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Abstract 

In recent decades, data exchange in the building industry developed from 2D drawings to 3D 

models. BIM is an accepted term for work with object-based models that represent a building or 

facility in digital form. BIM has several meanings, but the most common translation is Building 

Information Modeling. If BIM growth continues and if the industry increases the use of BIM, it 

is likely that BIM will completely replace 2D CAD systems in the future. 

Environmental certification has been very trendy in recent years and the number of certified 

buildings is growing rapidly. In order to meet these environmental requirements, the construction 

industry is in need for more efficient working methods to achieve environmental certification. 

The process as it is today is often ineffective regarding information management and time 

consumption. 

 

The aim of this thesis is to study the possibility of combining the requirements for environmental 

certification with BIM-tools, in order to obtain greater efficiency in construction projects. The 

study results show that there is potential for improving the efficiency of achieving environmental 

certifications by using BIM. A case study shows that it is possible to include the requirements 

necessary in order to achieve an environmental certification in software used for room 

functioning planning. If all environmental requirements are gathered in the same software, it is 

easier for project members to distinguish which data they require to deliver. This also enables the 

environmental coordinator to gain access to the data needed in order to make energy simulations, 

as well as the application for an environmental certification. Other factors that can facilitate the 

environmental certification process are; if the environmental coordinator enters the project earlier 

and if the decisions regarding goals and level of the environmental certification also are set 

earlier. 
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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har datautbytet inom byggbranschen utvecklats från 2D-ritningar 

till 3D-modeller. BIM är en vedertagen term för arbete med objektbaserade modeller som 

representerar en byggnad eller anläggning i digital form. BIM har flera betydelser men den 

vanligaste översättningen är Building Information Modeling. Om BIM-utvecklingen fortsätter i 

samma takt och om branschen utökar användandet av BIM, är det troligt att BIM helt kommer 

att ersätta 2D-CAD-system.  

 

Miljöcertifiering har varit mycket trendigt de senaste åren och antalet certifierade byggnader växer 

i snabb takt. Byggbranschen har ett behov av att effektivisera arbetsmetoden för att nå 

miljöcertifiering i och med att processen idag kan vara ineffektiv och tidskrävande.   

 

Syftet med detta examensarbete var att studera möjligheten att kombinera kraven för en 

miljöcertifiering med BIM-verktyg för att få ökad effektivitet i byggprojekt. Studiens resultat visar 

att det finns potentiella förbättringsåtgärder för att nå Miljöbyggnad mer effektivt med hjälp av 

BIM. Fallstudien visar att det är möjligt att inkludera de krav som behövs för att nå en 

miljöcertifiering i en programvara som kan användas för rumsfunktionsplanering. Om alla 

miljökrav finns samlade på samma plats underlättar det för projektörer att veta vilken data de ska 

leverera. Detta underlättar även för miljösamordnaren eftersom de data som behövs för att göra 

energisimuleringar och för att ansöka om miljöcertifiering blir mer lättåtkomlig. Att ta in 

miljösamordnaren tidigt i projekt samt att tidigt besluta om vilket mål projektet har gällande 

miljöcertifiering är andra faktorer som kan underlätta miljöcertifieringsprocessen.  
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Begreppsförklaring 

 

BIM Building Information Modeling 

BIM-modell En virtuell modell av verkligheten med tillhörande 

information om modellen. 

IFC Industry Foundation Classes, IFC är ett öppet format som 

gör det möjligt att utbyta datamodeller mellan olika 

program. 

SGBC Sweden Green Building Council, ledande organisation i 

Sverige som verkar för hållbar stadsutveckling och verkar 

för grönt byggande i byggbranschen. 

Förstärkt verklighet 

(Augumented Reality) 

Blandar information från den fysiska verkligheten med 

information från mjukvaruprogram. 

Lean Syftar till att effektivisera verksamheten med minskad ledtid 

som mål. 

Revit Programvara för byggdesign, anpassad för BIM. 

Plug-in Är ett tilläggsprogram som installeras som en del av ett 

annat program. 

Öppna format Möjliggör interoperabilitet mellan olika program 

BREEAM  BRE Environmental Assessment Method, utvecklat i 

Storbritannien av BRE och finns även anpassat för svenska 

förhållanden. 

LEED Leadership in Energy and Environmental Design, är 

utvecklat av U.S. Green Building Council i icke 

vinstdrivande intresse. 

BSAB Ett klassifikationssystem med koder som är till för att alla i 

byggsektorn skall kunna tala samma språk, ska ge effektivare 

informationsutbyte. 

SFP Till- och frånluftspumparnas summerade eleffekt 

CAV Constant Air Volume 

VAV Variable Air Volume 

Svebys brukarindata Standardiserat brukande för beräkning av energiprestanda 

som tagits fram för att underlätta energiberäkningar. Sveby 

står för ”Standardisera och verifiera energiprestanda för 

byggnader”. 

Mängdning Innebär att få ut mängder från modellen, vilket används till 

kalkylering. 

Molnteknik Datahantering sker med tillämpningsprogram eller 

serverprogram som erbjuds av någon annan, där 

säkerhetskopiering normalt ingår i tjänsten. 

BuildingSMART En organisation med medlemmar från branschen som 

arbetar för att ta fram öppna internationella standarder för 

bland annat processer, data och modellering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggbranschen är under konstant förändring med gott om utrymme för förbättrade processer 

och tekniker. Med införandet av BIM med 3D-modeller sägs planeringsprocessen bli 20 procent 

effektivare än i projekt som använder 2D-CAD för projektering, eftersom underlaget som tas 

fram under projekteringsprocessen blir av högre kvalitet (Jongeling, 2008). Dessutom minskar 

kostnaderna för interaktiv visualisering med ungefär 30 procent eftersom den blir tillgänglig för 

alla. Med BIM blir det lättare att skapa sig en helhetsbild av projektet och hur resultatet kan 

komma att se ut. Missförstånd på grund av samordning minskar även drastiskt mellan 

disciplinerna, med nästan 50 procent, då de olika systemen integreras med varandra. Det finns en 

hel del fördelar som användandet av BIM medför, bland annat ett effektivare sätt att lagra 

information med avseende på objekt och utrymmen (Jongeling, 2008). 

1.1.1 BIM  
BIM står för Building Information Modeling och är en samlingsterm för arbetet med 

objektbaserade modeller som representerar en byggnad eller anläggning i digital form. Dessa 

modeller är kopplade till information som beskriver egenskaper hos objekt och deras inbördes 

relationer (BIM Alliance Sweden, 2014). Det finns även flera andra definitioner av BIM, Eastman 

med flera (2011) menar att BIM inte enbart är programvaror, utan också mänsklig aktivitet som 

kan innebära en förändring av arbetsprocesser inom byggbranschen, genom möjligheten att 

leverera ett projekt från start till drift och underhåll. 

 

Under de senaste decennierna har datautbytet inom byggbranschen utvecklats från 2D-ritningar 

till 3D-modeller, vilket har medfört möjligheten att konstruera komplexa byggnader i allt högre 

grad (Singh et al., 2010). I komplexa byggprojekt utbyts en stor mängd data mellan de inblandade 

disciplinerna i projektet. 3D-modeller har medfört ett behov av väl fungerande 

informationskedjor med minsta möjliga informationsförlust i utbytet av data mellan discipliner. 

