprodukter och kan tillämpas i 
dagsläget för en omedelbar effektivisering.  

• Framtidslösningen: Denna lösning är i själva verket tre olika alternativ för en framtida 
implementering av materialdokumentation inom BIM och dessa syftar till att skapa en 
långsiktig effektivisering genom en automatiserad loggboksprocess.   

10.1 Effektiviseringsmöjligheter inom loggbokshanteringen 
- Påbörja loggboken i projekteringsskedet. 
- Införa erfarenhetsåterföring. 
- Upprätta en mall för loggboken. 
- Informera inblandade parter om loggbokens syfte. 
- Definiera arbetsprocessen för loggboken visuellt. 
- Inköp bör ha ansvar för loggboken innan produktionsskedet påbörjats.  
- Utnyttja den befintliga BIM-modellen för att ta ut mängder för byggprodukter.  
- Tydligare direktiv från SGBC. 
- Ett gemensamt miljöbedömningssystem.  

Samtliga punkter, utom de två sistnämnda, kan åtgärdas inom byggentreprenörens egen 
organisation.  

10.2 Effektiviseringsmöjligheter med hjälp av BIM-modellen 
Utnyttjas den BIM-modell som uppförs i projekteringsstadiet kan loggbokshanteringen effektiviseras 
genom att: 

- Loggboken påbörjas i ett tidigare skede och minskar arbetsbördan för den loggboksansvarige. 
- Dubbelarbete undviks i och med att inköpsansvariga loggar byggprodukter i samband med 

att de köps in. 
- Mängd och placering tas ur byggprojektets BIM-modell. 

10.3 Effektiviseringsmöjligheter med framtidslösningen 
Det en framtida lösning med en loggbok inom BIM effektiviserar är: 

- Eliminering av manuella moment i loggboksprocessen. 
- Mindre tid för sammanställning av loggboken. 
- Mängd och placering i BIM-modellen. 
- Integration av miljöarbetsprocessen i BIM-processen.  
- Loggboken påbörjas i projekteringsskedet. 
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Förutsättningar för framtidslösningen: 

- Fortsatt implementering av BIM i byggföretag. 
- Metodutveckling. 
- Beslutsfattande om vilken lösning för materialdokumentation inom BIM som skall antas, 

klargöra mål med den och planera utförandet av implementeringen.  

10.4 Förslag till fortsatt forskning 

10.4.1 Undersöka tekniska systemlösningar för materialdokumentation inom BIM 
Detta examensarbete har varit av mer teoretisk karaktär, där av rekommenderas fortsatt forskning 
inom tekniska aspekter. Förslagvis skulle man kunna undersöka hantering av materialinformation 
genom PLM-system. 

10.4.2 Utreda klassificeringssystem 
BIM-modellering sker idag på en generisk nivå, och i denna rapport har vi sett ett behov av att utreda 
övergången från generiska recept i objekt till produktspecifika artiklar. Problematiken uppkommer då 
man definierar byggdelar, byggdelstyper och produktionsresultat enl. BSAB 96, då det ibland inte 
finns en entydlig definition på vad som ska betraktas som vad. Förslaget är att utreda hur man 
hanterar detta inom ramen för BIM och hur förädlingen av information sker genom byggprocessens 
gång. Förslagsvis kan man undersöka hur ISO-standarden 12006-2 påverkar detta.  
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11.3 Muntliga källor 
Intervjuer med BIM-sakkunniga: 

1. Teknisk specialist på NCC, 2014-04-24 
 Skickad för godkännande 2014-05-02, Godkänd 2014-05-05 

2. Projekteringsledare på NCC, 2014-04-24 
 Skickad för godkännande 2014-05-02, Godkänd 2014-05-02 

3. Teknisk specialist på NCC, 2014-04-28 
 Skickad för godkännande 2014-05-04, Godkänd 2014-05-05 

4. VDC-koordinator på NCC, 2014-04-29 
 Skickad för godkännande 2014-05-06, Godkänd 2014-05-08 

5. Teknisk specialist på NCC, 2014-05-05 
 Skickad för godkännande 2014-05-06, Godkänd 2014-05-09 

6. Teknisk specialist på NCC, 2014-05-05 
 Skickad för godkännande 2014-05-06, Godkänd 2014-05-07 

7. Teknisk specialist på NCC, 2014-05-07 
 Skickad för godkännande 2014-05-08, Godkänd 2014-05-12 

Intervjuer med loggboksansvariga: 

8.  Platschef på NCC, 2014-04-22 
 Skickad för godkännande 2014-05-02, Godkänd 2014-05-02 

9. Entreprenadingenjör på NCC, 2014-04-23 
 Skickad för godkännande 2014-05-06, Godkänd 2014-05-06 

10. Entreprenadingenjör på NCC, 2014-04-24 
 Skickad för godkännande 2014-05-02, Godkänd 2014-05-06 

11. Entreprenadingenjör på NCC, 2014-04-28 
 Skickad för godkännande 2014-05-02, Godkänd 2014-05-02 
 

Övriga: 

Möte med Teknisk expert på BIM-Alliance, 2014-04-25 och 2014-05-13 
Möte med Inköpschef på NCC, 2014-05-14 
Eliasson, M., 2014. Presentation: Loggboksutredning Miljöbyggnadsprojekt på NCC [Intervju] 
(4 april 2014). 
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Bilaga	4:		
Förklaring	till	processmodeller	
Processmodellerna är framtagna för interna byggprojekt på NCC 

Processmodell FÖR LOGGBOKEN IDAG 
1. Loggboken skapad 

Loggboken har uppförts men bär ingen information. 
2. Loggboken börjar användas aktivt 

I samband med produktionsstart förser loggboksansvarige loggboken med grunddata för 
projektet som namn, typ av projekt och så vidare. Strukturen för loggboken utformas. 

3. Loggboken – material har loggats 
Den loggboksansvarige har kontrollerat byggprodukten och den dokumentation som krävs. I 
loggboken har man fört in byggprodukten. Loggboken har nu grunddata om projektet och en 
byggprodukt loggad. 

4. Loggboken – alla byggprodukter loggade 
I detta skede har produktionen avslutats, och loggboken innehåller därför grunddata om 
projektet och samtliga loggade byggprodukter, samt eventuell mängd och placering. 
Loggboken kan vara i behov av komplettering och behöver inte vara färdigställd. 

5. Loggboken – klar för granskning 
Loggboken har sammanställts av den loggboksansvarige som kompletterat och färdigställt 
loggboken för granskning.  

6. Loggboken – granskad 
Loggboken är granskad av NCC Teknik och redo att vara en del av ansökningen till preliminär 
certifiering av nybyggnadsprojekt. Den innehåller de uppgifter som krävs, både gällande 
projektet samt de specifika byggprodukter som ingår i byggnaden (vilka kräver 
dokumentation enligt SGBC). 

7. Loggboken – färdigställd 
Loggboken uppfyller de krav som ställs av SGBC. Den innehåller grunddata om projektet och 
uppgifter om ingående material. Den har lämnats över till fastighetsägaren, som nu kan 
använda loggboken under hela byggnadens livscykel.  

  



Processmodell FÖR LOGGBOKEN OCH BIM IDAG 
1. BIM-modellen 

I detta skede är BIM-modellen värdeobjektet, OCH innehåller ett tomt projekt med en mallfil 
från NCC 

2. BIM-modellen med objekt 
BIM-modellen har efter projektering försetts med objekt med generiska recept (exempelvis 
olika väggtyper) samt GUID 

3. Loggboken – skapad 
Valda objekt med mängd och placering har genererats ur BIM-modellen till loggboken som 
nu är värdeobjektet. Loggboken innehåller i detta stadie grunddata om projektet, generiska 
recept med dess mängd och placering samt GUID. 

4. Loggboken – börjar användas i aktivt i produktion. Har byggprodukter loggade 
I detta skede har loggboken loggats med byggprodukter av inköp. Den loggboksansvarige tar 
här över ansvaret för loggbokföringen. Loggboken innehåller grunddata om projektet, 
generiska recept med mängd och placering, specifika byggprodukter med mängd och 
placering (från inköpare) samt GUID.  

5. Loggboken – har loggat material 
Produktionen har påbörjats och ett avrop från byggarbetsplatsen har skett. Den 
loggboksansvarige har kontrollerat byggprodukten och har den dokumentation som krävs. 
Loggboken innehåller nu grunddata om projektet, GUID, specifika produkter med mängd och 
placering (av inköpare), en specifik byggprodukt med mängd och placering (av 
loggboksansvarige) samt återstående generiska recept med mängd och placering. 

6. Loggboken – alla byggprodukter loggade 
I detta skede har produktionen avslutats, och loggboken innehåller därför grunddata om 
projektet, GUID och samtliga byggprodukter är produktspecifika med tillhörande mängd och 
placering. Loggboken kan vara i behov av komplettering och behöver inte vara färdigställd. 

7. Loggboken är klar för granskning 
Loggboken har sammanställts av den loggboksansvarige som kompletterat och färdigställt 
loggboken för granskning. Loggboken innehåller fullständiga uppgifter om projektets 
grunddata, specifika byggprodukter med mängd och placering samt GUID 

8. Loggboken – granskad 
Loggboken är granskad av NCC Teknik och redo att vara en del av ansökningen till preliminär 
certifiering av nybyggnadsprojekt. Den innehåller de uppgifter som krävs, både gällande 
projektet samt de specifika byggprodukter som ingår i byggnaden (vilka kräver 
dokumentation enligt SGBC). Byggprodukterna har tillhörande mängd och placering. 
Loggboken är även försedd med GUID. 

9. Loggboken – färdigställd 
Loggboken är färdigställd och uppfyller de krav som ställs av SGBC. Den innehåller grunddata 
om projektet och produktspecifika uppgifter om ingående material med dess mängd och 
placering. Dessutom är loggboken försedd med GUID. Den har lämnats över till 
fastighetsägaren med tillhörande BIM-modell. Loggboken kan nu användas under hela 
byggnadens livscykel och fastighetsägare har möjlighet till visualisering av byggprodukter 
med GUID i BIM-modellen.  



Processmodell MED CENTRAL DATABAS 
För databasen (1-11) 

1. Databasen har lagrad information om projektets miljöambition. Det som kommer ske är 
att arkitekten förses med en mallfil till BIM-modellen. 

2. Databasen har försetts med designen av BIM-modellen och föreskrivna materialen av 
arkitekten.  

3. Efter projektering innehåller databasen färdiga bygghandlingar, och av projektörer 
föreskrivna material. Dessutom har mängd av generiska material fåtts. 

4. Databasen innehåller information så som generiska receptet från kalkyl, med tillhörande 
mängd och placering.  

5. De genriska recepten övergår till specifika byggprodukter med tillhörande mängd och 
placering. Dessutom har inköpen stämts av mot miljöbedömningen som finns lagrad i 
databasen eller för kommunikation med miljöbedömningssystemet.  

6. De specifika byggprodukterna har ersatt de generiska recepten och föreskrivna 
materialen. Databasen innehåller nu data om projektet, de specifika byggprodukterna 
(från inköp under projekteringsskedet) samt deras mängd och placering. Informationen 
har lagrats i databasen, och i BIM-modellens objekt. 

7. Databasen förses med information om avrop på byggarbetsplatsen 
8. Byggprodukterna har avropats och köpts in, och är kontrollerade mot miljöbedömningen 

som är lagrad i databasen eller som kommunicerar med miljöbedömningssystem. 
9. Databasen förses med data om var byggprodukter som avropats är inlagda i BIM-

modellen vilket ger mängd och placering av dessa i BIM-modellen. 
10. Produktionsfasen är avslutat och samtliga byggprodukter har blivit loggade i databasen, 

och införda i BIM-modellen. Loggboken exporteras ut ur databasen med information om 
projektet, godkända byggprodukter med mängd och placering.  

11. Databasen kontrollerar mot BIM modellen att alla byggprodukter har korrekta uppgifter. 
Kommunicerar med BIM-modellen, inköp och så vidare. 

För BIM-modellen (a-h) 

a. Tomt projekt med mallfil 
b. BIM-modellen har en design. Modellen har utformats, och innehåller information från 

arkitekten som t.ex. föreskrivna material och generiska recept 
c. BIM-modellen är färdig projekterad, och innehåller föreskriva material, generiska recept 

och deras placering samt mängd från projektörer. 
d. BIM-modellen har försett med specifika material på objekten som köpts in under 

projekteringsfasen av inköp. Generiska recept finns kvar. 
e. BIM-modellen har försett med specifikt material på objekt som avropats från 

byggarbetsplatsen. 
f. Alla specifika produkter är loggade i BIM-modellen 
g. BIM-modellen kontrolleras mot databasens övriga information, och förs på den data som 

saknas på objekt.  
h. Färdigställd BIM-modell, med specifika byggprodukter, dess mängd och placering.  

 



För loggboken (A-E), denna kan både vara i listform eller BIM-modellen. 

A. Loggboken exporteras ut ur databasen (11) och innehåller information om projektet, 
byggprodukterna och deras mängd och placering.  

B. Loggboken granskas i samband med ansökan för preliminär certifiering av Miljöbyggnad. 
C. Loggboken är inkomplett. Då går ansvarig in i databasen, klickar på en uppdatering och 

söker felkällor. Databasen kollar upp mot inköp, BIM-modellen och så vidare.  
D. Ny loggbok exporteras ut ur modellen – nu uppdaterad enligt den information som finns i 

databasen.  
E. Loggboken är färdigställd och lämnas till förvaltare. Den innehåller information om 

byggprodukter, deras mängder och placering. Kan vara i form av en ditigital lista eller en 
BIM-modell.  

 

  



BILAGA	5:	Enkäten	
Projektnamn   

Entreprenadinformation   

Typ av projekt   
Entreprenadform   
Entreprenadsumma   
Avdelning   
Uppgiftslämnare   
    

Projektkrav samt ambition   

Vilket bedömningssystem användes vid 
loggboksskapandet? (BVB/Sunda 
Hus/BASTA?) 

  

Vilka projektkrav fanns i avtalet gällande 
loggbok och BVB/Sunda Hus/BASTA? 

  

Fanns det någon ambition om att 
produkterna skulle klara 
rekommenderad/accepterad nivå eller 
sammanställdes loggboken utan kontroll 
mot kriterierna? 

  

    

Resurser   

Vilka arbetade med att ta fram loggboken 
och upprätta avvikelselista? (Inköpare, 
Entreprenadingengör, Arbetsledare, PC,UE) 

  

Hur fördelades arbetet mellan dessa 
personer? 

  

I vilket skede i projektet påbörjades och 
avslutades arbetet med loggboken? 

  



Hur omfattande var arbetsinsatsen? 
Vilka delar tog längst tid? 

  

Hur många timmar har lagts på detta 
arbete alternativ hur mycket har det 
kostat?  

  

Hur gjordes riskbedömningen av 
produkterna på avvikelselistan? Vilka 
system användes? Anlitades någon 
materialkunnig som stöd? 

  

    

Övrigt   

Fanns det någon typ av handledning i 
arbetet med loggboken?  
Om så var fallet – var den behjälplig? 

  

Vad var den största utmaningen med att ta 
fram loggboken? Finns det några förslag på 
förenkling från er sida?  Finns det någon 
typ av stöd som ni saknar (mallar etc.) 

  

  

Övriga kommentarer 

  
  



BILAGA	6:	Frågor	till	muntliga	samtal	
med	loggboksansvariga	
 

Till respondentgruppen ”loggbokskunniga” 

 

 

 	

Mål Förslag på ämne/frågor 
 
 

Att få en uppfattning om respondenten 

 
-Bakgrund 
-Utbildning 
-Arbetsuppgifter 
-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker 
 

 
 
 
 

Hur respondenten ser på loggboksarbetet 

 
-Problem och utmaningar? 
-Erfarenhet av loggboksverktygen? (BVB, 
BASTA osv) 
-Ansvars-/ och arbetsfördelning? 
-Mest tids(kostnads)krävande moment? 
-Struktur? 
-Information från NCC/Miljöbyggnad? 
-Förbättringsområden? 
 

 
 

Vad respondenten känner till om BIM 

 
-Kunskap om BIM? 
-Erfarenhet? 
-Möjlighet till koppling med loggboken? 
 



BILAGA	7:	TRANSKRIBERING	
MUNTLIGA	SAMTAL	MED	
LOGGBOKSANSVARIGA	
Intervju: 22 april 2014 Kl.15:40  
-Bakgrund Snickare 10 år, Bygglärare, Arbetsledare på NCC 2007 

-Utbildning Byggledare, Arbetsledare universitetet 

-Arbetsuppgifter Platschef på Hus 

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker Fick ansvaret på det här projektet. 

Tanken är att platschefer inte ska ha hand om loggböcker 

-Information från NCC/Miljöbyggnad? 

Muntlig information endast. Kunde titta på en loggbok gjord i Excel. Gick igenom innan en struktur i 
BVB (användes till loggbok). Försökte styra mot material som redan var bedömda. 

-Struktur? 

Struktur liknande den i kalkyler, från grund till tak. Grundläggning, stomme… 

-Problem och utmaningar? 