BIM-modeller medför att det blir lättare att kommunicera mellan olika aktörer i projekt, i och 

med att mycket informationen finns lagrad på en plats. Detta underlättar även beslutsprocesserna 

samt att det blir lättare att upptäcka brister i modellerna (Jongeling, 2008). 

1.1.2 BIM och energianalys 
BIM-modeller innehåller filer av digitalt format bestående av information, med syftet att bidra till 

en effektivare byggprocess, mindre miljöpåverkan samt lägre kostnader. Dessa modeller kan 

simuleras i olika energianalysverktyg för att möjliggöra kontroll av byggnadens energiprestanda, 

vilket kan resultera i kvalitetsförbättringar (Eastman et al. 2011). BIM-modellering kan öka 

tillförlitligheten i projektet med avseende på budget och tidplan, tack vare det minskade behovet 

av ändringar och tillägg (ÄTOR) under produktionen. Ändringar och tillägg kan exempelvis 

minskas på grund av att det finns möjlighet att utföra kollisionskontroller och noggranna 

granskningar av information med hjälp av olika BIM-verktyg. BIM-verktyg är de programvaror 

som kan användas vid ett BIM-projekt. Somliga BIM-verktyg har möjlighet att analysera 

prestanda hos en byggnad, såsom ventilationsflöden, temperaturkontroll, belysning, akustik, 

flöden av människor, energiförbrukning och vattenförbrukning (Eastman et al., 2011). Det finns 

möjlighet att simulera energiparametrar redan i projekteringsfasen med detaljerade 
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analysmodeller, vilka kräver god samverkan mellan olika yrkesgrupper för att möjliggöra ett 

effektivare informationsutbyte i modellerna.  

1.1.3 BIM och miljöcertifieringar 
Många av de företag som arbetar med BIM påstår att kunder i allt större utsträckning efterfrågar 

miljöcertifiering av byggnader, vilket kan tyda på att vi är på väg mot en mer miljömedveten 

byggindustri (Kretz, 2012). Detta ställer högre krav på programvaror vad beträffar att fungera 

som informationsbärare och att utföra energianalyser. 

1.1.4 3D-modeller och energianalyser 
Med hjälp av BIM ges möjlighet att samordna olika discipliner genom att alla projektörer kan 

arbeta i samma modell och använda BIM-modellen som informationsbärare. BIM-modellen kan 

bära information både gällande miljökrav samt övrig generell projektinformation (Bergström, 

2013).  

 

Vi vet från tidigare studier att BIM kan hantera komplexa miljöprocesser som dagsljus och 

logistik (Azhar et al., 2009) och att BIM-baserade energianalyser kan utföras med bland annat 

program som EcotectTM, Green Building Studio, IDA ICE och IES VE. Problemet med dessa 

typer av mjukvaror är att de kan vara svåra att hantera och förstå för de som är ovana, därför är 

det oftast en miljöavdelning på företag som använder dessa verktyg. 

1.1.5 Idag och framtiden 
2009 gjordes en undersökning i USA där 91 respondenter fick svara på en fråga gällande i vilket 

skede de utförde energianalyser, 67 procent uppgav att de utför BIM-baserade energianalyser i 

projekteringsskedet, 63 procent svarade att de använder dessa metoder i planering/ 

förstudiefasen, 30 procent svarade byggskedet och 10 procent svarade efter byggskedet (Brown, 

Azhar. 2009). 

 

Det krävs att beslut rörande miljöcertifiering tas redan i projekteringsfasen för att processen kring 

miljöcertifiering skall bli mer effektiv. Analyser kring byggnadens prestanda görs alltför ofta, om 

alls, efter att projekteringen är färdig och bygghandlingarna redan har producerats. Detta leder till 

en ineffektiv process där byggnadens design ändras i efterhand för att möjliggöra 

miljöcertifieringen (Brown, Azhar. 2009). För att kunna bedöma en byggnads prestanda i tidigt 

projekteringsskede krävs tillgång till en omfattande uppsättning kunskap angående en byggnads 

form, material, sammanhang och tekniska system. BIM möjliggör att multidisciplinär information 

som lagras inom en modell, kan användas för att utföra analyser under hela designprocessen 

(Brown, Azhar. 2009). 

 

En mängd studier och rapporter har genomförts i branschen för att utveckla gemensamma 

standarder samt föra utvecklingen och användandet av BIM framåt. Ett exempel på detta är 

utvecklingsprojektet Fokus I som startades år 2012 tillsammans med Svensk Byggtjänst och NCC, 

där syftet var att utveckla en branschgemensam standard med hjälp av BSAB (se vidare 

information i avsnitt 3.7 Fokus I) och BIM (Svensk Byggtjänst, 2013).  

 

Statens offentliga utredningar har tagit fram rapporten “Vägar till förbättrad produktivitet och 

innovationsgrad i anläggnings-branschen“ (SOU, 2012), där det finns att läsa att trafikverkets mål 
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är att 75 procent av alla upphandlingar av projekt med möjliga nyttoeffekter skall baseras på BIM 

och ej på ritningar. Trafikverket är även en av de aktörer som även eftersträvar en 

branschgemensam standard och gemensamma processer i byggprojekt (SOU, 2012).  

1.1.6 Fokus I 
Detta utvecklingsprojekt hade som syfte att utvärdera möjligheten till en branschgemensam 

informationsstruktur kring BSAB och BIM. Motivet till projektet var att utvärdera huruvida 

BSAB kunde överbrygga informationsglappet i byggprocessen, där visionen var att information 

enbart skall behöva matas in en gång och sen kunna hanteras i en obruten informationskedja. 

Slutsatsen blev att ett förbättrat BSAB skulle kunna kvalitetssäkra informationshanteringen i 

processen och även minska kostnader väsentligt som uppstår på grund av missförstånd gällande 

information (Svensk Byggtjänst, 2013). 

1.1.7 Omvärldsbevakning 
Det är inte bara i Sverige som utvecklingen av BIM, klassificeringssystem och standarder är i 

fokus. När utvecklingen av BSAB 2.0 påbörjades, granskades givetvis utvecklingen av standarder i 

andra länder för att ta reda på vad som var applicerbart på den svenska marknaden.  

 

Finland anses ha kommit längre än övriga nordiska länder vad gäller BIM och de har sedan flera 

år tillbaka en form av objektsbibliotek med bland annat klassifikation och egenskaper, men detta 

system används dock inte i full utsträckning. Den statliga verksamheten Senatfastigheter, med 

fokus på lokaluthyrning och förvaltning har varit drivande i BIM-frågor, vilket har medfört att 

Finland har kommit längre vad gäller användandet av BIM i förvaltningsskedet (Svensk 

Byggtjänst, 2013). I Norge pågår just nu arbete med att ta fram en standard för objektbibliotek 

för BIM som bygger på BuildingSMART-standarderna. Sverige är inne på liknande spår som 

Norge i sitt arbete för standardisering, men det som framförallt skiljer åt är att Norge lägger 

större tyngd vid användandet av IFC och IFD som format. Danmark har ett klassifikationssystem 

som heter Dansk Bygge Klassifikation 2006 men arbete pågår för att ersätta detta med ett nytt 

system, CSS (Cuneco Classification System). CSS bygger på att ett objekt har fem koder, 

exempelvis Platta nummer 2, i Vägg nummer 1, i Väggkonstruktion nummer 3, i Väggsystem 

nummer 1 och så vidare. Detta sätt att benämna objekt skiljer sig från de kommande svenska 

riktlinjerna (Svensk Byggtjänst, 2013).  

 

I USA används bland annat klassifikationssystemet Omniclass. Inför BSAB 2.0 har detta system 

granskats och delar av BSAB 2.0 kommer likna Omniclass (Svensk Byggtjänst, 2013). Det land 

som sägs vara i absolut framkant gällande BIM i världen är Storbritannien. Regeringen i 

Storbritannien kräver att senast 2016 ska BIM och 3D-modeller användas genom en byggnads 

hela livscykel. Utvecklingen av BIM i Storbritannien visas i figur 1. 
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Figur 1: Införandet av BIM i Storbritannien (Svensk Byggtjänst, 2013) 

National BIM Library är ett gratis BIM-bibliotek som britterna har tagit fram där objekt kan 

laddas ned. Syftet med detta bibliotek är ett användande av gemensamma, kvalitetssäkrade och 

produktspecifika objekt. Till varje objekt hör egenskaper som är typiska för Storbritannien och 

baseras på brittiska krav, regler och förordningar (Svensk Byggtjänst, 2013). 

1.1.8 WSP 
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag och erbjuder tjänster inom 

många olika affärsområden, till exempel Analys & Strategi, Environmental och Management med 

fokus på hållbar stadsutveckling.  WSP erbjuder allt från utredningar och analyser, mätningar och 

projektering till planering och ledning av projekt. WSP Management är ett område som levererar 

tjänster inom projektledning och är verksamma inom byggprocessens alla faser (WSP, 2014a). På 

WSP Environmental erbjuds tjänster inom bland annat miljöledning, byggnadsfysik och energi. 

De hanterar frågor gällande miljöcertifieringar, utför energisimuleringar samt förbereder 

ansökningar för miljöcertifieringar (WSP, 2014b.).  

 

WSP köpte licens till att använda dRofus år 2014 och har successivt påbörjat användandet av 

programvaran i olika projekt, exempelvis Östra sjukhuset i Göteborg. I det projektet användes 

dRofus för databashantering av funktioner, krav samt utrustning (Respondent 4).  

 

WSP använder geometriska modeller i IES för att utföra simuleringar av dagsljus, termiskt klimat, 

solenergianalyser, solvärmelast och energi. Modellen kan användas från och med 

programhandlingsskede till och med inflyttning där parametrarna kan ändras efter hand att 

projektet förändras. Arbetsprocessen är till för att få ett mer samordnat arbete mellan arkitekt 

och övriga projektörer vilket i slutändan leder till en kostnadsbesparing för kunden (WSP, 

2015a.). 

1.2 Problem 
Litteraturstudier visar på att miljöcertifiering i allt större utsträckning är ett krav vid 

nyproduktion. Byggbranschen har i och med detta ett behov av att på ett effektivt sätt nå 

miljöcertifiering, då processen ofta är ineffektiv och tidskrävande. Problematiken med att hitta en 
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effektiv process för att nå miljöcertifiering i byggindustrin har lett oss till frågeställningen som 

denna studie grundar sig i (se avsnitt 1.5 frågeställning). 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera möjligheten att kombinera kraven för en 

miljöcertifiering med programvarorna i BIM, för att få ökad effektivitet i byggprojekt. Studien 

fokuserar på vilka krav som fordras för att uppfylla miljöcertifieringar samt möjligheten att 

integrera dessa krav i mjukvaror som är anslutna till BIM-modeller i projektet. Syftet var även att 

utveckla en plattform av befintliga verktyg som kan användas som ett standardiserat arbetssätt för 

att nå certifiering i projektet. En plattform är i detta fall en arbetsmetod och denna kan bestå av 

både arbetssätt och olika programvaror som är rekommenderade att använda för att nå en 

miljöcertifiering mer effektivt. Att tidigt i projekteringen hitta byggnadslösningar som når upp till 

kraven för certifiering kan resultera i att färre ändringar utförs efter att byggnaden är 

färdigprojekterad. Förhoppningsvis leder detta till besparingar av både tid och kostnader. 

1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Miljöcertifieringssystem 
Det finns en hel del olika miljöcertifieringar att välja mellan i Sverige. Denna studie fokuserar 

främst på hur ett projekt når en certifiering i Miljöbyggnad. Att just Miljöbyggnad har valts är 

framförallt för att det är det enda svenska certifieringssystemet vilket gör att det är anpassat efter 

svenska standarder och regler. 

 

Det är möjligt att nå en certifiering i Miljöbyggnad för både nyproduktion och ombyggnation 

men bedömningskriterierna skiljer sig åt mellan de två varianterna. Denna studie fokuserar endast 

på Miljöbyggnad för nyproduktion. 

1.4.2 Programvaror som använts i Fallstudien 

Plattform - dRofus 

DRofus är ett rumsfunktionsprogram som nyligen har börjat användas på företaget WSP. Det 

fungerar som en projektplattform där information gällande rumsfunktioner kan samlas med 

tillhörande 3D-modell. DRofus valdes för fallstudien eftersom dRofus erbjöd möjligheten att 

hjälpa till med utbildning och licens av programmet, vilket gav möjligheten att studera, testa och 

experimentera med programvaran. Denna programvara kan ses som ett projektledningsverktyg 

samt ett multidisciplinärt hjälpmedel där det finns möjlighet att kommunicera data som berör 

projektet.    

Simuleringsprogram - IES VE 

För att ta reda på om en byggnad kommer att uppnå kraven för en viss nivå av Miljöbyggnad kan 

datorsimuleringar av BIM-modeller utföras, vilket kan utröna om den projekterade byggnaden 

når upp till bedömningskriterierna. Det finns ett flertal datorsimuleringsprogram för att utföra 

energianalyser, men denna studie inriktar sig på programmet IES VE (Integrated Environmental 

Solutions). Valet av simuleringsprogram för studien grundar sig främst på att just detta program 

används på WSP Environmental, där simuleringar för miljöcertifieringar utförs på företaget. 
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1.5 Frågeställning/Forskningsfråga 

Hur kan man nå en miljöcertifiering, framförallt Miljöbyggnad, mer effektivt med hjälp av BIM? 
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2. Metod 

2.1 Forskningsmetod 

En analys av forskningsområdet har genomförts i form av data-insamling, litteraturstudie, 

fallstudie och intervjuer (Bhattacherjee, 2012). Det vetenskapliga arbetet har en problemlösande- 

och undersökande karaktär eftersom syftet är att studera möjligheten att kombinera kraven för en 

miljöcertifiering med BIM-verktyg. Detta innebär att denna studie är utförd i form av en 

kvalitativ undersökning. 

 

Studien har en abduktiv forskningsmetod vilket betyder att arbetsgången i studien skiftar mellan 

litteraturstudier och intervjuer. Detta arbetssätt är nödvändigt då intervjuer erfordras för att ta 

reda på olika discipliners arbetsgång samt hur BIM-verktygen tillämpas på arbetsplatsen, medan 

litteraturstudier krävs för att samla teori om BIM, miljöcertifieringar samt BIM-verktyg.  