Bekymmer med stål, och internationella inköp 

Svårt att få in dokumentation i efterhand, speciellt på internationella inköp. Allt ska va klart före, 
ansvaret ska ligga på inköp att se till att materialen är bedömda.  

-Erfarenhet av loggboksverktygen? (BVB, BASTA osv) 

Hade inte jobbat med detta innan 

-Ansvars-/ och arbetsfördelning? 

Skulle vara fördelat 

PC: Ta in nödvändig information, främst arbetsplatsens inköp 

Inköparen skulle loggföra 

Det behövs en huvudansvarig som ska ta hand om loggboken. 

-Mest tids(kostnads)krävande moment? 



Att bedöma varorna i efterhand. Detta var något som de hade missat i kraven. De skrev fel. 
”byggvarudeklarerat” istället för byggvarubedömt. Detta ledde till en massa extra arbete. Miss från 
inköps sida. 

Placering-följer strukturen från kalkyl, så placeringen finns i strukturen på loggboken. 

-Förbättringsområden? 

 Hårdare krav vid inköp, Skärpt koll vid krav, krav på UE.   

Att ta med sig: 

Utse en person från början, att säkerställa denna roll. Hålla loggboken så pass detaljerad som krävs, ej 
mer än vad som krävs. Strukturen som kalkyl var bra tyckte han. 

-Övrigt om arbetet med respondentens projekt 

Inköpsplanering: Inköp centralt de stora inköpen, gips och reglar avropas på arbetsplatsen. Ansvarig 
inköpare som skulle dela ansvaret slutade, hela ansvaret med loggboken hamnade på PC. 

Placering-följer strukturen från kalkyl, så placeringen finns i strukturen på loggboken. 

Kunskap om BIM? - 

-Erfarenhet?-  

-Möjlighet till koppling med loggboken? 

Projektet hade 3D-projektering. Men BIM och 3D dör vid produktion då utbildningen för de i 
produktion är noll från NCC. Inköp har BASTA synligt på inköpsportalen (undersöka). 3D faller vid 
produktion, kunskapen OCH verktygen saknas på arbetsplatsen. Får inte den fördjupade kunskapen att 
använda 3D-modeller i produktioner, fortsätter att arbeta traditionellt med 2D-ritningar eftersom man 
inte kan ta vid med 3D. 

Intervju 23 april 2014 Kl.08:00 
Bakgrund: Snickare i grunden, Konsult på Ramböll 

-Utbildning: Byggingenjör 2008 

-Arbetsuppgifter på NCC: Entreprenadingenjör på NCC sen 2012. Gör allt möjligt från anbud till att 
sitta ute på projekt. Bred kunskap. 

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker: Noll, detta är första projektet 

Problem och utmaningar? 

Information från början är viktigt  

Styra inköpen 

Placering och mängder 

Från kalkyler kan man få exakta mängder, tex ytor. Därifrån och ritningar har man tagit ifrån. 



Att alla måste vara delaktiga i loggboksarbetet, underentreprenörer ska påminnas att lämna in 
dokument,  

-Erfarenhet av loggboksverktygen? (BVB, BASTA osv) 

BASTA, första gången 

-Ansvars-/ och arbetsfördelning? 

Jag ska ha huvudansvar att lägga in material i loggboken. Måste få information från inköpare, 
arbetsledare. 

Ansvar hos andra parter (arbetsledare) att tillgodose med dokumentation och information 

-Mest tids(kostnads)krävande moment? - 

-Struktur? 

När jag skapade kontot på BASTA gjorde jag en struktur precis som byggprocessen går till enligt 
kalkylerna, man börjar med grundplattan så går man uppåt i byggnaden. Den följer ju byggnationen i 
sig.  

Information från NCC/Miljöbyggnad? 

BASTAS handledningsdokument, dokument på NCC men mycket samma sak. Vet i grova drag 
strukturen med arbetet. 

-Förbättringsområden? – 

Mängd och placering 

Bottenplattan i källaren är gjord. Då har man den som en byggdel, även om det är samma betong i 
väggarna så blir det en separat byggdel. Man får göra en bedömning där, betongen vet man ju exakt 
hur många kubik det går åt, och antal kilo armering vet vi också ungefär. Det är ca-värden då.  

Värden fås från fakturor bland annat 

Loggboken upprättades för en månad sen. Pågående projektering. Så i samband med produktionsstart. 
Krav ställs på ue och entreprenörer.  

Kunskap om BIM? 

Ingen alls, har hört talas om BIM 

-Erfarenhet? 

Aldrig jobbat med det själv. 3D-modell som man kan använda för visualisering på arbetsplatsen. Man 
kan inte ta mått på modellen. Alla har tillgång till modellen.  

-Möjlighet till koppling med loggboken? 

Svårt att svara på frågan 

Ingen som kan eller har tid att hantera BIM i produktion 



QTO- kalkylprogram. Oftast finns det inga färdiga handlingar, utan bara en skiss som arkitekten har 
gjort, men de kan snabbt få ut volymer och mäta fönster och väggar och mellanväggar i det här 
systemet. Det är ju ganska simpelt, man kan skanna in en pdf-fil och sen är det bara att mängda. 

Intervju: 24 april 2014 Kl. 08:45 
-Bakgrund Trainee på NCC 

-Utbildning Civilingenjör väg och vatten 2011 

-Arbetsuppgifter Arbetsledare på NCC 

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker Ingen erfarenhet av loggböcker tidigare 

-Problem och utmaningar? Tidsaspekten är det stora problemet, ingen har förståelse för den tiden 
som krävs 

-Erfarenhet av loggboksverktygen? (BVB, BASTA osv) 

Ingen erfarenhet. Testade att använda verktyget först. Men klarade inte av då det var väldigt ineffektivt 
ur användarsynpunkt. Slö hemsida så jag lade ner det. 

-Ansvars-/ och arbetsfördelning? 

Jag har huvudansvaret, UE ska informera om mängder och plats  

Assistent som jagar papper från olika parter. 

-Mest tids(kostnads)krävande moment? 

Jaga papper, finns mycket i BVB. Mest tidskrävande att jaga papper från UE. 

-Struktur? 

Excel, kör efter ett tidsperspektiv, logisk produktionsordning. Stomme, stomkomplettering, tak. Enligt 
tidplanen. 

Val av loggboksutförandet pga två saker: Dels krav från beställaren som inte vill betala licensavgift till 
BVB. 3  olika byggnader som ska certifieras var för sig. 

-Information från NCC/Miljöbyggnad? 

Fick ett tidigt utkast, stämde dåligt överens med hur miljöbyggnad, otydligt vilka byggvaror som ska 
vara med, efterfrågar mer specifikt. Exempel på hur exakt man ska bygga upp och exakt vad som ska 
vara med. Miljöbyggnad verkar inte heller ha klart för sig (vilka dokument som ska vara med) 

-Förbättringsområden? 

En loggboksmall som man utgår från. Där man gör små justeringar för projekt. Med riktlinjer och 
direktiv. Det är ingen som vet vad som ska vara med egentligen. Ska man ha med varenda liten 
småsak eller räcker det med dem stora. 

Hur långt har ni kommit? 



I produktion stomkomplettering (ungefär halvvägs), hittills använt ungefär 4 olika material bara.  

Var hämtar man mängd och placeringsinformatiom? 

Olika beroende på vad det är. Kollar på inköpsuppgifter.  

Övrigt: 

 Största problemet med guld är att det inte verkar finnas några krav på specifik placering. Det verkar 
räcka med att skriva våning. Jag förstår inte varför man ska ange placering om man inte skriver 
EXAKT vart det finns. Ex: farligt medel, så står det på plan 10 någonstans. Det hjälper ju ingen när 
man några år senare har behov av sanering till exempel. 

-Kunskap om BIM? 

Vi använder BIM. Ingen jätte BIMfantast. 

-Erfarenhet? 

Bara 3D-modellering för visualisering. Revit Navisworks. 

-Möjlighet till koppling med loggboken? 

Kanske. Kan lätt få ut mängder på sånt som kommer in i modellen. Problem med sånt som inte finns 
med i modeller, tex fogmassor.  

Intervju: 28 april 2014 Kl. 10:00 
Bakgrund 

Ex-jobb på NCC i Linköping, sen blev hon tills vidare anställd 

-Utbildning 

Gick ut samhällsbyggnad på KTH i 2009 

-Arbetsuppgifter 

Har jobbat sen dess, och haft förmånen att prova väldigt många olika delar på NCC. Varit i produktion 
ca 2 år, senaste åren har hon snöat in på miljö och miljöcertifieringar. Idag: Håller i samordningen i 
miljöcertifieringsprojekt på avdelningen östergötland. För närvarande bara miljöbyggnadsprojekt. 
Jobbar också med KMA-frågor, Kvalitet Miljö Arbetsmiljö. Men hon jobbar mest med Kvalitet och 
Miljö som står nära miljöcertifiering. Även hållt i interna utbildningar.(Projektportalen) 

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker 

Hade ingen erfarenhet innan miljöcertifieringsprojekten 2011. I samma veva kom interna kravet om 
miljöbyggnad nivå silver för nyproduktion i NCC Boende-projekt.. Genom NCC Teknik så fick hon 
handledning för upprättande av loggböcker (nu revidering 130121), den som ligger i 
verksamhetssystemet. Bara jobbat med loggböcker inom just Miljöbyggnad och främst nivå silver. Ett 
projekt pågår med guld- nivå. 

 



-Problem och utmaningar? 

(Minst klagomål av alla) Mycket att informera alla om, att man ska ha loggbok. Det involverar 
inköpare, produktion på plats som avropar ifrån byggnadsplatsen direkt. Alla måste ju få infon om 
hur dom ska arbeta .Och det är väl det som tar lite tid i början att få med alla på banan. Tar lite tid. 
Kravställning. 

-Erfarenhet av loggboksverktygen? (BVB, BASTA osv) - 

-Ansvars-/ och arbetsfördelning? 

Hon har upprättat och gjort strukturen och haft huvudansvar att informera alla. Har suttit med 
projektinköparen och kollat hur de ska skriva i avtalen för att vi ska få rätt dokumentation av dom. 
Och sen suttit på arbetsplatsen och informerat ansvariga arbetsledare och sånt som köper in 
produkter helt enkelt. Sen gör man avstämningar under projektets gång. Loggoken på silver nivå är 
inte jättejättesvår egentligen. Man får ha ickegodkända produkter men inte för många. I ett annat 
projekt har man målet nivå guld, men där har beställaren ytterligare krav. Vi får ta del av det 
dokumentet.  

Ansvaret ligger på den som är miljösamordnare, den som har ansvar för hela miljöcertifieringen att vi 
får fram alla indikatorerna  bevismässigt (med hjälp av flera inom projektgruppen), och i och med att 
man har ett antal  projekt på gång och man har flera indikatorer, så har jag känt att jag inte kan ha 
loggboksansvaret på plats på alla projekt, så det är smidigast att någon på plats gör detta tex AL eller 
PC. I alla fall de produkter och varor som ropas av direkt på arbetsplatsen. För där kan det vara svårt 
för mig som sitter på annan ort eller annan plats iaf att veta att vad som ska köpas in dagligt liksom. 
Jag har varit med och gjort upp strukturen och informerar om det, så har jag också tagit den rollen 
att hjälpa inköp och komma igång, för dom sitter ju också på sin kammare och gör sina inköp liksom. 
Men dom har faktiskt fått lägga in sina egna produkter, dom söker själva upp då och lägger in dom 
produkter dom köper in via projektinköpen. Så har det fungerat hittills. Jag upprättar, drar dom grova 
gränsdragningarna så har projektinköparna gjort sitt på sin kammare och sen så har någon ute på 
projekten varit ansvarig för loggboken därifrån då.  

Ovanligt att inköpare lägger in? 

Näe det där är nog väldigt personligt hur man gör. Jag har egentligen bara två inköpare, en utav dom 
är på alla dom projekten som är mot ncc boende. Och där har han velat, eller han gör det i alla fall, 
och han vet hur det fungerar och känner sig bekväm med det och har inget problem med det. Och vi 
samarbetar för vi sitter ganska nära och på samma kontor. Den andra inköparen har velat ha mer 
stöd och tycker att det är ett merjobb, att söka upp alla produkter  hon gör det fast med hjälp av mig. 
(Beror mest på tidsbrist) 

Just för att i förhandlingen med leverantörer och UE så är det bra att lyfta frågan att de endast 
använder sig av godkända produkter enligt miljöcertifieringskraven. Så om produkten inte är så bra 
eller inte bedömd då försöker dom påverka det innan dom köper in helt enkelt, varför har ni inte den 
här produkten bedömd någonstans, kan ni inte skicka in (på bedömning)annars vet jag inte om vi 
kommer kunna använda den här för projektet har krav  på det här och det här.. Det är i den här 
processen man måste ställa krav egentligen på våra tillverkare producenter och leverantörer. 



-Mest tids(kostnads)krävande moment? 

Mycket beror på vilka det är man jobbar ihop med, vilka som är projektörer och UE, som man 
samarbetar med i projekten. För vissa är det jaha, inga problem och man har hört det förut, eller 
redan har policys, medans andra har aldrig hört talas om det här. Det är väldigt svårt att veta från 
början om det ska bli en lätt resa eller en krånglig resa. Det är väldigt olika beroende på vilka 
leverantörer/UE vi knyter till projekten. Det blir mycket ringande och frågande, kan ni skicka … har ni 
kollat upp dom här… ibland kan det bli lite mycket så.  

GULD 

Mängd och placering ska loggas också. Man satsar inte på guld på indikator 15, det här med utfasning 
av farliga ämnen och att man inte får använda sig av ett endaste, det är nästan omöjligt där har vi 
silver då, men guld blir det på indikator 14. Man talar om för alla, ni måste säga vart. Placering kan 
man säga det kommer lite indirekt i och med att jag har gjort den här strukturen på loggboken. Och 
det är i den som vi placerar materialet, däremot måste de uppge ungefärlig mängd utav allting. Och 
det är de ju lite ovana vid, även dom som kanske har arbetat med det här tidigare.  

 

Inget av projekten är avslutade, det kan bli mycket jobb att knyta ihop säcken. Gränsdragningen, hur 
mycket ska man ha med och inte? Det tar ju tid att samla in och skriva in helt enkelt, det är mest 
tidskrävande. Det är viktigt att det blir ett lagspel, det är svårt för en person att sitta själv som kanske 
inte har all info om projektet. 

Hur har ni arbetat i projektet tulpan med att ta ut mängderna? 

Ah, precis mycket blir ju faktiskt via inköpen det är nästan det enklaste, att varje leverantör själva  får 
stå för den levererade mängden, den som vi har fått på papper så, dom talar om för oss då hur 
mycket det är av respektive produkt. Sen är det ganska svårt för oss själva. Vi är inte färdiga med det 
arbetet än, det avslutas här i höst, vi har inte kommit i mål än, där vet jag att vi har en resa kvar. På 
våra egna produkter att liksom stämma av, vi är inte färdiga som sagt förrän augusti, då kanske vi 
måste göra en sammanställning på allt som vi avropat, och då kanske vi får kika på fakturor eller att 
det kanske räcker att kolla på ritningar, men att kolla på fakturor är nog ändå det bästa. 

-Struktur? 

Den vanliga, där har vi ju använt oss av handledningen och det blir dom rubriker som finns där… 
(räknar upp)…. Har lagt till en som hette inredning för jag tyckte det saknades 

Vilket loggboksverktyg användes? 

Lite olika är det, eftersom vi upprättade den i BVB så är det enklast om den produkten finns i den 
databasen, för då är det bara att klicka och lägga till annars får man ju lägga över vissa dokument för 
hand. Började alltid med att kika om den fanns i BVB, sen i SundaHus. BVB först, SundaHus två, sen 
BASTA ,sist Svanen.  

Hur va BVB? 



Tycker det är ganska enkelt och logiskt man ser strukturen och man har lätt att kunna skapa nya 
mappar ochlägga till produkter, det funkar jättebra. Men det är lite segt i sökmotorn tycker jag och 
det kan man bli lite halvgalen på, när man sitter och ska söka på namn och så är den är jätteseg och 
det har den alltid varit, jag vet inte varför. Det är väldigt många produkter man håller på med Man vill 
att det ska gå snabbt och fort och smidigt, men den är lite seg faktiskt. 

I vilken fas av byggprocessen upprättades loggboken? 

Vi försöker faktiskt att göra den redan i projekteringsfasen det är då man liksom börjar med alla 
inköp och alltihopa, vi sätter ju igång på en gång egentligen vid projektstart, vi försöker göra den där 
strukturen väldigt snabbt, och då är det inköparna i första hand som börjar lägga in produkter och 
sen så successivt går det ju över till att även arbetsplatsen börjar lägga in från sitt håll. Strukturen och 
det kommer i början i projektledningsfas då.  

-Information från NCC/Miljöbyggnad? 

Handledande dokumentet NCC 

-Förbättringsområden? 

Ja det är svårt att säga jag vet inte riktigt, man vet ju inte riktigt vad den här loggboken kommer att 
användas till därför är det svårt att veta hur detaljeringsgraden ska vara . Beställaren vet ju oftast 
inte vad de själva ska ha den till och då är det svårt att sätta tydliga krav på den att det ska va si och 
så. Det är lättare att förklara för någon varför det ska va på ett visst sätt om man vet vad beställaren 
kommer använda den till eller varför dom vill ha den. Och det vet de oftast inte riktigt i det här läget, 
de vill ha en miljöbyggnadsklassificering och sen så ingår det en loggbok och JAHA liksom. Vad ska de 
göra med den i förvaltningsskedet sen och det vet de inte riktigt. Alla vet nog inte. Nu ska jag inte 
säga att det är så överallt, men jag får uppfattningen om att det är så. 

-Kunskap om BIM? 

Lite grann kan man säga, ingen expert på området alls. Står för byggnadsinformationsmodeller. Jag 
vet att det finns oändliga möjligheter med en sån modell och hur mycket man kan lägga in 
information och inte. Sen är det en jättemöjlighet som sagt just för loggning av material och så och 
vad man kan få fram. Allt beror ju egentligen bara på tid och vad man vill som sagt, hur mycket man 
vill jobba med en sån modell. Man kan ju göra precis allt egentligen.  

-Erfarenhet? 

Har inte arbetat i något BIM-program direkt. Har mest läst om, och kan snurra på 3D-modeller och så 
men har inte aktivt jobbat med det. 

-Möjlighet till koppling med loggboken? 

Man kan eller bör ju använda en BIM-modell för mängdavtagning för alla inköp och för projektet i 
stort egentligen. En sån modell kommer inte upprättas bara för loggboksprojektet. Man bör ställa 
tydliga krav på modellen tidigt i projektet den här modellen måste vara på ett visst sätt för vi ska ha 
den för dessa användningsområden. Men absolut kan man använda den som hjälpmedel till 



loggboken. Det måste ju kunna gå det är inget snack om saken, och då lägger ju alla in sina delar och 
så har man mängder.  

Tror du att det här skulle kunna implementeras ute i produktionen? 

Nyfikenhet finns nog, man måste få se fördelarna med en sån här modell även ute i produktion. Bara 
man ser fördelarna med det så kommer man tycka att det är bra. Det kan ju va ganska svårt kanske, 
beroende på hur pass komplicerad den här modellen är. Vi har några projekt där man har 
introducerat BIM-kioskerna. Små kiosker som man kan gå till där det finns en display där man få upp 
en sån här modell. Vem som helst yrkesarbetare eller ue eller installatör som kommer och vill titta på 
den här modellen. Då kan man göra det. Finns mer information på starnet. I linköping byggs US om, 
där har man installerat såna. Det är ett steg att få ut det här i produktion och öka medvetandet om 
det. 

Varför ändrades planen? AL till Miljösamordnaransvar för loggboken. 

AL slutade och ersattes inte. Det fanns inte mycket att välja på. Hade det kommit en annan al så hade 
det nog hamnat på den.  

Övriga kommentarer 

Jag tror att många ser det här som en extragrej som ska göras. Beror på hur det ser ut 
organisationsmässigt på sin avdelning. Har man mycket annat också, då kanske man inte är van att ha 
ansvaret för dessa arbetsuppgifter. Jag är ju den som är miljösamordnare nu, ja mest i alla fall, som 
fokus och då vet jag vilka mina ansvarsområden är och vad det här innebär. De andra kanske då är 
entreprenadingenjör men jobbar med helt andra frågor och så plötsligt så läggs det någonting som 
man inte vet vad det handlar om på en. Och då kan det bli en jobbig situation i det här. Det är ett 
ganska omfattande jobb, beroende av vilken nivå självklart. Men det tar ju sin tid. Och vet inte om 
det har lite med intresse att göra också om man tycker det här är roligt också. Hur engagerad man är. 

 



BILAGA	8:	Intervjufrågor	BIM-
sakkunniga	
 

Till respondentgruppen ”BIM-experter” 

Mål Förslag på ämne/frågor 
 
 

Att få en uppfattning om respondenten 

 
-Bakgrund 
-Utbildning 
-Arbetsuppgifter 
-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker 
 

 
 

Vad respondenten känner till om loggboken 

 
-Kännedom om loggboken? 
-Kunskaper om materialdokumentation? 
 

 
 

Hur respondenten ser på möjligheter av 
implementering av BIM inom 

materialdokumentation 

 
-Möjligheter inom identifierade 
problemområden? 
-Vad är möjligt nu? 
-Vad är möjligt på längre sikt? 
-Sammankoppla modeller och databaser? 
 

 

Hur skapar man kopplingen mellan modellen och materialdokumentationen? Hur sker detta? 
Kommer det ske via en integrerad process där man kopplar flera saker (exempelvis BIM-modell <–> 
Kalkyl <–> Inköp <–> Miljöbedömningssystem) eller skapar man en direkt länk, det vill säga att 
man har materialdokumentationen direkt kopplad till modellen?  

Vart i utvecklingen befinner vi oss idag? Hur långt i utvecklingen har man kommit? Beträffande 
BIM och materialdokumentation. 

Vi har varit i kontakt med Svensk Byggtjänst angående ett projekt som heter Fokus I. I detta har 
man gjort en utredning kring BIM med BSAB. Det vill säga att man har ett enhetligt och 
standardiserat ”språk” när man arbetar med informationshanteringen. Vad tror du om kopplingen? 
Skulle det underlätta materialdokumentation inom BIM?  



Bilaga	9:	Transkriberingar	BIM-
sakkunniga	
Intervju: 24 april 2014 Kl. 10:00 
Till respondentgruppen ”BIM-experter”  

Bakgrund 

Började som utsättare på NCC, har jobbat som byggnadskonstruktör till största del, 
husbyggnadsbakgrund 

-Utbildning 

Högskoleingenjör byggnadsteknik Borlänge 3år. Påbyggnad 1 år på KTH väg och vatten. Har pluggat 
juridik, 3D, byggnadsmiljö. 

-Arbetsuppgifter 

Nuvarande tjänst som specialist och utvecklingssamordnare för segment (och?) anläggning. Tillhör 
VDC-gruppen, centrala arbetsgruppen på NCC. Driver anläggningsgrupp, fokus för utveckling är 
anläggning. Fram till årskiftet så hade hon delad tjänst, 50 procent i centrala arbetsgruppen och 50 
procent i regionen. Men då var det mest inom hus, då avdelning Syd inte har så mycket 
anläggningsprojekt. Jobbat väldigt mycket med hus trots anläggningsfokus. Stöttat projekt att använda 
3d-modeller i produktionen, tar fram manualer specifikationer och håller i utbildningar. För att öka 
medvetenheten om VDC, och hur man kan dra nytta av detta. Miljödeklarationer är en del man har 
börjat titta på för framtida utveckling inom VDC. 

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker 

Ingen alls erfarenhet av direkt arbete med loggbok. Har viss uppfattning om loggboksprocessen. 
(Nämnde en heltidsstjänst bara för Breeam).  

Kännedom om loggboken? Känner till den men har ingen egen erfarenhet 

-Kunskaper om materialdokumentation? - 

Möjligheter inom identifierade problemområden? 

Ser att en stor del av arbetet kan göras ien BIM- modell istället (hon talar om vi, VDC-gruppen?). I 
BIM-modellen har man alla stora strukturer (objekt), och på dom objekten skulle man kunna klä in 
miljödata och koppla till datablad så att BIM-modellen bär allt detta. Det finns system som kan få UT 
den här datan(från modellen). Arkitekten måste lägga till datafälten, och då gäller det att hitta vilka fält 
som är viktiga för olika klassificeringssystem. Man får göra mappning för att veta vad som behövs, då 
matas dessa fält in EN gång. Sen ska man kunna söka på ett ämne och visualisera var detta finns i 
byggnaden, även över hela byggprocessen. Ett bekymmer: exemplet med fogmassa. Ritas ju inte i 
modellen. Förslagsvis koppla till ett objekt, tex fogmassa till fönster. Borde funka. Dom har inte testat 
över huvudtaget, man ser att man har möjligheterna. Pusslet är att hitta en struktur för det. Tex vet 
man att man kan göra enkla excelexporter av olika slag från modeller. Sätta status på miljöbedömning; 



exbedömd ej bedömd. En gång manuellt. Stor fördel för fastighetsägaren att söka produkter och 
visualisera, har hela historiken, istället för att leta i papper. Hur man än gör kommer det att bli extra 
arbete.Var ska man ta det extra arbetet, var är det mest effektivt att lägga den energin? Jag tror ju att 
det är att lägga det i modellen. För du får så mycket fördelar, du slipper en massa pappersarbete och 
skapar inte en massa data som inte hänger ihop med någonting. Ingen spårbarhet i en pärm, och man 
vet inte var den hör ihop någonstans. I produktion måste det vara ett väldigt enkelt som dom ska mata 
in i så det verkligen blir rätt. Hon tyckte att ansvaret ska läggas på en arkitekt till exempel. Man kan 
lägga in information senare än projektering. Var är det bäst att föra in informationen? I 
samordningsmodellen kan alla ansvara för sin del. På NCC har man byggt en egen applikation som 
ligger i navisworks, som gör att man kan koppla data till modellen. Idag kopplar man rumsobjekt som 
har ett ID, och på dem kan man lägga på mängdningsinformation  för att kvalitetssäkra. Detta kan 
göras med annan data också. Datan kan va skriven, eller tex produktdatablad. Och gör man det i 
navisworks kan man ha det öppet, men i tidigare skede i orginalprogrammet redan vid projektering bör 
ansvaret ligga hos arkitekten. Informationen bör gå direkt utan mellanhänder, där är en jätteutmaning.  

I BVB har varor ett unikt ID, kan man koppla denna till modellen? 

Boende har mallfiler för projekt. För Revit och ArchiCAD. I dessa filer har man unika littera och 
väggtyper i sig. Man skulle i princip kunna bygga på den datan (BVB:s ID) När man lämnar över 
mallfilen till arkitekten har denna ett embryo till den databasen och den koppingen. Om ID:et är fast är 
det inget problem. Då är det bara att lägga in i mallfilen, och det är även värt att ta sig tiden att göra 
det. Då det kan spara mycket tid. 

Kommer det att bli en direkt koppling mellan material och BIM? Eller kommer det att bli 
indirekta kopplingar? 

Första steget kommer bli indirekt. Sedan direkt. .Förhoppningsvis ändrar leverantörerna sig också, och 
lägger upp BIM-objekt, och börjar dom också leverera med miljödeklaration på sina objekt så blir det 
ju mycket lättare, för då får vi ju med mycket gratis. På sikt tror hon att man kommer ha det så. Idag 
måste vi bygga mycket själva. Målet är att man matar in informationen på ett ställe. Så om man matar 
in info i inköpsportalen så ska de andra systemen inkl modellen kommunicera med portalen och hämta 
informationen därifrån. 

För att leverantörer ska börja leverera BIM-objekt så krävs mycket lobbying. NCC har nytta av sin 
storlek. I Danmark har man gjort så (NCC)”Vi kommer köpa fler fönster av er om ni gör på det här 
sättet istället.” Skriker man att man måste ha och fler gör samma sak, då går det fort. Så om branschen 
går ihop på detta så kommer det att hända saker, det är hon helt övertygad om. Om det ska funka 
smidigt så kanske man måste gå ner på antal leverantörer. Det tar tid att gå igenom alla leverantörer 
för att uppnå detta. Det finns mycket som bromsar den utvecklingen.  

Vi måste hitta nåt sätt ändå att ta hand om det själv, när man har hittat ett problem. Man måste hitta en 
lösning som funkar nu, som funkar till 80-90% så är det värt att ta det steget. Matar man in i en modell 
så har du alla möjligheter att visualisera sortera och hantera på ett helt annat sätt. Det blir en sökbarhet 
det blir en spårbarhet och en helt annan dokumentation. 

Det handlar om datahanteringen, utmaningen ligger i samordningen. Att komma till ett läge där man 
bara klickar på ett objekt som man kan lägga på data. Jag tror inte att det är svårt att bygga en produkt 
som kan hantera detta. Problematiskt med detaljer, så som fogmassa eller en bult. Sånt som inte är 
med i modellen.  



Om man nu tänker att beställarna skulle vara intresserade att få BIM-modell som relationshandling. Så 
för dom är det också ovärderligt, och då är ju nyttan ännu större så det gäller bara att motivera arbetet 
med vad man får ut av det och vilket värde och vilken nytta man får sen. Det finns så mycket att vinna 
så det är absolut värt energin att mata in, det måste det vara. Och kan man hitta något bra system som 
just det här att man kan lägga in det i våra mallfiler till exempel då har man en upprepningseffekt som 
är jättebra, då får man med mycket gratis. 

Sammankoppla modeller och databaser? 

Se kommentar på övrigt 

BSAB fokus I – kan det hjälpa materialdokumentation? 

Det har för lite egenskaper, ger inte specifik information om produkten. Man får inte med de olika 
miljöegenskaperna, hon tror inte man kan komma ner på den detaljnivån vad man än gör. Väljer att 
inte använda BSAB-koder, dom använder littera och GUID-koder. Jag tvivlar på att branschen skulle 
gå den vägen och bli så samstamda, men det skulle va kanon i samband med förfrågningsunderlag. 
Just när det gäller  miljövarudeklaration så faller det eftersom det finns så många olika leverantörer. 

Övrigt 

Har inom projekt varit inne på idéer kring att bygga in varubedömningar i modellen i nästa etapp. 
(Affärslokaler i linköping BREEAM) Inte gjort någonting än. Man valde sedan att inte dra igång detta 
nya i samband med detta projekt. Och man ligger fortfarande i startgroparna att vilja starta ett men 
kommer inte till skott, men man har ett stort intresse av att hitta ett annat sätt att hantera det 
(materialdok). Dålig spårbarhet på saker(på varor då?), (loggboks)hanteringen idag, att man lägger in 
uppgifter på så många ställen, och mycket manuell inmatning som man vill hitta bättre lösningar för. 

Man har inte gjort dom kopplingarna mellan loggboken och BIM tidigare. 

Löste ett verktyg för att mängda ur modellen. Man kvalitetsäkrar genom att göra flera beräkningar…. 
Jobbar vidare. Idag mängdar man och tar ut kalkyler från Solibri. 

Intervju: 24 april 2014 Kl. 12:00 
Till respondentgruppen ”BIM-experter” 

Bakgrund 

Trainee på NCC 

Jobbade på NCC som entreprenadingenjör,  

sen ett och ett halvt år på Sweco som BIM-strateg. 

Sen tillbaka på NCC som entreprenadingenjör, ekonomi, planering 

Projekteringsledare idag 

-Utbildning 

Pluggade i Uppsala till byggingenjör 



-Arbetsuppgifter 

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker 

Ingen. Inte just loggboken, men har jobbat med materialdokumentation med miljökrav. Har jobbat 
med byggvarubedömning eller något liknande. 

-Kännedom om loggboken? - 

-Kunskaper om materialdokumentation? 

Jobbat med att hålla koll på vad för material som byggdes in tidigare, då med kontroll mot 
byggvarubedömningen 

Talar om hur det var tidigare när det fanns krav på att materialen skulle finnas bedömda, och då fanns 
nästan inget bedömt av NCCs material. Då lämnades dokumentationen som en bunt med papper, som 
inte kontrollerades så noga. Men det har nog förändrats idag. 

Har jobbat med BREEAM också och deras materialkrav. Men där hade man ingen loggbok vad jag 
minns. 

Arbetsledning köper in, men köper på rutin, utan koll på miljöbedömning. Nämner ikonen med basta 
märkning, men säger att få bryr sig om den. 

-Möjligheter inom identifierade problemområden? Frågar: Hur är det man jobbar idag? Oftast 
börjar man för sent kan man tänka mig. En hel del kan man göra i projekteringen med det här. 

En åtgärd: Föreskriva material., men det hjälper inte riktigt. Frågar om mängder, om detta är ett krav. 
Otroligt enkelt att få ut mängd och placering om man skulle jobba i modellen. 

När BIM va nytt, 4-5 år sen, var det mycket fokus på att allt skulle in i modellen. I produktionsledet så 
har projekterarna redan gått vidare till nästa projekt. BIM-kunskapen tappas vid produktionen. Man 
har inte folk på plats som kan hantera designverktygen… Därför har man gått ifrån det här med att ha 
allt i modellen.  

Problem med fogmassa, sånt som inte modelleras. Man kan säga att generellt finns den på alla dessa 
typer av objekt tex. Fråga till   

Kan man då tilldela ett objekt flera GUIDS? 

 Tex ett fönsterobjekt: tilldelas fönster  + fogmassa. 

Man föreskriver material men köper annat. 80% av materialet måste köpas genom portalen. Nästan 
mer. Miljöbyggnadskrav avbockade i inköpsportalen skulle vara möjligt om det är möjligt med BASTA. 

Då man inte föreskriver specifikt i projekteringen så vill man att när förädlingsprocessen når 
projekteringen så ska de hantera ett enkelt program. Något som inte är modellbaserat. 