2.2 Datainsamling 

För att undersöka om arbetsprocesser och metoder inom byggbranschen kan förbättras gällande 

forskningsämnet har nuvarande arbetssätt granskats och analyseras genom intervjuer, fallstudie 

och litteraturstudier. Eftersom studien har utförts på ett specifikt företag, WSP, är mycket av 

arbetsprocesserna och verktygen kopplade företaget. Litteraturstudien är dock gjord helt 

oberoende av företaget. 

2.2.1 Intervjuer 
Datainsamling med hjälp av intervjuer är mest lämpat för denna kvalitativa forskning eftersom 

studien bygger på att mjukvaror och arbetssätt analyseras, med syftet att förbättra dessa. Analysen 

är både enskild och grupporienterad eftersom den både berör den enskilda projektörens- och 

projektgruppens attityd (Bhattacherjee, 2012). Intervjuerna har genomförts med yrkesverksamma 

som dagligen arbetar med de programvaror och byggkrav som studien berör, vilket innebär att de 

är trovärdiga källor. “Face-to-face” intervjuer har varit den viktigaste formen av datainsamling 

eftersom de anställda som representerar företaget är bekanta med arbetsmetoderna i bolaget.  

 

Intervjuerna var semistrukturerade, vilket har gjort att alla planerade områden har berörts under 

intervjuerna men det gav trots detta respondenterna en möjlighet att svara på ett fritt sätt. 

Frågorna förbereddes innan intervjuerna och utrymme gavs även för att under samtalets gång 

ställa följdfrågor. Intervjuerna spelades in för att hålla full uppmärksamhet på respondenten i 

stället för att lägga fokus på att anteckna. Respondenterna bestod av projektledare som arbetar i 

projekt där byggandet sker mot Miljöbyggnad, miljösamordnare samt övriga projektörer som 

arbetar i de tidiga skedena i projekt med BIM och miljöfrågor. Miljösamordnare i detta fall är en 

person som både utför energisimuleringar samt ansvarar för certifieringsprocessen och det är 

denna definition av miljösamordnare som används i studien. De intervjuade hade möjlighet att 

utveckla sina svar och uttrycka sina egna erfarenheter och åsikter angående de arbetsprocesser 

som används när en byggnad har som mål att nå en certifiering i Miljöbyggnad. Mängden 

intervjuer var inte bestämd på förhand utan har varit beroende av hur väl de har besvarat vår 

frågeställning.  Efter intervjuerna har i flera av fallen en iterativ kommunikation fortlöpt. Målmall 

för intervjuerna finns i Bilaga 2. 
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Utöver de klassiska intervjuerna har två längre intervjuer av utbildningskaraktär hållits i 

programvaran dRofus. Dessa intervjuer har varit en förutsättning för att kunna utföra fallstudien, 

se avsnitt 4.9 för redogörelse av denna.  

2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har utförts baserad på tidigare forskning inom området och denna 

bakgrundskunskap har varit viktig i arbetet med att möta syftet med denna studie. 

Litteraturstudien har framförallt fokuserat på Miljöbyggnad, BIM och byggindustrins utveckling 

mot miljömedvetenhet. Publicerade forskningsrapporter samt annat material som berör relevanta 

ämnen har studerats.  

2.4 Fallstudie 
I detta examensarbete har en fallstudie utförts i rumsfunktionsprogrammet dRofus med syfte att 

undersöka möjligheten att i programvaran lägga in de parametrar som ingår vid en 

miljöcertifiering av Miljöbyggnad. Studien bestod av ett fiktivt projekt i dRofus vilket gav 

möjlighet till full kontroll över studien och även möjlighet att testa olika alternativ av vad som 

kan vara användbart att ha med i programmet, gällande data som berör Miljöbyggnad. Denna typ 

av studie, fallstudie, lämpar sig för utforskande studier eftersom det kan ge en mer 

kontextualiserad bild av problemet (Bhattacherjee, 2012). Enligt Bhattacherjee finns det även 

andra fördelar med att utföra en fallstudie; en av dessa är möjligheten till att ändra synvinkel på 

fallet efterhand samt utvecklande av forskningsfrågan under studiens gång. 

 

En representant från dRofus har intervjuats vid två tillfällen för att ge bättre förståelse och 

utbildning i programvaran. Under dessa tillfällen har möjlighet funnits till frågor, tester och 

funderingar. Mellan dessa utbildningar, samt efter dessa, har mycket tid ägnats åt att utforska 

programmets funktioner samt att praktiskt lagra data i rumsfunktionsprogrammet.  

 

För att fastställa vilken indata som behövs från projektörer för att kunna utföra 

energisimuleringarna med IES VE har ett flertal intervjuer genomförts med en kunnig person 

som arbetar med miljösamordning på WSP och som därmed utför dessa simuleringar. En 

inledande intervju med en kort introduktion i programmet IES utfördes och därefter förekom 

kontakt veckovis via telefonsamtal och mail. 

2.5 Urval 
Urvalet i denna studie är de företag som arbetar i byggprojekt med mål att nå en miljöcertifiering. 

Även de mjukvaror där det finns möjlighet att lägga till miljökrav och som kan synkroniseras med 

en BIM-modell är av intresse eftersom detta möjliggör en effektivare projektering.     

 

Denna studie har utförts på WSP Management där även kontinuerlig kontakt med WSP 

Environmental har ägt rum. Detta innebär att ett stickprovs-urval av företag inom byggbranschen 

inte utförts och studien är därmed inte generaliserbar över hela marknaden, vilket betyder att 

studien är av fallstudiekaraktär.  

     



 

16 
 

Inför intervjuerna har vi använt oss av expert-urval (Bhattacherjee, 2012) för att komma i kontakt 

med de personer som har rätt kunskaper angående miljöcertifiering och de olika programvarornas 

användande.  

2.6 Validitet 

Under studien studeras programvaror och exempelfall under hög kontroll och med möjlighet att 

ändra parametrar för att se hur processen skulle kunna fungera smidigare. Dessa omständigheter 

leder till att studien håller en hög intern validitet. Eftersom vi har valt att fokusera på ett speciellt 

företag och endast ett fåtal programvaror är det inte möjligt att säga att studieresultaten är 

generaliserbara på hela marknaden, detta innebär att den externa validiteten är relativt låg. 

2.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten av studien är tämligen hög. Det är möjligt att intervjua 

samma personer om och om igen och det skulle förmodligen ge samma resultat. Även om 

tillförlitligheten är hög kan människor som arbetar i branschen utveckla sin förståelse och 

uppfattning av studieområdet över tiden, vilket kan leda till en viss osäkerhet.     

 

Tillförlitligheten av arbetet med intervjuer kan bli högre om frågorna som ställs är tydligt 

formulerade och inte har utrymme för misstolkning. Om frågorna är preciserade minskar också 

risken för att personliga åsikter hos intervjuaren skall påverka resultatet (Bhattacherjee, 2012). 