Man ska kunna visualisera allt i listan, men arbetet borde utföras i excel, det är en framgångsfaktor. 
Det är för krångligt att jobba i designverktygen väl iproduktionsfas. 



I projektering kommer det sig naturligt att det drivs att utveckla BIM-kunskap, men behovet finns 
inte på samma sätt i produktionen. Där används det fortfarande bara för visualisering, kanske enklare 
mängdavtagning. 

Koppling mellan ifc och klassificeringar….. ifc och databankerna från bedömningarna. 
Byggvarubedömningen med en ifc-snurra- Ett alternativt sätt. 

 

-Vad är möjligt nu? 

Loggbok med id-nummer, kopplat till modellen med id-nummer. GUID, Global Unique Identifier. Den 
unika kodsträngen tilldelas objekt i modellen och samma kod tilldelas en produkt i listan. De hittar 
varandra och kopplas ihop. (se koppling 1 på bild) Informationen kommer in i modellen via denna 
koppling, dvs att loggboken blir primärdatan. Detta kan göras (och görs??) idag! Min kollega arbetar 
med det här 

Att fortfarande först mata in informationen via loggboken till modellen är en möjlig lösning till 
problemet att BIM-kunskapen inte finns i produktion 

Ja, det blir nästan som om man lägger på ännu en extra grej, dock får man ut mängd och placering 
gratis. Listan måste fortfarande göras innan (manuellt) i loggboken. 

Man skulle då kunna visualisera genom att tex markera ett objekt i listan och så ser man: här finns 
allt det här materialet.  

-Vad är möjligt på längre sikt? 

-Sammankoppla modeller och databaser? 

Kolla vår teckning 

Övrigt  

Svensk Byggtjänst kommer säga att allt e möjligt, men frågan är om det är genomförbart. För oss på 
NCC, om vi kan lösa det i projektportalen, så är det vår motsvarighet till om dom löser det. Men deras 
lösning skulle vara att arkitekten skulle behöva ha inköpskunskaper. 

Hur långt tycker du att NCC har kommit inom BIM? 
På hussidan har vi kommit långt med samordning och mängdavtagning, sen så har vi långt kvar till en 
fullständigt automatiserad process. Jämnt skägg med andra eller lite bättre 
 

Intervju: 25 april Kl. 15:00 
Till respondentgruppen ”BIM-experter” 

Bakgrund 

Jag visste inte att loggboken tillhör Miljöbyggnad. Började på NCC år 2007 som mättekniker på 
Hussidan (arbetat i 2 stora mätprojekt), våren år 2012 började jag arbeta med VDC/BIM och idag 



arbetar jag som VDC-koordinator. Har arbetat 7-8 år på försvaret, jobbat ett tag på liten byggnadsfira 
1,5 år och inredningsfira 10 år innan NCC.  

-Utbildning 
1991 tog jag studenten på 4 årig teknisk på byggsidan mot Husbyggnation och ROT. 

-Arbetsuppgifter 
VDC-koordinator. Jag sätter ihop projektörers 3D-modeller, gör kollisionskontroller. En stor bit. Också 
massa sidoprojekt. Tors Plan huvudprojekt. Han är arbetar på Stockholm nivå – ej nationell.  

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker 
Loggboks begreppet är nytt för mig. Dock har jag varit med och tagit fram drift- och 
underhållssituationer/plan. Har även arbetat med det i flera PD-projekt. Men inget med loggboken. 

-Kännedom om loggboken? Loggboks begreppet är nytt för mig. Dock har jag varit med och tagit 
fram drift- och underhållssituationer/plan. Har även arbetat med det i flera PD-projekt. Men inget 
med loggboken. 

-Kunskaper om materialdokumentation? Nej. 

-Möjligheter inom identifierade problemområden? Många känner jag ingen att många av delarna 
innebär extraarbete – i och med mitt arbete med underhållsplanen (Rätt dokument i rätt tid).  

Att loggboksansvarige måste logga från alla delar – kan väl lösas med samordningsmodell? Absolut. 
Det är nog enkelt att göra – bara lägga in det i Navisworks filer som jag arbetar med hela dagar. En 
hel del papper – om de försvinner är de borta. Vidare är loggboken en väldigt separat process – och 
ses som extraarbete.  

Såg du några fler lösningar till de problemidentifierade områdena? 

Det är mycket man vill få in i tidigt skede – det är en bra tanke så men så är det med alla. Inköp och 
produktion kanske skulle vilja vara med tidigare – för att sätta lite påverkan på processerna.  

Jag vet ju att vi får några år sedan började erbjuda gröna anbud, som beställare kunde välja. De var ju 
dyrare – men det var ju i alla fall miljötänk. Men idag skall ju alla certifiera sin byggnader med 
BREEAM, LEED osv. Det är ju bra. 

Jo, jag tänkte på få in rätt dokument i rätt tid – det borde man kunna få in i modellen. Typ att det 
poppar upp en flagga när man har byggt ett objekt, och att den kommer upp och säger som säger att 
det är 3 veckor kvar eller nu måste det här dokumentet vara inne. Den borde ju kunna flagga upp en 
liten signal. Men det är kanske svårt att sätta en tidplan för när det här dokumentet skall vara inne. 
Lägger projektörerna in det? Eller kanske är det den projekteringsledare som finns som gör det?  

Där har vi ett verksamhetssystem där man måste gå igenom vissa punkter, stoppsignaler och där 
man måste få fram de här dokumenten.  

Flaggorna borde man kunna få in i Navistools, det behöver inte projektörerna lägga in i sin modell 
utan det kan personen som ansvarar för Navis göra. De stora projekten brukar ha en ansvarig. Bara 
man har en ram eller tidplan så bör det funka.  



Då skulle man även kunna koppla det till färg?  Ja, men precis. Det blir en påbyggnad på 
Excellösningen. Annan idé – det här med underskattning med tid det måste ju kunna åtgärdas genom 
att någon som arbetat med loggboken tidigare gör den. Problem – många gör den en gång och det 
blir ju första gången. Lite organisatoriskt. Någonstans måste man ju samla på sig den erfarenheten. 
Jag hade ju inte gjort en drift och underhållsplan förr – men jag ringde ju förra killen som hade gjort 
det. En mall kanske skulle vara bra.  

Förenkla processerna det vill ju vi alla. Sedan tror ju jag på Navisworks och samordningen – det finns 
mycket i det. Mer än vad jag gör.  

Intresse måste finnas bland personalen också – det är viktigt beträffande förändringar.  

-Vad är möjligt nu?  
Vi visar bild – nämner GUID och NavisTools.  

Det där känner jag igen, har inte gjort det själv, men jag vet att man kan exportera i NavisTools och 
koda med färger och exportera i Excel. Absolut – detta kan göras på en gång – idag. 

-Vad är möjligt på längre sikt? 

-Sammankoppla modeller och databaser? 

Jag tror absolut på den här, den via NavisTools går ju och via excel. Den tror jag på. De där 
(kopplingen mellan miljöbedömningar <-> modell) tror jag går om man hittar en applikation som gör 
de enkelt och möjligt att hantera.  

Vem ligger det här oss? Är det miljöbedömningarna eller någon som skall ta fram en applikation? 
Kanske, mer att miljöbedömningarna tar på sig det. För applikationer gör ju att man behöver mer 
kunskap hos fler människor. Så det bästa vore om man redan kunde få in det direkt i modellen – och 
hos personen som skall göra bedömningen. Men jag är som sagt inte så inne i den processen.  
Applikationer är ju bra, men de ska vara enkla att hantera. Gör man fler så – blir det kanske mer 
kaotiskt. Enkelthet en förutsättning i produktionen. Absolut! Det tycker jag att vi på NCC kanske har 
lite svårt för – vi tar fram väldigt bra saker som skall förenkla för alla och alla processer skall integrera 
med varandra. Så blir det en grej till som man måste hantera.  

Hur skapar man kopplingen mellan modellen och materialdokumentationen? Hur sker detta? 
Kommer det ske via en integrerad process där man kopplar flera saker (exempelvis BIM-modell <–> 
Kalkyl <–> Inköp <–> Miljöbedömningssystem) eller skapar man en direkt länk, det vill säga att 
man har materialdokumentationen direkt kopplad till modellen?  

Jag tror egentligen mer på den senare. Då man måste göra det här så enkelt så möjligt om man 
önskar göra det. Så att vem som helst kan göra det.  Det kräver enkelt användargränssnitt och så 
vidare. Det skall inte vara någon lång process, som egentligen kräver mycket intern kunskap om ex. 
kalkyl, inköp och så vidare.  Det ska man väl kanske inte behöva. Men nu vet inte jag exakt 
loggbokens innehåll och så, men man ska ju inte behöva det utan man ska få det redan från början. 
Därför tycker jag att den (den senare) är den önskvärda vägen.  



Har du någon uppfattning om hur den skulle kunna gå till?  Tankar eller funderingar kring det? Näe, 
jag måste säga att jag inte kan det. Det är jätte svårt. Men så enkelt som möjligt, så att vem som helst 
kan hantera det. Nästa så att en praktikant kan gå in och hjälpa oss med det. 

Viktigt alltså att gränssnittet är så okomplicerat som möjligt? 

Precis. Det tror jag verkligen på. 

Vi har pratat med din kollega, och hon föreslog att man lägger in egenskaperna redan i 
dokumentet – redan i Navisworks. Varje bedömd produkt i BVB har ett unikt ID och hon tyckte att 
man skulle kunna koppla det här i modellen via att göra egna/nya egenskaper som ID, das, och 
flera parametrar och sedan ha en status – bedömd / icke bedömd. Det är fortfarande manuellt – 
inte automatiserad men det finns iaf i modellen.  

Frågan är då om projektören kan lägga in den informationen? Eller om det skall ske.. För dom 
kommer ju ändå med ett förslag – så här vill vi att det ska se ut – och så kommer sedan vi 
entreprenörer och säger ja men vi vill köpa den här för den är bättre, miljömässigt bättre och så. Man 
måste på något enkelt sätt göra så att vi (entreprenörer) kan gå in och ändra eller välja något eget – 
och om vi kan göra det i NavisWorks eller Solibri eller något annat. Men jag tror att det är något 
viktigt att få med. Projektören har ju ett förslag och kan lägga in den informationen i properties men 
det ska ju enkelt kunna gå in och byta.  

Men där handlar det också om ett annorlunda tänk i projekteringen – och att man arbetar 
gemensamt och att inköp kommer in tidigare – hänvisar till teknisk expert på BIM Alliances bild.  (K 
-> systemansvarige -> Miljö -> BIM grupp) 

Vilka ingår i BIM-gruppen? Modellen görs ju av K,A och alla de också. Kanske är en 
projekteringsansvarig? Projektörer och miljökunnig. Det är bara ett annorlunda tänk. Miljö är aldrig 
inne i projekteringsfasen – beträffande materialdokumentation. Eventuellt att projekteringsansvarige 
har de kunskaper inom miljö som krävs. Vår projekteringsledare gör så – kan hon  inte något tar hon 
kontakt med någon och det gäller ju inte bara miljö. Jag tror i princip att den här processen pågår. 
Men  kanske inte specifikt mot miljö. Men nu när jag tänker tillbaka på Tors Plan så har vi 
certifieringen BREEAM – ungefär som Miljöbyggnad – fast högre. På ettan klarade vi Excellent och på 
tvåan skall vi ska vi gå in på Outstanding – och högre kan man ju inte gå. Först i Norden då. Jag har 
varit med och tagit fram en del i denna certifieringen – som bevis – fast inte miljö. Fast varje produkts 
livscykel har vi tagit upp för det tänker ju BREEAM på. På sätt och vis kan man väll säga att vi har den 
processen igång hos oss.  

Vår uppfattning är att miljö kommer in i produktionen. A, K och så vidare kan föreskriva material 
men det är inte förens produktionen startat som den loggboksansvarige kommer till projektet. Och 
det är då man börjar få in denna miljöaspekt – och inköp kollar oftast inte heller efter om de är 
godkända. Vi uppfattar alltså att miljö inte kommer in så tidigt.  

Men där i själva produktion – visst man arbetsledning och inköp kommer in väldigt sent i processen 
och de har ju sitt tänk och så om materialval. Om det inte är styrt från början – som i BREEAM. Sedan 
kan det väll bero på typ av projekt och så. Men ja, generellt kommer de in sent.  

Hur ser dokumentationen ut i BREEAM? 



Ingen loggbok. Vi skickar ju inte bevis för det vi använder – men det gäller ju inte bara miljö och det vi 
bygger in. Utan det handlar om flera parameterar som vi ska ha. Inte så mycket 
miljöbelysningsstyrningar. På något sätt dokumenterar vi – men jag kan inte säga exakt hur.  Men det 
sker inte i en BIM-modell. Det är ren pärmhantering eller digitalt.  

Vart i utvecklingen befinner vi oss idag? Hur långt i utvecklingen har man kommit? Beträffande 
BIM och materialdokumentation.  

Jag skulle säga – jag har ju inte arbetat på några andra stora företag – men jag av vad jag har förstått 
ligger vi ganska bra framme, med många bitar. Speciellt nere i syd, de är mer framåt än vi uppe till 
Stockholm. Men generellt ligger vi nog väldigt framåt. Jag tror säkert att Skanska är framåt – typ NKS. 
Jag skulle nog säga – om vi inte ligger först ligger vi i alla fall på en andra plats. Det är helt klart. 
Därför är det kul att vara med.  

Vi har varit i kontakt med Svensk Byggtjänst angående ett projekt som heter Fokus I. I detta har 
man gjort en utredning kring BIM med BSAB. Det vill säga att man har ett enhetligt och 
standardiserat ”språk” när man arbetar med informationshanteringen. Vad tror du om kopplingen? 
Skulle det underlätta materialdokumentation inom BIM?  

Det kan jag tänka mig, då det är många olika projektörer som kommer in med olika infallvinklar om 
hur de vill ha det och så. Visst –ett sånt klassificeringssystem är kanske nödvändigt. Det kan jag tänka 
mig. Det gör kanske också att det blir lite mer komplicerat – inte så enkelt att använda. BSAB-
koderna har ju bra strukturering – men då måste man ju lära sig det också.  Men för att falla i samma 
fålla – det är en sak att jobba med en arkitekt, men så är det ju sällan. 

Intervju: 28 april 2014 Kl. 16:00 
Till respondentgruppen ”BIM-experter” 

Bakgrund 34 år gammal 

Teknik och metodutveckling 2010. Konstruktör på WSP i 4 år 

Jobbar idag med utveckling inom VDC, men är fortfarande fast i många projekt som VDC-koordinator 

-Utbildning 

Civilingenjör - Väg och Vatten, Lund 

-Arbetsuppgifter 

VDC-utveckling 

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker: Ingen alls 

Kännedom om loggboken? 

Hört talas om den någon gång. Har hört att det blir mer fokus på material och hantering av farliga 
sådana. 

-Kunskaper om materialdokumentation? 



Möjligheter inom identifierade problemområden? 

All dokumentation skulle man kunna samla ihop, man knyter ju allt mer information till 3D-modellen 
och att modellen är den som bär informationen i projektet. Så det finns ju olika möjligheter att koppla 
ihop informationen till modellen. Sen var den kommer in, om man länkar dokument till modellen eller 
om det beaktas redan i projekteringen genom att det anges som parametrar till ex i Revit. Annars 
brukar vi med rumsbeskrivningar som arkitekten tar fram excel-fil och trycker in det i 
samordningsmodellen så man kan utläsa det där. Det är någonting att se som en möjlighet. 

Hur kommer kopplingen att gå till tror du? 

Vi försöker ju integrera modellen till våra övriga processer såsom kalkylsystem, tidplanering och allt 
sånt, det jobbar IT med centralt för att pussla ihop allting, det är ett jättestort arbete som pågår. Sen 
kan ju inte jag riktigt hur det här arbetet brukar gå till om det är något som ska kopplas ihop med 
projektportalen eller liksom hur det ska se ut. 

-Vad är möjligt på längre sikt? 

-Sammankoppla modeller och databaser? 

Det skulle nog kunna gå det är svårt att få de olika databaserna att kommunicera, vi ser ju vilka 
problem vi har att bara koppla ihop det med vårt kalkylsystem för man utvecklar dem på olika håll och 
har olika ambitioner. Men absolut. Det är ju egentligen det vi definierar som VDC att vi kopplar ihop 
det med företagets övriga processer, så definitivt.  

-Vad är möjligt nu? 

Jag vet inte om det är möjligt alltså att koppla ihop det med just den databasen, informationen kan ju 
absolut kopplas ihop om det är dokumentation som finns i något läsbart format så att säga men att 
få en direkt koppling till databas, det tror jag inte finns idag. Och det är nog svårt att åstadkomma, 
men det går ju att bygga en sån koppling säkert. 
Hur skapar man kopplingen mellan modellen och materialdokumentationen? Hur sker detta? 
Kommer det ske via en integrerad process där man kopplar flera saker (exempelvis BIM-modell <–> 
Kalkyl <–> Inköp <–> Miljöbedömningssystem) eller skapar man en direkt länk, det vill säga att 
man har materialdokumentationen direkt kopplad till modellen?  

Det tror jag nog på lång sikt att det kommer kopplas i ett led. Det är viktigare att låta varje system 
eller plattform göra det som den e bäst på och säkerställa att de olika systemen kommunicerar med 
varandra på ett eller annat sätt, istället för att sträva efter att man ska göra allt på ett enda ställe, för 
så kommer det aldrig att bli. Så se till att de olika databaserna pratar med varandra alltså. 

Vart i utvecklingen befinner vi oss idag? Hur långt i utvecklingen har man kommit? Beträffande 
BIM och materialdokumentation. 

Jag tror alla brottas med sånt som vi gör att just koppla ihop med dom olika processerna och 
automatisera det. Vet inte om ni har sett den där trappan med de tre trappstegen där det tredje 
steget är just det där med automatisering. Vi är ju inte riktigt där ännu. Tekniken börjar bli riktigt 
mogen, men det ska knytas ihop allting också. Men för våran del så vi lägger ju de senaste tre åren 
jättemycket fokus på att koppla information mer nu till modellerna, vi har mer fokus på produktionen 
för ett antal år sen var det uteslutande projektering. Och när vi pratar om Bim var det att göra 



kollisionskontroller och samgranskning vi hade 3D-modeller och det var det ungefär man pratade 
naturligtvis om informationshantering idag sysslar vi mer med det och hittar nya 
användningsområden hela tiden. Och det blir lite alldeles för mycket det finns så himla mycket man 
kan göra precis allt och svårigheten blir att knyta ihop det. 

Det underlättar dokumenthanteringen att man, vi använder ju modellerna mer och mer på 
arbetsplatserna. Och att man då kan gå in i valfritt rum i 3D-modellen och klicka på golvet då är det 
liksom kopplat till rumsbeskrivningen, från arkitekten som kan vara 1000 sidor, så får man 
automatiskt upp den informationen som berör det rummet. Och det är också tidsbesparande annars 
får man släpa ut en sån pärm för att se om det skulle va ett visst parkettgolv i ett visst rum. Det gör vi 
ju inte i alla projekt utan vi provar oss fram och lyssnar på vad produktionen vill ha. Och sen kan det 
handla om att visualisera information också på ett enkelt sätt ute liksom att man kan med hjälp av 
program filtrera ut och färglägga om det är vissa väggar som har ett särskilt brandkrav så kan man 
snabbt dra ut nån vy där dom är färglagda enligt nån viss princip. Och det kanske kan va tillämpbart i 
det här sammanhanget också på något sätt. Att ta fram färglagda vyer på ett snabbt sätt. 

Vi lägger ju jättemycket kraft på att utbilda, och vår produktionspersonal också, vi kör liksom vi har 
navisworks med vår basplattform och vi satsar mycket på att föra ut modeller och alla digitala 
handlingar med hjälp utav bärbara enheter som vi går ut med i ganska många projekt, 8-10 projekt 
bara i skåneregionen som har bärbara enheter, tablets, och att vi kanske har såna här BIM-kiosker 
och sånt där man kommer åt modellen och det blir mer och mer efterfrågat när de inser där kan 
faktiskt alla yrkesarbetare som vill ha tillgång kan komma åt informationen det är lite i ett 
generationsskifte. De yngre som kommer ut de förväntar sig nog att det finns 3D-modeller 
tillgängliga och att man kan hitta det där. Vi har dessutom ett antal projekt där man har olika typer av 
visualiseringar inte bara liksom att titta på modellen, vi visualiserar till exempel framdrift under 
produktionen, alltså färglagda planer hur långt man är kommen med saker och ting. Och det kan 
även vara med förbesiktningar och sådär, att det också färgkodas. Det är mycket visualiseringar och 
göra saker tydligt för alla. Och sen då också att vi kopplar på egentligen vilken information som helst, 
i det fallet med rumsbeskrivningar och sådär då väljer vi att ha rumsobjekten som finns i arkitektens 
modell som bärare utav informationen, men det skulle kunna va vilken information som helst. Det 
kan man göra motsvarande, trycka på information på objekten själva, det behöver inte nödvändigtvis 
vara en arkitekt som knackar in nånting när de projekterar, utan det kan vi själva bara om vi kan söka 
ut objekten av en viss typ och sådär så kan vi ju själva fokusera vilken information vi vill på dem. 

NCC då inom BIM i jämförelse med andra aktörer? 

Tror vi till skillnad från andra konkurrenter så har vi nog mer bredd på användning. Vi har väldigt bred 
implementering över hela landet. Sen har andra konkurrenter betydligt mera spets i vissa projekt 
man fokuserar på ett fåtal projekt och gör där desto mer än vad vi klarar. Det är nog den stora 
skillnaden mot de stora konkurrenterna som Skanska och Veidekke. 

Vi har varit i kontakt med Svensk Byggtjänst angående ett projekt som heter Fokus I. I detta har 
man gjort en utredning kring BIM med BSAB. Det vill säga att man har ett enhetligt och 
standardiserat ”språk” när man arbetar med informationshanteringen. Vad tror du om kopplingen? 
Skulle det underlätta materialdokumentation inom BIM?  

Någon form av standardisering måste det väl till, annars blir det väl lite vilda västern kanske. 



Mängd och placering 

GUIDS 

Det kan man göra, den e som namnet antyder unik. Vi har möjlighet att ifrån olika program att lista 
ut objekt, alltså söka ut objekt och exportera ut dom och få med i en kolumn vad dom har för en sån 
GUID, är det bara så att modellerna, och det är det som vi strävar efter, är välstrukturerade som inte 
bara är geometriskt korrekta utan även där de är informationsmässigt väldefinierade att man 
särskiljer de olika tex inneväggstyper att dom liksom går att enkelt lista upp så att dom har unika id. 
Då kan man enkelt ta ut en lista med areor och vad det nu är vi vill veta. Och få med dom här 
GUIDen. Så har man motsvarande någon lista när man för in dom här med status och sånt där i den 
här loggoken så är ju det en möjlighet att koppla ihop det på det viset med modellen då, om man 
skulle vilja det. Jag ser inga problem, sen finns det alltid specialfall och sånt där att det försvinner 
GUID när dom ritar om saker o ting.  

Tyréns tillsammans med Fojab arkitekter utvecklade ett särskilt gränssnitt när det gäller hantering av 
rumsinformation och det heter RUDA. Och det är webbgränssnitt optimerat för det, och så knackar 
man in finformation sen bockar man i att man kopplarihop det till revitmodellens rumsobjekt så finns 
det samlat på ett och samma ställe så att säga. Man har dels databaser där man kan sitta och föra in 
informationen och sen gör man med en knapptryckning i princip ihopkoppling till modellen. Det var 
bara nånting som slog mig att det kanske finns potential till att göra något liknande här också. Och 
det finns en gratis och betalversion.  Den styr vi till om vi kan. Ska vi få in informationen i modellen 
på ett enkelt och smidigt sätt så tipsar vi ofta om RUDA att man kan gärna få använda det för så får vi 
in den informationen per automatik, annars får man sitta med det här manuellt och föra in. Då blir 
det en del arbete. Rumsbeskriviningar och rumsfunktionsprogram det är det som arkitekten oftast 
har som sin uppgift, att berätta om.  Det här är en modern tappning av det för 9 av 10 arkitektkontor 
sitter i Word och bara skriver rum efter rum. Ni nämnde NKS i Solna, det är ju tusentalsrum. Dom har 
nog ett system för att hantera det. 

Intervju: 5 maj kl.8 
Till respondentgruppen ”BIM-experter”  

Bakgrund 

Arbetat 3-4 år som konstruktör – dimensionering, räkning, ritning etc. Därefter arbetade jag på 
Skanska Teknik som konstruktör. Tjänsteledig i 3 år, pluggade datavetenskap. Därefter började jag 
arbeta med IT och ett annat byggföretag. År 2011 började jag arbeta på NCC. Sedan år 2006 har jag 
sysslat med BIM och CAD frågor på heltid.  

-Utbildning 

Utbildad konstruktör på byggnadsingenjörsutbildning, gick ut år 1995. Plus datakunskap 3-årig 
utbildning. 

-Arbetsuppgifter 

Ledande Teknisk Specialist. Förr arbetade han halvt på implementeringssidan Södra Regionen och 
halvt med utveckling mot central arbetsgrupp inriktad mot BIM och VDC. Sedan nyår arbetar han 



som utvecklingssamordnare på hus- och bostadssidan. Arbetar med idag främst med utveckling, och 
en del projektuppföljning.  

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker: Ingen  

Kännedom om loggboken? Nej 

-Kunskaper om materialdokumentation? Ja, men visste inte att det kallas loggbok har typ diskuterat 
om det tidigare.  

Möjligheter inom identifierade problemområden? 

Hanterar man dokument eller data? Enklare att lagra data. Säger att NCC inte har egen databas.  

Om en vara är bedömd är det data?  
Varför blir det data?  
Den får en status.  
Det betraktas inte som data. Man måste få in data från bedömningarna i någon databasstruktur.  

 

Han driver igenom dokumentationshantering/infohantering i förhållanden till lägen i hus. Hade man 
haft data skulle man kunna göra det smidigt – då kan man mängda genom att koppla. Om man säger 
på rumsnivå. Rumsnivå: anger hur mycket material som finns i rummet, men då blir det 
problematiskt: För vart slutar rummet? Om bara tomrummet är rummet – då ingår ej gips. Det beror 
på hur man bedömer detta läget? Om det finns exempelvis gipsskivor i rummet tillhör de rummet 
eller väggen? Tillhör ett rum. Rummen i en BIM-modell är definierade i projekten med ett unikt ID i 
projekten, man kopplar alltså idag rum beskrivning till rummen. Finns info om exempel ekparket i 
rummet osv. Om det (miljöbedömningen) hade varit i dataformat skulle man kunna koppla denna 
data till rummet och få ut en lista på alla data som ingår i rummet. Man skulle kunna koppla alla om 
man klickar i ett rum i 3D modell skulle man kunna se alla länkar till dokument, som är kopplade till 
det utrymmet. Så där skulle man även kunna göra med en databaslista, som man kopplar till rummet. 
Varje rum har ett Excel dokument där man har lägger in länkar och så har man länkar till varje rum så 
lägger man de länkar som dokumenten som man kopplar in till 3D-modellen. Man skulle även kunna 
länka, om man har exempelvis ett rum 202 vart hittar man vart hittar man den 
loggboksinformationen? Skulle man kunna ha en PDF som heter LB 202, och sen som är ett.. skulle 
man kunna ha en sammanställnings PDF som är länkat till andra PDF:er – och då skulle man skulle 
kunna sätta upp det en gång och sedan går man in i 202 och adderar de dokument som berör det 
området – på så vis behöver man aldrig ändra länkar inifrån 3D modellen utan man slår upp LB 202 
där man inne kan addera länkar till material som krävs/finns i rummet.  

Sedan skulle man kunna ha ett dokument som länkar till våningen, ex. rumsavskiljande, som inte går 
att koppla till rum. Gips till rum ok. Exempelvis reglar som fortsätter upp i våningen. Man får dra 
gränserna!  

Man måste bedöma hur man ska göra det och på vilket sätt detta (loggboken) – och då menar jag: 
hur det ska bli enklare och man måste veta syftet. Man måste veta olika lägena, rum – etapper och så 
vidare, så man kan färgkoda, man kan ha data eller godkänd status man kan ha en lista på alla länkar 



i ett Excel så skulle man kunna ha en parameter om det är godkänd eller inte. Skulle då kunna 
färgkoda huset och se om det finns oklarheter och inte.  

Fundering – Unika ID i BVB. Ser du koppling för detta med data? 
Det är bra om det ingår i ett rum för då kan man ha med det unika ID:et – det är alltid bra för då kan 
man härleda.  

Ser du koppling till modellen? Eller via Excel Arken? Navistools? 
Man skulle kunna lägga in GUIDsen. Fast det unika ID:et säger inget i sig självt – det säger bara att det 
är ett unikt id som tillhör något. Men om man vill länka med det på något sätt och om man trycker på 
den slår det upp rätt data. På något sätt hittar och om man kan hitta rätt i miljödatabasen eller vad 
det nu är det unika ID:et står för. Men det är klart användbart för att hitta rätt i bedömningen.  

Data, menar du att den kopplar till en databas eller till miljöbedömningssystemet? Miljöbedömning 
systemet beskriver inget unik i projektet, han menar en databas som beskriver projektet.  

-Vad är möjligt nu? 

-Vad är möjligt på längre sikt? 

Pratar för egen del. Jag ska involveras i Tors plan. De önskar mängder per rum. För 
mängdhanteringen finns en plan för hantering – mängder på lägen som rum, våningar och etapper.  

Men just miljöinformationen där vet jag ej problemställningen – jag vet bara det ni säger typ om att 
det är ett extraarbete och inte ger något värde. Frågor som hur ska vi få in den här informationen så 
smärtfritt som möjligt? Men där måste jag få mer input, vad vill man uppnå? Vem skall använda 
informationen? Vem gör vi länken åt?  Fastighetsägaren. De vill alltså veta vad som finns och vart. 
För eventuell rivning och ombyggnad. Skall finnas under byggnadens hela livscykel. Jag vet 
fortfarande inte riktigt vad man vill ha? Bara en lista eller modell? Idag kan de se ut på olika sätt, en 
lista ex, men i framtiden det ultimata en sökning i modellen och få in visuellt. Det vet jag hur man gör. 
Det är nog en mognads sak för organisationen.  

Vad tror du om att lägga in parametrar och egenskaper i modellen? Status med bedömd och så 
vidare. 

 Jag pratar utifrån denna teknik. Det är den jag utgår ifrån. Att man kopplar data in mot modellen. 
Man skulle kunna lägga in de unika ID:na från BVB. Skulle man kunna lägga in miljödata i 
mallfilerna?. Det låter bra, man kan bara trycka ut en lista på en modell som har alla kopplingar. Ja, 
det är bra att de är unika då slipper de göra massa jobb. Så det är bra. 

-Sammankoppla modeller och databaser? 

Besvaras mer i integrationsfrågan. (Första frågan under tabellen)  

-Övrigt 

Kan man tilldela ett objekt fler olika GUIDS? 

Ja, man kan väll tilldela en miljard GUIDS på ett objekt om man sätter egenskaperna… man kan ju 
skapa nya parametrar på ett objekt men man kan ju bara ha en GUID – om vi kallar det unikt ID – så 



har vi något som heter GUID Global Unique Identifier som är den här långa koden som ofta förs via 
IFC t.ex. och man kan inte ha flera sådana. Och det finns ingen anledning. Däremot har man i ett rum 
en GUID på rummet och ett ID som är unikt för rummet men bara i projektet inte i världen. Så man 
skulle kunna ha miljöbedömningssystem/databaser som man även skulle kunna lägga på. Fast när 
man väljer databas, så väljer man bara ett av dessa. Det är mer att man har dom här ID:na, nycklarna. 
Vi nycklar ihop. Om man tittar på GUIDen för ett rum så är denna unik i hela världen, själva 
rumsnumret är också unik men bara i projektet. Hur är ID i miljödatabaserna uppbyggt (I BVB)? Har 
de ett eget ID eller GUID? Eget. Då är det unikt i databasen. Detta innebär att amerikanare eller 
dansk kan replikera ID:et om det finns någon logik bakom det. Då är det alltså unikt i det hänseendet. 
Det är alltså därför viktigt man har en koppling i modellen som är unikt för modellen – och vanligtvis 
GUIDen eller rumsnumret (som har en GUID, så man skulle ju kunna koppla på GUIDEN också) och så 
har man i den databasen andra unika nycklar som har en kolumn för miljödatabas ID. På så vis kan 
man samla olika nycklar och ange vilken kontext den är i osv.  

Jag är lite osäker på vad ni är ute efter, men man kan ha så mycket nycklar som man har minne i 
databasen.  

Navistools. Du har varit engagerad i det. Drivkraften bakom det. Berätta lite. 

Ja, vi utvärderade två-tre system kring hur man skulle jobba med datakopplingar till modeller, och vi 
valde i slutändan det här.  

Har ni arbetat mot något inom miljö? I Excel arken exempel? Eller enbart korrekt areaberäkningar? 

Jaha. Ja, vi kopplar rumsinformation till det här. Vi kan koppla vilken information som helst till det 
här: Status i byggprocessen, uppföljning, framdriftsdata eller om något är försenat. Vi har arbetat 
fram så att vi kan arbeta med både rumsinformation och framdriften – hur ser statusen ut i projektet 
i nuläget? Och till viss del besiktningen. Men just inom miljö – har de pratat om det många gånger 
men ej kommit fram till det ännu. Har ej gjort något praktiskt, närmaste är Tors Plan som börjar nu. 
Men principen är densamma. Det tycks vara avancerat ibland. Men basen är att jag kan koppla 
information till en 3D-modell och jag kan förändra 3D-modellens utseende beroende på om jag säger 
att en viss information står för en viss färg till exempel. Och jag kan koppla dokument till 3D-modell 
och det kan man ju göra – men det är ju bara frågan om hur man vill och vilka användningsområden 
vi skall ha det till och så vidare. Sedan är det bara lite små justeringar för att förstå hur det hela 
hänger ihop. Som ni pratade om – ID:en och så vidare. Så nu handlar det mer om att använda den här 
tekniken till att applicera den på fler användningsområden. Nu verkar det bli moget för miljösidan 
och allt fler frågor börjar komma kring det.  