2.8 Bias 

För att säkerställa att studien genomförs opartisk är det viktigt att urvalet av material till 

granskningarna utförs noggrant, exempelvis ska litteraturstudiens material vara opartiskt samt så 

aktuellt som möjligt (Bhattacherjee, 2012). Viktigt att tänka på när intervjuer eller undersökningar 

äger rum är att svar kan vara vinklade med avsikt att ge ett tillfredsställande svar till studien 

(Bhattacherjee, 2012).  
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3. Teoretiskt ramverk 

3.1 BIM – Ett nytt paradigm 
BIM har förändrat hur byggnader konstrueras, tillverkas och drivs. Användningen av BIM har lett 

till ökad lönsamhet, förbättrad tidsplanering, minskade kostnader samt förbättrade 

kundrelationer. BIM står för ett nytt paradigm i byggbranschen, som uppmuntrar integration av 

alla intressenters roller i ett projekt. Denna integration har medfört högre effektivitet och 

harmoni mellan de olika disciplinerna som tidigare till viss utsträckning såg sig själva som 

motståndare. BIM bidrar även till att tillverkningen av allt mer komplexa byggnader är 

ekonomiskt och tekniskt genomförbara (Azhar et al. 2012).  

 

BIM är en term och metod som snabbt vinner popularitet och som står under granskning av 

många yrkesverksamma i byggbranschen i fråga om potentiella fördelar för projekt. Det finns 

blandade perspektiv och åsikter om fördelarna med BIM och det finns ingen relevant och 

accepterad beräkningsmetod för att utvärdera fördelarna med BIM. Barlish och Sullivan gjorde år 

2012 en studie med syftet att utveckla en mer komplett metodik för att analysera fördelarna med 

att tillämpa BIM i byggprojekt samt att få en helhetssyn över fördelarna med BIM. De kom fram 

till en beräkningsmodell som jämför kostnaderna med utfallet där kostnader inkluderade 

investeringar gällande projektering samt konstruktionskostnader. Det resulterade utfallet 

undersökte de förändringar beträffande kravställning, ändringar i projektet samt långsiktiga 

förbättringar. Resultatet de såg i fallstudier är att de faktiska kostnaderna och vinsterna varierar 

från projekt till projekt, men att det finns hög potential med BIM och att det kan medföra stora 

fördelar i projekt. (Barlish, Sullivan, 2012).  

3.1.1 Arbetsbelastning vid användandet av BIM 
Arbetsbelastningen ser annorlunda ut för en byggprocess vid arbete med BIM jämfört med 

arbete i 2D-CAD. En klar skillnad kan observeras tidigt i projekteringsskedet där 

arbetsbelastningen med BIM anses bli högre då mycket tid läggs på konfiguration och definiering 

av informationen i modellen. I slutet av projekteringsskedet blir arbetsbelastningen med BIM 

lägre än vid användandet av 2D-CAD. Detta beror till stor del på att ett förarbeta med BIM med 

hänsyn till bygghandlingar och dokument genererar en tidsvinst. Den totala arbetsbelastningen 

anses likväl bli mindre i arbete med BIM än med 2D-CAD (Jongeling, 2008). 
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Figur 2: Skillnaden i arbetsbelastning för projektering med BIM-verktyg jämfört med 2D-CAD-verktyg (Jongeling, 

2008) 

3.1.2 Fördelar och utmaningar med BIM 
Studier av BIM tyder på att det inte bara är användbart för geometrisk modellering av en byggnad 

utan att det även kan bidra till en bättre hantering av information i byggprojekt. I en studie av 

David Bryde med flera (2012) undersöktes i vilken utsträckning användningen av BIM har lett till 

underlättande av byggprojekt. Ett antal kriterier för framgång i projekt genererades och därefter 

kontrollerades det i vilken utsträckning som varje enskilt projekt mötte dessa kriterier. De 

vanligaste rapporterade fördelarna med BIM var relaterade till minskade kostnader och 

möjligheten till kontroll genom byggnadens hela livscykel. En signifikant tidsbesparing 

rapporterades också som en stor fördel. Negativa synpunkter var främst inriktade på BIM som 

programvara, där exempelvis problem med interoperabilitet samt att användandet av BIM för 

oerfarna ansågs besvärligt. För att hantera dessa utmaningar med BIM-projekt konstaterade 

Bryde med flera (2012) att en ökad medvetenhet och utbildning inom programvarorna är viktiga 

aspekter. Interoperabilitetsproblem mellan olika BIM-verktyg kommer sannolikt att lösas med 

tiden av de företag som levererar programvarorna medan en svårare utmaning att hantera kan 

vara de utmaningar som finns i samband med människor (Bryde et al., 2012). 

 

Med tanke på de fördelar som dokumenterats angående BIM-användande är det en omtvistad 

fråga om varför inte ett större utnyttjande av BIM i byggprojekt finns idag. En viktig aspekt för 

att öka användandet av BIM är marknadsföring och försäljning av BIM. Fördelarna som har 

påvisats måste spridas för att fler ska vilja använda BIM i sina projekt (Bryde et al., 2012). För att 

ett företag ska vilja köpa in programvaror måste fördelarna med användandet vara så pass stora 

att de motiverar investeringen. De initiala kostnaderna är fortfarande betydande för användandet 

av BIM, särskilt för mindre företag. Sett över en lång period kan dock en ökad produktivitet 

uppnås samt att BIM-användning alltmer kommer bli ett krav för att få deltaga i byggprojekt, 

dessa två faktorer bör vara tillräckliga för en bra avkastning på investeringen och införandet av 

BIM i organisationer.  

 

Det finns ett behov av att standardisera BIM-processen och att fastställa riktlinjer för dess 

genomförande. Just nu finns det ingen tydlig enighet om hur BIM ska användas, detta är dock 
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något som flera organisationer arbetar för att ta fram. En annan tvistefråga bland intressenterna i 

byggindustrin (exempelvis beställare, arkitekter och konstruktörer) är vem som ska utveckla och 

driva BIM-frågor samt hur utvecklingskostnaderna ska fördelas mellan de olika aktörerna (Azhar 

et al., 2012). 

 

Azhar, Malik och Tayyab undersökte år 2012 vilka barriärer som finns för att implementera BIM i 

entreprenadföretag och listade dessa: inlärningskurva och brist på kvalificerad personal, höga 

kostnader för implementerandet, motvilja från andra intressenter, interoperabilitetsproblem, 

bristande avtal, brist av arbetsprocesser för samarbete och otillräckliga modelleringsstandarder. 

3.1.3 IPD-Integrated Project Delivery 
Salman Azhar med flera (2012) beskriver att några nyckelfaktorer för att komma över barriärerna 

med BIM-teknik är antagandet av IPD och liknande projektleveranssystem, krav på BIM-

modellen från projektägarna samt integrering av nyutbildade akademiker med BIM-kunskaper i 

projektteamen.  

 

IPD, Integrated Project Delivery, innebär ett nytt sätt att leverera projekt med lägre kostnader, 

bättre tidsplanering samt högre kvalitet. Det syftar även till att skapa strategier för bättre 

samarbete mellan projektmedlemmarna och skapa gemensamma mål, tidig medverkan av alla 

parter samt flerpartsavtal för delad risk och belöning samt att utnyttja talang som 

projektmedlemmarna besitter. Definitionen av IPD kan variera i branschen, men det finns 

konsekventa likheter vad gäller (Becerik-Gerber, Kent. 2010): 

(1) Flerpartsavtal- dessa avtal låter gruppen sikta mot samma mål på grund av att ett avtal oftast 

finns för hela projektet. 

(2) Tidig medverkan av alla parter- eliminerar fragmentering mellan projekterings- och 

byggskedet som resulterar i ineffektiva arbetsmetoder, vilket medför att kostsamma förändringar 

sent i byggfasen kan undvikas. 