Tror du att någon integrering kommer ske via Navistools? Praktisk tillämpning? 

Tja, eftersom att vi kommer ha databas för projekten – en centraldatabas som håller projektdata – så 
är miljödata en del av hela projektdata.  Så på ett eller annat sätt kommer väl gå ihop där tycker jag. 

Ett problem – ett visst objekt inte har allt modellerat ex. fogmassa? Måste loggföras. Där av frågan 
om unika ID, om de kan kopplas till objekt? 

Man modellerar inte allt – kanske i framtiden. Idag kan man lägga det som en egenskap på fönstret 
alternativt att man lägger det på rummet. Dock blir det mindre precist än egenskap på fönstret.  



Kommentarer? Tankar? 

Jag har precis börjat förstå vad som behövs i området och vad det används till. Vore bra om man 
kunde ta fram ett skarpt användarfall som tydligt för inblandade parter så att det verkligen blir gjort. 
Jag kan hitta på massa saker. Men det måste bli gjort och ha någon nytta. Jag ser gärna att ni tar fram 
något sådant? 

Hur skapar man kopplingen mellan modellen och materialdokumentationen? Hur sker detta? 
Kommer det ske via en integrerad process där man kopplar flera saker (exempelvis BIM-modell <–> 
Kalkyl <–> Inköp <–> Miljöbedömningssystem) eller skapar man en direkt länk, det vill säga att 
man har materialdokumentationen direkt kopplad till modellen?  

Framtiden – centraldatabas (inte där än) som styr både kalkylen, planering, inköp och så vidare. Samt 
miljövarubedömningar. Snarare att man från modellen skall hitta bedömningen, snarare än vart i 
modellen man skall hitta miljöbedömningen. Det vore även bra om man hade en länk från 
miljöbedömningen in i modellen. Det viktiga är att modellen är karta för information av olika slag.  

Hur tror du att länkningen kommer gå till? Databas för projekten eller PLM-databas? 
Jag tror inte att PLM är framme riktigt än, slutmålet är det. En centraldatabas som håller den unika 
projektinformationen. Håller på med det nu. Det är iaf en centraldatabas. 

PLM-databas avlägset? 
Jag vet inte riktigt där, har inte koll. PLM bra i unika projekt, som NKS. Vi vill gå på bredden – därför 
måste man ta ett steg i taget.  

Länken mellan materialdokumentationen och modellen kommer att ske via en centraldatabas som 
bär specifik projektinformation eller data? 
Ja 

Kopplingen till själva miljödatabaserna kommer ske via länkning? 
Tja, själva modellen har ju någon länk. Om man har dokument som skall kopplas till modellen blir det 
någons sort länkning. Om man har data – så ser man bara det i modellen och hur de är ihopkopplade 
så tittar man in i databaserna som går via modellen. 

Hur ser kopplingen ut i databaserna? Är miljöbaserna kopplade där? 
Näe. Inte i dagsläget. För detaljerade frågor utifrån min kunskap. Nackdelar: Informationen som 
fanns under projektet måste finnas bevarad. Om en gipsskiva är godkänd först, men sen inte blir det. 
Ska det påverka miljöbedömningen i ett redan utfört projekt? Jag undrar om Guld betyget inte blir 
värt något om det ändras i efterhand? Eller har man guld 2012? Man verifierar en gång efter 2 år. 
Sedan har man certifieringen i 10 år.  

Vart i utvecklingen befinner vi oss idag? Hur långt i utvecklingen har man kommit? Beträffande 
BIM och materialdokumentation. 

Jag har jobbat länge på ett annat företag, och har koll på hur de arbetar. Men många företag har 
några projektet som de går ut med, men det är få som arbetar med bredden.  De har vi arbetat stark 
mot. Sedan kanske man skulle behöva köra något spetsprojekt, för vi har väldigt stor spridning och 
acceptans på att använda BIM och VDC i organisationen men inte i alla delar i bolaget. I södra Sverige 



stor användning. Jag kan inte marknaden till hundra, men jag märker på vissa konsulter de är mindre 
användning på vissa orter. Men jag tror det är bra med några spetsprojekt. Men i 
användningsområden tror jag att vi är väldigt duktiga på, vi har löst metoden på många områden – 
samordning, mängdning och så vidare. Vi arbetar hårdare på processdelen, man har fokuserat 
mycket på teknik. Nu har det börjat komma upp områden också där vi kan mäta – så att vi ser någon 
effekt av det vi gör. Har varit lite si och så. Hittat metoden för att mäta, exempelvis hur många 
krockar vi har. Men jag vill säga att vi lägger i bräshen, men tittar man på VTC som har både Lean och 
projektstudio, Integrerad Concurrent Engineering och så vidare. Och processpåverkan och mätning 
vet jag ej hur vi ligger till.   

Processer inom BIM? 
 Ja, mycket projektstudio. Vi ligger väl bra. Jag upplever att jag har möjligheter i bolaget och att vi vet 
var vi vill och har en klar bild. Jobbar målriktad dit, förändrar delområde för delområde. I miljösida 
vet jag att vi kan göra något med kopplade databaser, koppla dokumentation och att vi kan färgkoda 
rum och visa alla rum som innehåller någonting av ett visst material. På den nivån vet jag. Mer har 
jag inte. Vi ska arbeta med miljöutvecklingsprojekt med miljödatainformation.  

Snart? 
Finns förslag på utvecklingsprojekt. Smygstart med Tors Plan.  

Vi har varit i kontakt med Svensk Byggtjänst angående ett projekt som heter Fokus I. I detta har 
man gjort en utredning kring BIM med BSAB. Det vill säga att man har ett enhetligt och 
standardiserat ”språk” när man arbetar med informationshanteringen. Vad tror du om kopplingen? 
Skulle det underlätta materialdokumentation inom BIM?  

Så terminologi som blir standardiserad är ju bra.   

Tror du att det skulle underlätta för materialdokumentering i modeller?  
Ja, kanske. För om vi säger att vi har en kodad vägg enligt BSAB:s struktur. Fast den säger ju inte 
vilken typ den är utan bara funktion. Den säger bara att den är en bärande yttervägg. Så man 
kommer inte riktning ner på produktnivå, bara att den är bärande yttervägg men ej vad den är 
uppbyggd av vilket behövs vid miljöbedömning. Så jag ser ingen koppling direkt. 

Intervju: 5 maj 2014 Kl. 13:00 
Till respondentgruppen ”BIM-experter  

Bakgrund 

-Utbildning 

Byggteknik och Design på KTH Haninge efter ett halvår av ekonomi. Skrev exjobb på NCC i Skövde 
inom VDC, sen fick jag jobba på NCC Teknik. 

-Arbetsuppgifter 
Började på NCC 2010 
Har jobbat som projektör ett halvår ungefär, sen processutveckling inom VDC sedan 2011 i Göteborg. 
Från och med januari förra året blev VDC-specialist på avdelning Hus. Jobbar med implementering. 



-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker: Ingen erfarenhet 

-Kännedom om loggboken? Har hört andra snacka lite om det men inte riktigt förstått tidigare vad 
det är. 

-Kunskaper om materialdokumentation? – 

Möjligheter inom identifierade problemområden? 

Det man ser direkt är att man borde kunna plocka ut materialet från modellerna egentligen. Redan idag 
så kan man ju ändå plocka ut, och så få en excellista som man nu kan mata in. Men om man tittar på 
vidare sen, så borde man på nåt sätt kunna koppla materialet som man bygger in, som ni beskriver att 
man va tvungen att kolla i andra tabeller och så, att det på något sätt redan är identifierade i modellen, 
så man dels kan exportera ut någon sorts mängdförteckning på vad det är men sen så borde det inte 
vara jättesvårt att integrera det så man kopplar egentligen den informationen direkt till loggboken 
beroende på hur det ser ut. 

Menar du att man klickar in information manuellt i modellen och att den sen är där för alltid? 

Ja. Man matar in informationen i modellen en gång och sen finns informationen där och det är liksom 
det som är på nåt sätt informationsbäraren för allting. Dels för det som ni prata om med miljö, men det 
kan va andra saker också. Så det är därifrån som alla plockar sin information på något sätt. Så skulle 
jag säga. 

Det man skulle kunna göra idag egentligen, nu vet jag inte exakt hur det ser ut för material, men det 
går säkert att få ut en hel del från modellerna redan idag till typ Excel listor. Och också då med 
placering, vart i modellen den finns och så men så ifall man verkligen ska koppla det här till 
loggboken så krävs det på nåt sätt nån form av arbete men det är tekniskt sätt möjligt. 

-Vad är möjligt nu? 

Jag tror ändå att det är möjligt att plocka ut materialet från modellen till någon form av Excel rapport, 
eller det går att göra, även så man får läget med sig. Sen så vet jag inte hur loggbokssystemet ser ut 
men som det låter på er så går det inte att importera nånting. För då blir det ändå att man får ut någon 
form av Excel rapport på det och sen så mata in i loggboken. Det tror jag ändå är möjligt idag att få 
med sig läge, placering från modellen. 

Beroende på hur loggboken ser ut så går det kanske inte att importera nåt nu men om man skulle 
utveckla den så borde det va ganska enkelt egentligen att importera någon form av Excel grej liksom 
in i loggboken. Det borde vara ganska lätt att lösa ändå. 

-Vad är möjligt på längre sikt? 

Ja va väl inne på det lite tidigare men på nåt sätt att det bara automatgenereras från modellen 
egentligen, ja nu vill jag exportera ut ingående material, pang, så har vi en färdig lista. Det tror jag. 
Och jag tror inte det är jättelångt bort egentligen om man bara trycker på lite. Sen vet jag inte hur man 
skulle kunna ta det ännu mer vidare. 

-Sammankoppla modeller och databaser? 

Diskussion kring systemmodellen 



Det finns, som ni säger, vissa saker av det kan vi göra. Här (excelexporten) som man beskriver att 
man kan göra, men sen så, där ni skriver önskad väg borde inte vara så jättesvår att få till heller men 
det finns kanske inte riktigt där idag, som stödjer det, men tekniskt sätt är det inga konstigheter. Det 
är ju bara att man ska på nåt sätt koppla ihop det.  

Och just det här som han har ritat här med att koppla till kalkyl med solibri eller i-link. Solibri kopplar 
vi ju inte så här, inte länkar ihop med kalkylen, utan man jobbar med solibri och matar in i kalkylen. 
Tidigare som ni skriver så använde vi i-link, där kunde vi koppla mängderna så när modellen 
uppdaterades så skedde den uppdateringen automatiskt, om det var någon dörr som hade ändrats. 
Det är dit vi vill sträva ändå för att koppla kalkylen, det är den automatiska kopplingen som vi 
egentligen vill ha till allting. 

Hur skapar man kopplingen mellan modellen och materialdokumentationen? Hur sker detta? 
Kommer det ske via en integrerad process där man kopplar flera saker (exempelvis BIM-modell <–> 
Kalkyl <–> Inköp <–> Miljöbedömningssystem) eller skapar man en direkt länk, det vill säga att 
man har materialdokumentationen direkt kopplad till modellen?  

Jag tror såhär, jag tror ändå att från modellen att man exporterar ut en excel som vi kanske har idag 
men att den på nåt sätt är så pass smart så det krävs ingen handpåläggning här, eller att man 
exporterar ut en csv-fil eller nånting som man kan öppna i loggboken. Det här steget kanske finns 
kvar men det är ändå ett smart steg där du inte behöver göra någon egentlig handpåläggning för att 
få in det i loggboken. Det tror jag borde vara möjligt beroende på hur det här programmet 
fungerar(loggboksverktyget,miljöbedömningen), här kan man få ut väldigt mycket(ur modellen) men 
frågan är om man kan få in det här(loggboken, miljöbedömningen). Så egentligen kan man väl säga 
jag skulle tro att det borde gå på nåt sätt, excelexport eller csv, och att den kanske borde kunna gå så 
liksom (ritade pilen) och utan egentlig handpåläggning för att få in det där. Sen exakt hur det ser ut 
det vågar jag inte svara på.  

Det är ju det man skulle vilja ha också då egentligen, direkt härifrån, nu vet inte jag hur BASTA och 
det ser ut och vad som ingår i det men när jag hör hur ni pratar om det så, det är ju som sagt den 
önskade vägen. Om det är något material så är det ändå kopplat till BASTA och man kan söka på det 
både i modellen och här (i bedömningen?). 

Tror du det skulle behövas en databas för det, en mellanhand? 

Jo det borde man nog ha, men att den kopplingen går åt båda håll i såna fall.  

Vi går igenom systemmodellen som tecknades vid mötet med dina kollegor 

Så modellen plockar också information från databasen. Så då blir det egentligen databasen som är 
central för allting. Just det här med databas, det håller dom väl på med och kollar på hur man ska 
jobba med det egentligen. Om man nu bara tittar på modellen, så vill man ju få in det i modellen men 
det kanske inte är där, informationen måste ändå plockas från databas för annars kommer modellen 
bli så pass tung att den inte går att använda på nåt annat sätt. Så det är nog den vägen som man 
måste ta egentligen. Men det motsäger ju egentligen inte det här heller (pekar på den önskade 
vägen??).  



Jo men det tror jag mycket på, vi ser ju att ibland har vi ju problem när vi jobbar med modellerna så 
är det problem ibland, kanske inte för oss som sitter och jobbar just med VDC och har den hårdvaran 
som krävs för att rodda runt i modellerna, men sen så nu kommer det ut på arbetsplatserna också så 
är det andra som ska använda det och de kanske inte har lika kraftfulla maskiner och då behöver man 
nog ändå att det kopplas till en databas så att det ska bli lättare att jobba här också.  

Fortsättning kring kollegas formulerade problem, om uppdateringar i bedömningen och hur detta 
skulle hanteras… 

Men då kommer vi åter tillbaka till det där med databasen att det ska genom en databas så att den 
har en GUID som är kopplad till en databas, för databasen kommer ju ha information från den här 
miljöbedömningen, BASTA SundaHus… och då borde det inte vara svårare än att nu uppdateras och 
sen så finns det med liksom.  

Det är klart det är ju ett arbete i sig i att hålla en databas uppdaterad liksom men, skulle man lyckas 
göra det så har man ju igen väldigt mycket i att kunna jobba såhär istället för på det sättet som ni 
beskrev att man sitter och jobbar idag. Man får ju väga för och emot, men kan man lägga lite resurser 
på det så har man säkert igen det om man tittar på NCC i stort liksom. 

Om BIM-modellen som slutprodukt och informationsbärare för loggboksinformationen 

Man borde ha information i BIM-modellen färdigt, eller det kan eventuellt va kopplat till en databas 
men att man egentligen bara, Ah, nu vill jag exportera ut dom här materialen, pang, så har du en 
rapport liksom. Det borde inte va så svårt egentligen. Det är väl så att ingen egentligen har 
efterfrågat det gissar jag. Sen om man tittar på förvaltningssidan också så säger vi. Oftast kan vi 
leverera väldigt väldigt mycket information till dom på förvaltningssidan, men dom vet inte vad dom 
vill göra heller, dom går ofta in i projekten och säger, ja vi vill jobba med BIM för det har vi typ hört är 
bra. Och det är väl bra under projekteringen men man kan ju göra så mycket mer under förvaltningen 
tror vi men vi vet inte riktigt deras behov och dom kan inte förklara behoven för oss heller.  

… 

I energi som är en del av det, där jobbar man ju en hel del från modellen, för att göra 
energianalyserna så då skulle man ju vilja ha med allt på nåt sätt från modellarbetet.  

Koppling till BVB:s unika ID:n? 

Ja men har man ett ID på det, man skulle ju kunna lägga in bara det ID:t isåfall på modellen, så vet 
man vad det ID:t innebär. Man vill ju ha en process där man ändå har med alla (olika bedömningar). 
Men det är frågan, ifall dom har nåt, dom har inga unika ID:n på sina. Isåfall ser väl de ID:na helt olika 
ut, så det kanske är svårt då. Men det skulle ju va önskvärt att ha en gemensam struktur för hur man 
taggar ID på sina material. Det skulle underlätta. 

Vart i utvecklingen befinner vi oss idag? Hur långt i utvecklingen har man kommit? Beträffande 
BIM och materialdokumentation. 

Vi har väl kommit hyffsat långt, vi kan göra väldigt mycket. Sen handlar mycket om att implementera 
det så att vi använder det på alla projekt så att det blir en högre lägstanivå mot vad vi har idag. Och 
det är ju en del av det som jag jobbar med implementeringen av det för vi har ju en hel radda med 



användningsområden men vi använder inte alla dom på alla projekt, men vi kan göra väldigt mycket, 
men det är väl en resursfråga och utbildningsfråga också. Miljö har vi inte kommit långt när det är 
kopplat till BIM vad jag vet, tyvärr. Det är väl att man kan koppla in energiberäkningar det gör vi en 
hel del. Energiberäkningar utifrån modellerna. Men just det här med materialval, farligt material, 
inbyggt material har vi inte kommit långt. Även om det inte är tekniskt svårt liksom att ha inlagt i 
modellen. Det måste man också se över, om det ändras liksom (uppdateringar av miljöbedömningar). 
Man vill ju ha någon form av automatik på det. Det är lite som det vi har gjort, den här i-link 
kopplingen förut, det är så vi vill jobba. Första gången när jag får modellen, så sitter jag med 
kalkylatorn och så sitter vi och länkar in i direkt i kalkylen. Och sen så ifall nånting ändras, en vägg 
kanske blir mindre så genereras det direkt i kalkylen med en knapptryckning, och sen får man en lista 
om det kommer nya objekt som får man länka igen. Det är det man vill få till egentligen för allting, 
det är dit vi vill komma så att säga automatiserat. 

Inköpserfarenhet? 

Jag har ju varit med lite i anbud och hjälp dom, och även för inköp. Då är det mer de här mängderna 
skulle jag behöva ur det. Och ibland plockar jag ut dom själv eller så visar jag hur dom kan plocka ut 
dom ur modellerna.  

Kalkylen idag ser ju ut så att vi har ofta färdiga standardiserade NCC-väggar, och då länkar ju vi bara 
den väggen in och ut ifrån de kvadratmeterna som det är, då förstår kalkylen hur mycket gips, och 
hur mycket reglar som behövs för det finns liksom i receptet. Det genereras så man ser hur mycket 
gips det är. Och det kan ju va svårt att få ut från modellen för de som sitter på inköp om de inte har 
de recepten färdiga för sig. Jag vet inte, det har jag inte tänkt på ifall dom har ens. Alltså, det finns ju 
på något sätt ett samarbete, man sitter ju ändå och jobbar med mängder båda två (inköp och kalkyl). 
Det är ju det som är problemet som vi vill komma runt när vi jobbar med VDC och Bim, att vi ska inte 
behöva mängda en gång där, en gång där, och en gång ute i produktion, det vill vi komma undan, 
men tyvärr så är det så det ser ut. Däremot går vi ju bort ifrån mer och mer, inte i alla projekt, men 
väldigt många att vi sitter och mängdar från pappershandlingar, bara det steget gör ju väldigt mycket 
alltså att går mycket smidigare att plocka ut information från modellen än att sitta med skalstock. 
Vilket inte är så roligt arbete om man inte är 60 år gammal och alltid gjort det. Bara det steget att 
börja jobba med modellen mer det skulle man vilja se. Sen så finns det ju vissa problem med, alltså 
du kanske inte kan få ut precis allting från modellen i alla projekt på grund av att vi måste ju ändå 
ställa de kraven som behövs för att vi ska kunna göra det för produktionen. Mycket av det som vi 
ställer på modellen hittills har varit för projekteringen, för mängderna och för att kunna lämna ett 
anbud och se vad det kostar då, och även för inköp men kanske inte så mycket för produktion. Därför 
måste produktion komma in tidigare och berätta vad de skulle vilja plocka ut från modellen så att vi 
kan säkerställa det här (nånstans på bilden).  

Vi försöker ju få med platschefer och så, ni kanske har hört talas om projektstudio, det går ut på att 
man samlokaliserar alla som är inblandade i projektet under projekteringen så att arkitekten och 
konstruktören, el och vvs, sitter samlade under en dag, och bara sitter och arbetar med projektet för 
att det ska gå snabbare och smidigare.  Annars blir det mycket telefonsamtal och mail, och det är 
bara en liten del varför vi jobbar med projektstudio. Men där skulle man ju också vilja ha med 
produktion, så att de kan få ställa krav på modellen vad de förväntar sig också.  



Vi måste ju resurssätta så vi kan jobba med det vid produktion. Men den tanken som slog mig är att, 
när vi jobbar med projektstudio, men den som jobbar med miljöbedömningen för projektet borde va 
med också. Det är bara en tanke, de kanske inte behöver det. För jag tror det för att få det att 
fungera, säg att vi har kommit fram till att så här ska det fungera, vi på NCC. Då måste ju den här 
miljöbedömningen sitta med i tidigt skede i projektet och förklara vad det är de förväntar sig av 
modellen och vad som krävs för att de ska kunna trycka på den här knappen och få ut något vettigt 
av, antingen att det kopplas eller den här rapporten(loggboken). Så det är nog en viktig aspekt. 

Vi har varit i kontakt med Svensk Byggtjänst angående ett projekt som heter Fokus I. I detta har 
man gjort en utredning kring BIM med BSAB. Det vill säga att man har ett enhetligt och 
standardiserat ”språk” när man arbetar med informationshanteringen. Vad tror du om kopplingen? 
Skulle det underlätta materialdokumentation inom BIM?  

I våra modeller idag utifrån de krav som vi ställer så har ju vi ett val som vi gör inför varje projekt om 
vi vill ha bsab-kod på våra objekt liksom, så det finns med i modellen. Och skulle man kunna integrera 
det så har vi redan färdigt en parameter där den informationen skulle kunna stå, så absolut. Man 
skulle kunna lägga till några siffor efter för o liksom kunna bygga på det. Jag inbillar mig att BSAB 
systemet är byggt så så att man ska kunna lägga på siffror och parametrar som betyder någonting 
mot miljöbedömning. Då har man ju kommit ner ganska djupt i den här tanken eller koden. Men det 
vore jättebra.  

Din kollegas idé med flaggor och färgkodning: 

Det skulle man verkligen kunna göra. För att få in dokument i rätt tid. Vi har ju idag nåt som heter 
VDC-arbetsplats. Där har man ju så att man. Tänk er en 3D-modell som man har uppdelad våningsvis, 
då kan vi beroende på vilket skede man är i, färgkoda de olika projektörerna och installatörerna 
beroende av hur långt de har kommit på varje våningsplan. Men den skulle man ju kunna bygga om 
till vad som helst, där skulle man ju också kunna ha dokumenten för miljöbedömning inne så att man 
visualiserar och säkerställer så att man får med allt innan den tiden det ska. Man skulle ju spara 
mycket tid att bara på något sätt ha materialet i modellen också det blir också tidsparande i sig att 
slippa sitta och mängda eller vad man nu behöver göra. Det sparar ju jättemycket tid, och det kanske 
inte är så jobbigt arbete som det verkar vara idag.  

Mallfilerna är väl också början till en databas också. 

Intervju: 7 maj 2014	Kl. 14:30 
Till respondentgruppen ”BIM-experter”  

Bakgrund Läste klassiska natur-teknik. Började jobba på Ericsson direkt efter – 2 år produktion och 2 
år i logistik. VDC i byggbranschen är vad industrin har jobbat med i 30 år, man mängdade redan för 
30 år. Fick där hela industritänket därifrån vilket hjälp honom idag. Pluggade Byggingenjör i Uppsala – 
2 år studier, 1 års praktik via Uppsala fick på NCC – gjorde sitt exjobb där – avslutade sedan sin 
utbildning.  Klar år 2011. Började på NCC januari år 2012, fick tjänst inom VDC i Uppsala. Ansvarig för 
implementering av VDC i Sverige.  

-Erfarenhet inom arbetet med loggböcker Nej 



Kännedom om loggboken? 

 Hört talas om det vid projektmöten. Känner till BASTA – vet att bakgrunden kring farliga ämnen.  

-Kunskaper om materialdokumentation? Noll 

Möjligheter inom identifierade problemområden? 

-Vad är möjligt nu? 

-Vad är möjligt på längre sikt? 

-Sammankoppla modeller och databaser? 

Möjligheter inom identifierade problemområden? 

Tidskrävande procedur.. jag kan koppla till VDC där. Så jag tror att det finns likheter där för flera 
områden. Om det är externa projekt blir det mer tidskrävande, medan interna projekt vet man hur 
man gör och man har ett sätt att göra det. Många av de här punkterna kan jag koppla till BIM/VDC 
utvecklingen. Man kan byta ut många ord här.  

Placeringen är en klockren grej, placering och mängd kan vi ju enkelt få ut ur BIM-modellen. Men då 
får loggboken får ju bli modellen. Varje objekt får ju den informationen på sig. Det kan också finnas 
koppling till databas där man för, absolut. Men det jag menar att man i princip kan visualisera allt i 
modellen, jag vill se placering och mängd. Det görs ju via en databas men modellen 
informationsbärande. Men allt annat är ju en tidskrävande producdur.  

Hur kan objektet veta i vilket läge det är? Om man t.ex. skulle vilja ha ut en lista eller koppla till 
BVB 

Modellen är ju en databas, men den presenteras i 3D. I den kan man filtrera ut, t.ex. jag vill se 
kvicksilver. Då är det viktigt när man modellerar att vet jag att det finns kvicksilver i alla armaturer – 
då matar vi in det på objektet. Du heter armatur 1, du innehåller kvicksilver. Du är i det här rummet – 
det heter ju någonting. Det vet objektet – det kan programmet läsa ut själv. Då får objektet också 
den datan på sig och vet att den befinner sig på den här våningen i det här rummet. Man måste bara 
manuellt ange vad lampan heter och vad det är för material. Resten: läge och mängd får man 
automatiskt. Vilket gör att man kan filterar och sortera i lisor vilket är enkelt. Så det är inga 
bekymmer. Det viktiga är att matar på den informationen på objektet.  För BIM i sig, alltså det här 
fönstret vet att det är ett fönster. 3d är bara en volym. Den säger ingenting. I BIM vet volymen att 
det är ett fönster, som sitter i det här rummet på det här planet osv. Så att filterar ut det i en databas 
är enkelt, det är ju så vi gör när vi mängdar idag.  

Är det i samordningsmodellen ni gör det? Eller är det i plattformar som Navis, Revit osv? 

Ja (till första frågan) Nja, det spelar ingen roll. Som det är arkitet eller installatör gör det.. Det är 
därför jag inte riktigt vet när en UE gör det. För det går ju att ha en databas och trycka in information 
i modellen i efterhand också. Den tekniska biten där är bara en programmeringsfråga, för att få det 
att funka. Tekniken är ju inget hinder. Nej precis.  



Fast jag tror att du nästan nämnde det här tidigare – sedan ska ju det här levereras till någon/en sida. 
”Vi ska anpassa vårat arbetssätt till hur någon annan vill ha det levererat. Hur de önskar ska ta emot 
det. Amen vi har kommit mycket längre än ni har kommit, så det är ni som får ändra på er” Men det 
är en annan fråga. I loggboksfallet är det beställare som själv väljer – inloggning till bedömning, Excel 
eller pappersform. Men att i en BIM-modell exportera det här till Excel fil är ju inga problem alls. Man 
kan komplettera med massa 3D vyer om man vill det. Om man nu tror på att en BIM-modell inte 
håller i mer än 10 år. Då kan man ju printa ut alla Excel dokument och massa 3D-vyer. Placering och 
mängd är enkelt. Men resten att det är ju som sagt tidskrävande. Det kommer ju alltid vara så, till det 
här är vardag.  

Att få in rätt dokument i rätt tid är bara ren styrning. Det är en ren proj., eller ledarfrågan. Vi berättar 
om en lösning med flaggor, modellen kopplas till tidplan (plus automatisk påminnelse via mail) Det 
var en bra idé!  

Ansvarig för loggboksansvarig för loggboksansvarige underskattar tid? Det tror jag det handlar om att 
få folk att tänka på ett annat sätt. Organisatoriskt kanske. Ja, men snarare mer att man belyser att 
det är väldigt viktigt. Återigen: Gör man inte rätt kostar det pengar. Det är samma sak med VDC – 
”Nej men det tar vi sen, det gör vi sen, det går ju fort” Lite så det är idag med loggboken. Det hänger 
väl lite om hur man presenterar det, typ nu ska vi jobba med det här. Då kan vi räkna med att det i 
kommer ta så här lång tid i det här projektet, men då måste ju någon erfaren säga det. Då kanske det 
behövs en heltidstjänst för det här. Sker tyvärr ingen erfarenhetsåterföring idag. Kanske en färdig 
struktur inlagd i gemensam databas? Ja, kanske. Jag tänker alltså går sakta men säkert framåt att 
leverantörerna själva kommer med sina 3D-objekt, man tycker ju i princip att – det viktiga med 
loggboken är ju varken under projekteringen och produktionen utan i förvaltningen, man använder 
den ju inte i projekteringen och produktionen, man skapar den men använder den inte. Man vill ju 
lägga ner så lite tid som möjligt, alltså utopin är ju att alla byggdelar, typ det här fönstret tillhör en 
tillverkare som har lagt in all information själv. Typ material osv. Det är typ ett krav från regeringen. 
Många tillverkare lägger redan in information, det är ju det som är bra. Men man kan ju ha krav på 
att all information ska vara där, material också – av just den här anledningen, för det här är viktigt 
och så där, för det här är ett krav från regeringen. Och då är det ju inte ett problem, för då upprättar 
man ju den här efter att produktionen är klar – då får nån sätta sig ett x antal timmar och lägga in det 
i rätt objekt. Och det är ju inte bara för det här utan totalt förvaltningen. Så att man lägger in rätt 
armatur där, och när den här lampan pajar så blickar det till i modellen. Så vet jag att det är den jag 
ska beställa och så vidare. Har lite funktion under projektets gång. Men Guld får man ju inte på en 
gång eller hur? Man måste ändå ha koll under projektet så att varorna är bedömda, så den har ett 
syfte där. Men i princip så skulle den kunna tas fram när man vet vilken armartur man har. Men om 
armaturen inte är godkänd, då blir det problem.  

Loggboksansvarig måste logga av alla – det är ju jätte svårt. Det hamnar på en person. Det kan ju 
läggas in tidigare. Svår nöt att knäcka. Speciellt när ingen vill ändra sitt arbetssätt heller.  

Om att ändra folks arbetssätt: 

Svår nöt att knäcka speciellt om ingen vill ändra sitt arbetssätt. Det är en sak att jag vill (ändra folks 
arbetssätt), en annan sak att lyckas. Problemen känner man ju igen, de är klassiska. 



Hur skapar man kopplingen mellan modellen och materialdokumentationen? Hur sker detta? 
Kommer det ske via en integrerad process där man kopplar flera saker (exempelvis BIM-modell <–> 
Kalkyl <–> Inköp <–> Miljöbedömningssystem) eller skapar man en direkt länk, det vill säga att 
man har materialdokumentationen direkt kopplad till modellen?  

Alla dom här exporterna. Folk älskar det. Ja men, nu spånar jag, kan också vara helt fel:  Modellen, 
och sen bara allting går in här. Och visst det är en databas i den här modellen också. Du matar det 
med massa information på olika sätt. Om det är inköp, miljöbedömningen, så spelar ingen roll. Och 
allting ligger där. Sen kan du plocka ut informationen på olika sätt för att visualisera det. Det är så jag 
ser det. Folk älskar dom här miljoner kopplingarna, export massa olika saker, visst jag köper det 
också. Det är kanske det det blir här i… Så du tycker modellen ska bära all information? Ja.  

Frågar om extern databas som modellen hämtar information ifrån 

Både ja och nej för att säg att du lägger in MB då hämtar den information från extern databas som 
byggs på på den byggdelen, så plockar du ut i ett gränssnitt bara. Alltså databasen är den här 
(modellen). Du plockar ut den i ett schysst gränssnitt. Vi säger så här; det här (modellen) är bara en 
databas, sen så kan du visualisera den i en 3D-modell. För att det programmet som du använder här, 
det använder databasen för att göra en 3D-modell. Eller så plockar du ut mängden till en grafisk 
listtext. Vilket verktyg du använder för att presentera datan, det spelar ingen större roll. Här är 
kanske ett och samma program som klarar av både 3D-modeller och listvyer. Typ Revit, eller solibiri 
skulle funka också, navis skulle funka med. Det är i modellen, du puttar in all information i modellen 
för då är den samlad men jag märker i många projekt så vill man hela tiden…  

Central databas för NCC?  

Det låter väl vettigt kanske. Det man inte tänker på är, det är inte gränssnittet bakom som är det 
intressanta, det är hur man presenterar informationen. I erat fall är det visserligen gränsnittet bakom 
också. Men det är hur man presenterar informationen som är det viktiga, men folk är så ”kolla vad 
häftigt, vad jag har gjort vad duktig jag ÄR” men som Apple. Det är ingen som bryr sig om hur dom 
har skrivit koden, det är hur enkelt det är att trycka på saker, ”ah man bara gör såhär för att zooma 
in”. Ok, vill man bara presentera det, På NCC, vill man presentera det så säger man att man har den 
här ”trefingerfunktionen där man zoomar in på saker och ting” men Apple säger inte ens någonting, 
man bara gör det. Så att ja, njae. Jag vet inte hur ska jag förklara det här. 

Du ser hellre en direkt koppling? 