(3) Delad risk och belöning- vilket innebär att varje disciplin delar på budgetöverskridningar samt 

vinster, vilket innebär att varje disciplin tjänar på att addera värde till projektet. 

 

Projekt baserade på IPD kan levereras framgångsrikt genom att utbyta belöningar och risker 

mellan parter, skapa incitament för gynnsamma resultat, minska drifts- och 

underhållskostnaderna för det färdiga projektet, förbättra tider för projekt leverans och minska 

avfallet genom bättre planering och gemensamma kostnader (Becerik-Gerber, Kent. 2010). 

Genom att koppla ihop BIM med IPD möjliggörs en nivå av samarbete som inte bara förbättrar 

effektiviteten och minskar antalet fel utan även utforskandet av alternativa metoder samt nya 

marknadsmöjligheter (Becerik-Gerber, Kent. 2010). 

3.1.4 Ansvar och tillgång till modeller 
Fördelarna med BIM är många men självklart finns det även risker för projekt och företag med 

att använda BIM. BIM är ingen universallösning för att få företag och projekt att automatiskt bli 

lyckade och lönsamma. Branschen kommer dessutom att behöva utarbeta godtagbara processer 

och strategier som främjar BIM-användning och som styr dagens frågor om ägande och 

riskhantering (Azhar et al., 2012). Därför bör byggbranschen enas om gemensamma IT-

plattformar att samarbeta kring för att lättare dela sina BIM-modeller och inte begränsa flödet av 
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information till och från andra discipliner genom att behöva ta hänsyn till ägande och 

immateriella rättigheter av programmen (Bryde et al., 2012). Viktiga frågor som bör diskuteras i 

projekten är; vem som ska ansvara över modellen, vem ska kontrollera att all data som matas in i 

modellen är korrekt, samt vem ser till att projektmedlemmarna får tillgång till modellen. Någon 

måste ansvara för att uppdatera modeller och kontrollera så att krockar mellan olika discipliners 

ritningar utreds. I dagsläget skapas ofta 3D-modeller över byggprojekt, men ett problem är att 

byggarbetarna ute på fältet sällan får tillgång till dem eller ens vet att de existerar. Genom att ge 

alla involverade tillgång till 3D-modellen kan byggprocessen både effektiviseras och planeras 

bättre enligt Mikael Viklund Tallgren (Smart Media, 2014).  

3.1.5 BIM och lärande 
För att optimera BIM-prestandan, både för företag samt leverantörer, krävs ett sätt att förkorta 

inlärningskurvan hos BIM-användare. Programleverantörer har ett problem med att leverera en 

kvalitetsprodukt som kunder finner tillförlitlig samt hanterbar och som kommer att uppfylla de 

förväntningar som finns (Azhar et al., 2012). Byggsektorn behöver få en ökad medvetenhet och 

en allmän kompetenshöjning inom BIM. Byggföretagen kommer därmed behöva investera i 

utbildning av personal inom BIM. Användarna måste också se potentialen med BIM i ett bredare 

sammanhang för att få viljan att utvecklas och lära sig mer (Bryde et al., 2012). 

3.1.6 Miljöcertifiering med BIM 
Idag finns en stor efterfrågan av miljöcertifierade byggnader. Stigande energikostnader och 

ökande miljömedvetenhet agerar som katalysatorer för den växande efterfrågan. Byggande av 

miljöcertifierade byggnader ger en lätt ökning av de initiala kostnaderna med cirka två procent i 

jämförelse med traditionellt byggande men resulterar i besparingar under byggnadens livscykel på 

cirka tjugo procent av de totala byggkostnaderna. På lång sikt är detta därmed lönsamt (Azhar et 

al., 2010).  

 

I en forskningsstudie av Azhar, Wade med flera (2010) undersöks och demonstreras sambandet 

mellan BIM och LEED-certifiering och i vilken utsträckning projektörer kan använda BIM för 

att göra hållbarhetsanalyser i jakten på en certifiering. Resultaten från studien tyder på att 

dokumentation kopplat till LEED kan vara direkt eller indirekt hämtad från BIM-baserade 

mjukvaror men att en inbyggd integration av certifieringssystem sällan finns i BIM idag. 

Energianalysprogram, enligt studien, genererar resultat mycket snabbt jämfört med de 

traditionella metoderna vilket skulle kunna spara mycket tid och resurser. Vissa avvikelser 

noterades mellan mjukvarans resultat och de manuella resultaten. Detta berodde främst på 

bristande noggrannhet hos BIM-modellen som utvecklats för detta projekt. Av den anledningen 

rekommenderas alltid användare att utföra manuella kontroller för att undvika eventuella misstag 

i LEED-dokumentationen. BIM möjliggör att information från olika discipliner lagras i samma 

modell vilket skapar en möjlighet att genomföra energianalyser korrekt och effektivt i jämförelse 

med de traditionella metoderna (Azhar et. al., 2010).  

3.1.7 Framtiden med BIM 

Om BIM-utvecklingen fortsätter i denna takt och om branschen utvidgar användandet av BIM 

som standard är det inte helt otroligt att BIM helt kommer att ersätta 2D-CAD-system. 

Utvecklingen av smarta telefoner och surfplattor tillåter användare att direkt använda BIM-

modeller för kommunikation och ta snabba beslut i byggprojekt. Användningen av Moln-teknik 
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växer även fort vilket gör det lättare för projektets intressenter att snabbt komma åt och dela 

BIM-modeller nästan överallt. Även utvecklingen i förstärkt verklighet (engelska augmented reality) 

och annan virtuell teknik kommer att tillåta projektägare och anläggningsansvariga att förutsäga 

utfallet av projektet (Azhar et al., 2012).   

 

BIM kan sägas fungera som ett stöd till projektet och under en byggnads hela livscykel, men 

eftersom BIM är relativt nytt är detta ännu svårt att studera. Livslängden för byggnader 

överskrider den tid industrin har använt BIM och av denna anledning har flest studier utförts på 

användning av BIM i projektering och konstruktion. BIM används idag i mycket liten 

utsträckning i driftskedet (Eadie et al., 2013) En artikel av Sing, Gu och Wang (2010) presenterar 

en metod för hur samarbetsplattformar används vid utbyte av information i projekt och att BIM 

kan representera ett objekt hela vägen från skiss till förvaltning. Införandet av BIM medför dock 

att de inom byggindustrin som vill dra nytta av BIM måste utveckla nya metoder för styrning av 

projekt för att säkerställa att de tekniska kraven tillhandahålls från tidigt skede till förvaltningen 

(Roupé et al. 2014). 

3.2 Miljöcertifiering 
Vid byggande måste alltid policydrivna, lagstiftade åtgärder från Boverket (BBR), Plan- och 

bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordnigen följas. Utöver dessa regler finns även frivilliga 

bedömningssystem att följa vilket kan resultera i en miljöcertifiering. Det finns en mängd olika 

bedömningssystem att nyttja på marknaden för att miljöcertifiera byggnader, både internationella 

och nationella system (Krygiel, Nies, 2008).  

 

Några av de vanligaste miljöcertifieringssystemen som används i Sverige är LEED, BREEAM, 

Miljöbyggnad, CEEQUAL och EU Green Building (Schwartz, Raslan, 2013). Miljöcertifiering är 

ett sätt för att kontrollera och bedöma om en byggnad uppnår den kvalitet som önskas från 

beställaren. En certifiering indikerar bland annat att en byggnad uppnår en sund inomhusmiljö 

gällande energiförbrukning och byggmaterial, parametrar som är viktiga i dagens miljömedvetna 

samhälle (SGBC, 2013).      