Jag ser gärna den här, jag ser inte att den skulle vara ett problem i dagsläget heller. 

Tankar kring hur den skulle kunna ske? 

Hur det här skulle funka rent praktiskt liksom… näe, jag vet faktiskt inte, i dagsläget. Det är 
skitkrångligt. För det här, det skulle ju funka typ nästan idag känner jag. Och sen excelexport, det här 
ligger ju inte långt ifrån verkligheten egentligen. Din kollega sa att det är möjligt idag. Ja för det 
känns inte alls omöjligt, att inköp ser miljöbedömningen det borde inte heller va så speciellt svårt. 
Och att göra den här exporten är ju väldigt enkelt, det kan vi ju göra idag. 



Din kollegas förslag om att lägga till information (miljödata) i mallfilen på NCCs interna mallfiler.  
IDn i BVB för varje vara, lägga till några parametrar. 

Ja men det är det jag menar, när du lägger in det här objektet, då finns alla dom redan ilagda. 
Problemet är att då sker ju det bara i projen. Ute i produktionen då, om man gör egna inköp, hur 
puttar man på det på modellen? Hur puttar du på den informationen på objektet i modellen då? Men 
det finns ju nåt program som gör det, BIM-nånting. Du öppnar modellen i programmet och där kan 
du föra på information på objekten. Det går ju också att lösa, det finns ju redan en sån funktion. Det 
är ju det jag ser att jag vet inte om den här kopplingen är automatisk liksom direkt, men i dagsläget 
har man nån, precis som ni har gjort här, en applikation som håller koll på objekt i modellen. Jag vet 
inte hur det skulle funka, det kanske finns nån som har en bättre lösning än vad jag har. Men i 
dagsläget skulle det ju funka med en applikation som man manuellt för in här.  

Din kollega ser att det är bättre att man lägger in information en gång i modellen, så finns den där 
för alltid 

Ja, då kan du plocka ut allt. 

Applikationen 

Här sitter du och tittar i miljöbedömningsprogrammet och du har den rutan uppe, och så har du 
modellen uppe i det här programmet. Så ser du att den här väggen innehåller den här farliga grejjen, 
så får man mata in den, på den väggen. Men i dagsläget har vi ju programvaror som kan föra på 
information på en bim-modell. Kopplingen till MB? Det får ju nån sitta manuellt och föra in dom. 

(Ritar teckningen Med modell och MB) Du har modellen öppen här och du har mb öppet här. Och här 
har du en person som står och matar information härifrån in i modellen. Och det gör man via ett 
program, modellen är öppen i det programmet och så trycker du på den här väggen o så för du in den 
här informationen. Är det i projekteringen? Nej det är så fort man får reda på. Egentligen är det inte 
i projekteringen, det är när projekteringen är klar. Och en arkitekt jobbar inte i modellen längre, 
konstruktören är inte med längre, alla installationsprojektörer är inte med längre. Och då behöver 
man nån som inte kan det här med projektering, som inte kan programvarorna. Han använder den 
här, generella programvaran  som öppnar  filen.. Navis vi kan säga Navis. För att göra det så då, så i 
Navis som du använder i produktion för att titta på, man har ju ända alltid uppe Navis. Man gör lite 
arbetsberedningar, ah nu fick jag ett papper här och då matar man in det också, då matar man på 
informationen i modellen, i Navis till exempel. Då kommer vi fram till alla innervägg 1 har också 
kvicksilver i sig, det råkade bli så, då väljer man i modellen att alla innerväggar 1 ska ha parametern 
kvicksilver på sig. Då kan du filtrera ut det hur du nu vill presentera det från den här modellen. 
Spontant kan man göra det idag men det är fortfarande den här manuella hanteringen.  

Modellen blir en relationshandling? 

Det blir en del av relationshandlingen, du kör ju fortfarande på 2D-ritningar som relationshandling.I 
princip skulle du kunna göra i Navis nån form av schysst excellista, där det står kvicksilver finns på  
alla dom här delarna i alla de här rummen på alla dom här objekten.  

Är det en förutsättning för den som gör det här att den behöver kunna nåt om BIM? 



Nej, det tror jag inte du behöver väl lära dig programmet. 

Frågan om uppdateringar i bedömningar, hur sker den i modellen 

Vad spelar det för roll? Om kvicksilver inte är godkänt, då får du väl leta upp ämnet i modellen. Jag 
ser inte problemet, jag ser inte nån färgkodning. Precis, men då ör det det klassiska när man ska 
utveckla nånting, nu ska vi utveckla den här grejen, så kommer man på, åh fan den här vore bra 
också, och det här också och så den den där kopplingen som du sa. Helvete, vi kommer ju aldrig bli 
klara, så att om vi börjar med det här så kan vi kanske bygga på det här sen, om vi tycker det är 
vettigt. Vi sitter ju med alla utvecklingsprojekt med VDC, det här är bra vi börjar här och sen vill nån 
ha det här, så vill man ha det här, och det här och så blir det aldrig klart, och så blir det aldrig 
paketerat och aldrig lanserat och aldrig implementerat och så kommer man aldrig jobba med det, 
och så plöjer man ner miljarder i det här och så använder ingen det. Så funderar man på, Vad  hände? 
Börja med det här och så stanna där.  

PLM-databas? 

Vill ni lösa problemet idag eller vill ni lösa det om tio år? Är horisonten om tio år så ser spelplanen lite 
annorlunda ut än om det ett problem som vi ser att vi måste lösa idag, nu. Man ska ju absolut tänka 
på hela skalan. Jag tror ju att en bit på vägen är att man ska se till att i projekteringen så lägger varje 
disciplin in information om materialet på varje objekt. Till exempel på våra teknisk plattform som Din 
kollega nämnde där, på väggar till exempel. Då har vi gips, reglar. Så en dag kommer vi på att 
metallreglar det är giftigt som fan, Ja men då vet vi det i alla våra projekt där vår teknisk plattform 
använts. För då kan man få ut exakta mängder på det exakt var det finns nånstans, vill vi ha det rött 
eller grönt så kan vi göra det. Det har liksom ingen betydelse. Det är bara kravställa att alla objekt 
arkitekten använder måste dom se till att det är rätt material de använder.  

Problem med artikelnivå, produktspecifikt. 

Då ska dom kunna byta ut det. Och då tittar man i projekteringen idag, om inköpet sker under 
projekteringens gång så, det man måste räkna med i såna här grejjer, att visst det tar ju en del 
resurser att hålla koll på det i dagsläget, sen kanske det går att automatisera, men i dagsläget är det 
så. Så att om projen pågår så får inköp se till att kommunikationen går till A. Så får ju A lägga in det 
på den parametern.  

Problemet är ju att inköp de börjar ju i samband med projektering upphandling sker parallellt, massa 
grejer sker samtidigt. Avrop från arbetsplatsen och inköp sker ju under hela processen. 

Precis och då, exakt och när man har bygghandlingstämplat och A och gänget har lämnat. Då är 
modellen klar och då får man använda ja men typ Navis då för att trycka på ny information. Nu går 
inte det med Navis men jag säger Navis så det blir enkelt. Då använder du Navis programvara för att 
trycka på ny information så att då bollar man över ansvaret på nån loggboksansvarig på produktion 
som får den här modellen och, ja, köper vi det materialet, kollar, stämmer det med modellen? 
stämmer det inte med modellen, nä då får jag ändra till rätt. Det blir ju ändå nån som får rodda i det 
här.  

Bättre än idag 



Jag tror absolut inte på det arbetssättet det kommer aldrig att funka. Jag jobbar emot att modellen 
ska bli den informationsbärande viktiga delen i hela projektet, där ska allting finnas. VDC, det tittar 
på möjligheter ute i produktion, man mängdar ju av allting en gång till där ute. Nu ska jag leverera 
gips på det här våningsplanet. Då mängdar man ju den mängden gips och reglar i det våningsplanet. 
Men den informationen finns ju i modellen, och plockar du den ur modellen det är då du tänker som 
industrin tänker. Gör inte samma sak om och om igen, det är det som kostar pengar. Gör det en 
gång, plocka ut den informationen. Alltså, du gör det, du lägger informationen, du lägger 
informationen, du lägger informationen. Nån plockar ut det. Det är problemet, att folk förstår inte att 
de jobbar för nån annan. När man knäcker den pucken att jaha jag jobbar ju inte för mig jag jobbar ju 
för er. Varför ska jag mata in den här informationen, jag lovar dig att miljoner kommer fråga det här: 
Varför ska jag mata in att det är kvicksilver i lampan, jag skiter väl i det. Ja du skiter i det men inte 
nästa person. Vem fan jobbar du för inte för dig utan för nästa person. Så när man knäcker den gåtan 
då kommer man komma långt. Förstår man att man bara matar samma databas, samma modell eller 
vad man nu vill kalla det, en PLM-databas, så kan man plocka ut den. Så tänker man vem man jobbar 
för, mata in där och ut där, men exakt hur det kommer att funka det vet jag inte. Man gör såhär i 
industrin idag, så att varför skulle vi inte kunna göra det på bygg. Så tyvärr har jag inte mer tekniska 
bitar på hur man löser det men jag ser verkligen absolut stora potentialer till att lösa det. Sen gäller 
det att hitta programmeringsnörden som kan göra det, användaren som behöver det och snubben 
emellan som kan få de här att prata med varandra.  

Hur tror du att materialdokumentationen inom BIM skulle ske idag? Tror du på Navis  Excelexport. 

Ja, men lite. Idag skulle jag först och främst, om jag inte tar hänsyn till tid eller pengar, att dels alla 
discipliner lägger på. Först det första är det irriterande att det finns tre system. Finns det tre system 
blir det redan problem från början. Hur kan det finnas tre system? Antingen är byggvaran bra eller 
dålig. Kanske finns tre för att de började från olika ändar? Det borde ju vara gratis, och finnas en lista 
på alla material med en kod, varje material har en kod. Det är det enda man behöver. Förstår inte 
varför det skulle vara ett problem. Men nu utgår vi från det, sån är världen, man har bara en lista 
med ett ID för alla olika. Sedan är det någon som lägger till nya grejer, men det kan ju vara någon 
intresseförening som man betalar lite pengar till. Så har man alla lister, med ID:ena, så får man helt 
enkelt säga till arkitekterna att de ska lägga in material ID på allt. Men det är ju på 
produkt/artikelnivå. Varorna som är bedömda är specifik. Det är inga recept. Jaha, men det förstår 
jag. Men jag tänker mig i en vägg – den innehåller ju gips, reglar. Det är det man måste specificera, 
just materialen. Men det skulle ju inte vara ett problem heller.  När man vet vilket gips man skall 
använda, om man redan vet det i projekteringen säger man åt arkitekten att lägga in den information 
på den här väggen. Om man har redan informationen från inköp redan då ja. Så om vi en vägg V1, då 
står det en parameter på objektet är det materialet. (Bild med databas/modellen i mitten) Så 
innehåller den här väggen tio olika material som inköp har bestämt. (Pil in till modellen – sker via 
arkitekten) Man kanske vet sånt här direkt eller senare. Enklast vore att bara mata in informationen, 
jag ser inte det som ett problem.  

Men det gör man i modellen eller separat i en databas? 

Nej, allt i modellen.  

Alltså ingen databas som den kommunicerar mot?  



Nej. Ja. I projekteringen gör man det i modellen.  

Och men kan lägga in det här? 

Ja, men det är hur enkelt som helst. Om jag var projekteringsledare skulle jag bara sagt: Jag har så 
otroligt höga mål att jobba med Miljöbyggnad. Alla ska lägga in det här i modellen under 
projekteringen. Om vi inte lyckas få fram allt vi ska köpa i projekteringen… När modellen är klar är 
det dags för produktion och då kommer man på att man har gjort ett annat inköp och man vill byta ut 
den här gipsskivan mot en annan för den är bättre, då går ansvarig för loggboken in i modellen och 
tittar: Har vi köpt de här grejerna – näe, det var fel gipsskiva så jag byter ut den mot den vi köpt.  

Och det förväntas denne göra i dagsläget i modellen? Ja. 

Det förutsätter att den som är loggboksansvarig har kompetens att göra det? 

Ja, det måste man lära sig. De lär sig loggboken, och då kan man också lära sig att göra detta. Det går 
minst lika fort att lära de att göra det i en modell som det tar att lära de att göra det i en loggbok.  

Man skulle kunna färgkoda sådana material som ännu inte är bestämda och bedömda? 

Färgkodning är inte så svårt. Det är jätte enkelt i de gränssnitt vi har. Man filterar bara. Det är OM-
koder. Man filterar ut i databaser i 3D – då säger man alla objekt som har parametern kvicksilver på 
sig ska vara gröna. Eller alla parametrar som har kvicksilver på sig, är bedömda och är godkända ska 
vara gröna. Det är bara IF osv. Så om man är i produktion är modellen stämplad och klar – och då 
innehåller modellen allt. Den modellen kanske är då via Navis, puttar man på den informationen via 
Navistools. Jag ser inte att det skulle vara ett bekymmer. I projen skulle jag se till att alla mina 
projektörer lägger, de måste lägga in den här informationen, så fort inköp – och då ställer jag 
självklart höga krav på inköp att de ger mig den informationen, för så viktigt är det. De levererar 
information till mig, och sedan skickar jag den vidare till.. ja. I framtiden är jag inte ens där, som 
mellanhand, utan informationen går direkt till arkitekten. Och så matar de in det på objekten och så 
är det klart. Jag ser inte problemet. Sedan finns det ju problemet med 3 miljöbedömningar. Och 
viljan. Som med VDC är det 90 % människor 10 % teknik, förr 10 % människor och 90 % teknik.  
Tekniken funkar nu! Men de flesta samtal som jag har handlar inte om tekniken utan att folk inte kan 
snacka med varandra. 

Alla är inne på olika spår. Om man matar in all info i modellen, blir den inte för tung och 
svårhanterlig? Bättre att hämta externt. 

Jag tror inte det. Det som gör en modell tung är den grafiska designen. Inte data. Den är den grafiska. 
Central databas som finns externt? Men det är lite det du säger – här har man databasen (bild med 
databas/modell i mitten) och att man kan presentera den data hur man vill – i en modell, 3D eller 
lista.  

När man matar in data, det kan ju vara från en extern databas – som man matar in. Man ska inte 
behöva mata in den här (databasen/modellen) för att få ut informationen i databasen när man ska få 
ut infon.  

Vad menas med externa databasen? Innebär det att databasen kommunicerar fram och tillbaka med 
modellen, typ tvåvägskommunikation och att mycket av informationen hittar man här (I databasen) 



snarare än i modellen? Ja. Den externa databasen här skulle kunna vara Miljöbyggnad – nu händer 
något vi måste byta gipsskiva oavsett om det är i projekteringen eller produktionen – så loggar man 
in i Miljöbyggnads databasen, och synka på modellen och då sparas det inne i modellen. Men om jag 
arbetar med olika saker, men tycker att det här med Miljöbyggnad är intressant och någon ringer mig 
och säger att jag ska kicka på material i modellen – eftersom att jag själv inte jobbar i Miljöbyggnads 
basen så går jag in i modellen inte via det här gränssnittet som databasen Miljöbyggnad har. 
Informationen finns både i databasen och modellen (Bilden 11). Vi kan ta en annan databas – en 
dörrdatabas – typ med info om beslag osv – det finns många olika parametrar på den. De som är 
intresserade av dörrar jobbar där – resten jobbar i modellen för de är synkade. Så om jag behöver 
information – går jag in i modellen och där finns rätt information – både i databasen och modellen. 
Modellen är den som har all information. Det är så det måste funka. Det är nog det som menas med 
databasen – att man trycker in informationen. När man får ut modellen i produktion och det är ”död” 
då har man den här databasen som man trycker ut informationen. (Bild 12) Jag känner att jag tror på 
modellen, men man kanske måste ha externa databaser för att trycka på information. 

Vi har varit i kontakt med Svensk Byggtjänst angående ett projekt som heter Fokus I. I detta har 
man gjort en utredning kring BIM med BSAB. Det vill säga att man har ett enhetligt och 
standardiserat ”språk” när man arbetar med informationshanteringen. Vad tror du om kopplingen? 
Skulle det underlätta/ har den påverkan materialdokumentation inom BIM?  

Det kanske den har. Vi arbetar ju med BSAB-kodningen i VDC och det uppfyller en bra funktion. Men 
jag ser inte kopplingen här. Plus att den är väldigt generell.  Jag ser inte kopplingen spontant där. 
Ingen direkt koppling – BSAB-koden är för generell.  

Vart i utvecklingen befinner vi oss idag? På NCC? Hur långt i utvecklingen har man kommit? 
Beträffande BIM och materialdokumentation. 

Vi har kommit långt med BIM/VDC – men det går långsamt med implementeringen. Men vi har 
projekt som ligger långt fram – det går inget speciellt men har duktiga skarpa projektörer. Sedan 
finns det de som är mindre engagerade. Om man hade interna konsulter hade det nog gått fort och 
snabbt. Men nu har vi externa och måste börja om – i varje projekt.  
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