3.2.1 Trender 
Miljöcertifiering har varit mycket trendigt de senaste åren och antalet certifierade byggnader växer 

snabbt i takt (Roupé et al., 2014). Enligt R.S. Means (2011) är grönt byggande inte längre en trend 

på grund av att det är så vanligt förekommande idag. Verksamheter har sett stora 

kostnadsbesparingar samt hälso- och marknadsföringsfördelar med att bygga grönt, vilket innebär 

att det idag finns få argument till att inte bygga grönt. De enorma energibesparingar som visats i 

byggbranschen beror till stor del på de byggnormer och standarder som ställer höga krav på 

energianvändning (Roupé et al., 2014). I dagens byggbransch ställer både företag och 

organisationer högre krav på sina lokaler angående miljöcertifiering (SGBC, 2011). Byggindustrin 

strävar mot att tillverka byggnader med låg energiförbrukning och miljövänliga material. Detta 

förmodas bero på de senaste årens ökade uppmärksamhet beträffande klimatförändringar och 

den globala uppvärmningen (Son, Kim, 2014). 

3.2.2 Miljöcertifiering och BIM     
Att tidigt i ett projekt kunna förutsäga vilken nivå av miljöcertifiering en byggnad kan nå är en 

viktig men utmanande uppgift. I en studie av Son & Kim (2014) undersöks möjligheten att 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813001904
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378778813001904
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förutsäga kostnader och tidsplan i ett tidigt skede av projektet med hjälp av datorbaserade 

hjälpmedel. Resultatet av studien visade att kvaliteten på den tidiga projekteringen var 

nyckelfaktorn för ett lyckat projekt. Tillgängligheten av BIM-modeller bidrar inte bara till en 

bättre design, information kan nu också lagras på helt nya sätt och BIM kan fungera som en bas 

för diskussioner mellan projektmedlemmar (Roupé et al., 2014).  

 

Olika BIM-verktyg kan även användas för att underlätta beräkningar och automatisera dessa 

istället för att göra dem för hand. Detta kan spara mycket tid när bland annat energianvändningen 

beräknas eftersom det ofta ställs höga krav på energianvändningen vid en miljöcertifiering. Även 

risken för dubbelarbete minskar då värden kan hämtas från en modell och beräkningar därefter 

kan genomföras (Bergström, 2013).  

3.2.3 Miljöbyggnad 
1998 initierades ett projekt av ByggaBoDialogen, vilket var ett samarbete 

mellan företag, kommuner och regeringen. Detta projekt hade som avsikt 

att stimulera byggbranschen mot en hållbar utveckling där målet var att 

utveckla ett frivilligt miljöcertifieringsverktyg som baseras på Svenska bygg- 

och myndighetsregler.  2005 inleddes ett forskningsprogram av KTH, 

Chalmers och aktörer inom byggbranschen med syfte att föreslå ett verktyg 

för detta mål och 2008 offentliggjordes ett slutgiltigt förslag, vilket var 

Miljöbyggnad (Malmqvist et al., 2011). År 2010 certifierades den första 

byggnaden i Sverige och idag är cirka 500 byggnader certifierade med Miljöbyggnad (SGBC, 

2015) som idag administreras av SGBC (Brown et al., 2013). 

 

En certifiering inom Miljöbyggnad innebär att de svaga punkterna ur miljö- och energisynpunkt 

lyfts fram med anledning att förbättra byggnaden. Indikatorvärdena tas fram genom beräkning, 

granskning av projekthandlingar, mätning av radon, kontroller av fukt, miljö och kvalitet av 

projekt. Är det blandade verksamheter i en byggnad måste särredovisning av klasserna ske eller 

ett sammanlagt betyg ges, vilket beror på storleken av delarna och skillnaden mellan högsta och 

lägsta betyg. Utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt är mest utsatta och skall bedömas 

enligt aspekterna; dagsljus, energibehov, ljudmiljö, luftkvalitet och termiskt klimat (SGBC, 2014) 

3.2.4 Bedömning 
Miljöbyggnadscertifiering kan användas för både nyproduktion och befintliga byggnader. 

Bedömning sker med avseende på energi, innemiljö samt byggmaterial och kemikalier, uppdelat i 

15 indikatorer (läs mer om dessa under avsnitt 3.3.4 indikatorer för Miljöbyggnad) som betygsätts 

med nivåerna guld, silver, brons. Strukturen är uppbyggt kring ett klassningssystem innehållande; 

områden, aspekter, indikatorer och klassningskriterier. Till byggnader med eget vatten- och 

avloppssystem tillkommer ett fjärde särskilt miljökrav, men detta behandlas ej i denna studie 

(SGBC, 2014). I Aggregeringstabellen (se figur nr. 3) kan man justera de olika indikatorerna för 

att ta reda på om möjligheten finns att nå Miljöbyggnad guld, silver eller brons. 

 

Klassningen för indikatorerna, det vill säga guld, silver eller brons, aggregeras först till klassningen 

för aspekterna och därefter aggregeras betyget för aspekterna till ett område, vilket i sin tur ger ett 

slutbetyg för byggnaden (se figur nr. 3). 
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Figur 3: Aggregeringstabell används för att kontrollera vilket slutbetyg som är möjligt att uppnå (SGBC, 2015) 

Bedömningskriterier för indikatorerna  

Indikator Beräkning av betygssättning 

1. ENERGIANVÄNDNING Energianvändningen för uppvärmning, tappvarmvatten, 

komfortkyla och fastighetsel som ett förhållande mellan 

boarean beräknas. kWh/m2, Atemp 

2. VÄRMEEFFEKTBEHOV Värmeeffektbehovet vid dimensionerad utetemperatur 

beräknas i W/m2 uppvärmt utrymme.  

W/m2, Atemp vid DVUT. 

3. SOLVÄRMELAST Solvärmelasttalet i vistelserum som ej vetter mot norr 

beräknas W/m2 golv. 

4. ANDEL AV ENERGISLAG Den årliga energianvändningens fördelning av 

miljöcertifierat förnybar energi, icke-miljöcertifierad 

förnybar energi och icke förnybar energi beräknas. 

5. LJUDKLASS Certifierad ljudsakkunnig utför test. För nivå guld måste 

även enkätresultat beaktas. 

6. RADONHALT Beräkningar från mätningar i vistelsezoner används. 

 

7. VENTILATIONSSTANDARD Dimensionerande uteluftflöde, specificerat 

ventilationssystem samt styrning och reglering av 

ventilationsflödet beaktas. För nivå guld måste även 

enkätresultat tas hänsyn till. 
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8. KVÄVEDIOXID  Undersökning av risk för hög kvävedioxid koncentration 

utförs, beroende på om byggnaden är placerad i tätort eller 

ej och om nödvändigt mäts. 

9. FUKTSÄKERHET Identifikation av kritiska konstruktioner, moment, material, 

mätningar, kontroller samt dokumentering av fuktnivåer. 

För nivå guld måste även enkätresultat beaktas. 

10. TERMISKT KLIMAT VINTER  En faktor baserad på värmeförluster från fönster som andel 

av rummets storlek för vistelse rum beräknas. För guld nivå 

måste även enkätresultat beaktas. 

11. TERMISKT KLIMAT SOMMAR En faktor baserad på värmetillförseln från fönster som andel 

av rummets storlek för vistelse rum beräknas. För guld nivå 

måste även enkätresultat beaktas. 

12. DAGSLJUS  En faktor baserad på fönstrets area till vistelserummets 

golvaera. För guld nivå måste även enkätresultat beaktas. 

13. LEGIONELLA  Betyg baseras på utgående varmvattentemperatur och 

mätningar av varm- och kallvatten temperaturer vid 

representativa platser. 

14. DOKUMENTATION AV 

BYGGVAROR 

Loggbok som omfattar byggvaror i grundkonstruktion, 

stomme, ytterväggar, yttertak och innerväggar och som ingår 

i produktkategorierna enligt BSAB 96 skall upprättas. 

15. UTFASNING AV FARLIGA 

ÄMNEN 

Byggnaden undersöks med avseende på förekomsten av 

farliga ämnen (PCB, asbest, ozonnedbrytande ämnen, 

impregnerade trä). 

Tabell 1: Bedömningskriterier för de 15 indikatorerna i Miljöbyggnad(Brown et al., 2013) 

3.2.5 Indikatorer för Miljöbyggnad 

Indikator 1 – Energianvändning 

Indikator 1 har syftet att uppmuntra byggande av energisnåla byggnader. Byggnadens årliga 

energianvändning [kWh/m²·år] beräknas och då måste alltid de lägsta kraven från Boverkets 

byggregler (BBR), Plan- och bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordningen följas. Den 

beräknade energianvändningen jämförs med kraven från BBR för att se vilket betyg som uppnås 

för indikatorn. Kraven från BBR gäller den energi som vid normalt brukande levereras till 

byggnaden (benämns ofta köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, varmvattenberedning och 

byggnadens fastighetsenergi (oftast fastighetsel) (Miljöbyggnad, 2014). 

Den specifika energianvändning har olika krav beroende på var i Sverige byggnaden är placerad, 

vad det är för typ av byggnad, och vilken typ av uppvärmning som används (Boverket, 2015)  

Verifiering av indikator 1 innebär mätning under en 12-månaders period och skall som för övriga 

indikatorer vara avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden har tagits i bruk. För 

betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 2 – Värmeeffektbehov   

Avsikten med indikator 2 är att uppmuntra byggande av byggnader vars behov av tillförd effekt 

för uppvärmning begränsas. Värmeeffektbehovet är byggnadens värmeförluster på grund av 

värmetransmission, luftläckage och ventilation. Det är endast de delar av byggnaden som är ska 

värmas upp till lägst 10 oC som inkluderas i beräkningen för denna indikator. För betygskriterier, 

se bilaga 1. 
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Indikator 3 – Solvärmelast 

För den här indikatorn bedöms Solvärmelasttalet i W/m2 golv. Avsikten med den här indikatorn 

är uppmuntra skapande av byggnader som har i åtanke att solvärmetillskottet under den varma 

tiden på året ska vara begränsad. För betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 4 – Energislag 

Årliga energianvändningens fördelning på miljökategorier samt brukarenergi bedöms med avsikt 

att uppmuntra användning av energi som är förnybar, som ger lite avfall och som ger små 

utsläpp. Det finns fyra miljökategorier där olika sorters energi ingår, exempelvis solenergi, energi 

från biobränslepannor och energi från naturgas. Vid beräkning utgår man från resultatet på 

indikator 1, energianvändning, men för indikator 4 skall även hushållsel och verksamhetsenergin 

bedömas, vilket inte behövs för indikator 1. För betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 5 – Ljudmiljö         

Bra ljudmiljö ska premieras i den här indikatorn. Ljudmiljön bedöms enligt de svenska 

ljudstandarderna SS 25267 för bostäder samt SS 25268 för lokaler. De akustiska parametrarna 

som bedöms är; ljud från installationer inomhus, luftljudsisolering, stegljudsisolering samt ljud 

utifrån, exempelvis från trafik. Under projektering och byggskede skall en ljudsakkunnig finnas 

med för att säkerställa att projektering och genomförande motsvarar bedömningskriterierna. För 

betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 6 – Radon 

Låg radonhalt i inomhusluften eftersträvas med den här indikatorn. Den högsta uppmätta 

radonhalten är den som jämförs mot betygskriterierna, ej något medelvärde. Marken kan klassas 

som låg, normal eller hög vad gäller radonhalt. Cirka 70 procent av Sveriges mark klassas som 

normalradonmark. För betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 7 – Ventilationsstandard                

I den här indikatorn bedöms vald ventilationslösning för att få en fingervisning om luftkvaliteten. 

För det mesta är det dimensionerande uteluftflödet dokumenterat i VVS-beskrivningen eller på 

ventilationsritningar. I handlingarna finns då även information angående byggnadens 

ventilationssystem samt styrning och reglering av ventilationsflöde. För betygskriterier, se Bilaga 

1. 

Indikator 8 – Kvävedioxid              

För indikator 8 mäts halten av kvävedioxid inomhus som är orsakad av förorenad uteluft på 

grund av fordonstrafik. Betyget kan ej bli lägre än brons eftersom åtgärderna inte är tillräckligt 

beprövade och av den anledningen behövs ingen mätning för betyget brons. För betyget guld på 

byggnad utanför tätort behövs inte heller någon mätning utan i dessa fall är det avstånd till väg 

samt hur trafikerad vägen är som ger betyget. För att erhålla betyget silver skall dock alltid en 

mätning göras och även för att nå betyget guld för byggnad i tätort. För betygskriterier, se Bilaga 

1. 

Indikator 9 – Fuktsäkerhet                 

Under alla skeden i byggprocessen skall arbetet för att minimera framtida risk för fukt- och 

vattenskador ske, detta arbete skall uppmuntras med hjälp av denna indikator. I 

fuktsäkerhetsarbetet skall bland annat: fuktkompetens identifieras i projekteringsgruppen, kritiska 
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konstruktioner urskiljas, moment och material identifieras, fuktnivåer kontrolleras och 

dokumenteras samt kravnivå på byggnadens fuktsäkerhet formuleras. För betygskriterier, se 

Bilaga 1. 

Indikator 10 – Termiskt klimat vinter 

Den här indikatorn bedömer hur bra det termiska inneklimatet i byggnaden kommer att vara 

under vintertid. Klimatet kan bedömas antingen med hjälp av datorsimulering som man jämför 

mot PPD-krav eller så kan man använda en förenklad metod där man använder 

transmissionsfaktor (TF) för att få ut vilket betyg som byggnaden uppnår. Metoden med 

transmissionsfaktor är ej godkänd för att nå Miljöbyggnad guld.  PPD anges i procent och står för 

Predicted Percentage Dissatisfied och berättar hur stor del av de som vistas i omgivningen som 

skulle vara missnöjda med det termiska inneklimatet (Energi och miljö, 2013). Datorsimuleringen 

av inneklimatet skall utföras för de platser i ett rum som har störst risk för diskomfort, 

exempelvis en meter innanför det största fönstret. Ortens dimensionerande vinterutetemperatur 

(DVUT) skall användas för simuleringen av det termiska klimatet. Bedömningsmetoden som 

använder transmissionsfaktor beskriver simplifierat den kylande verkan av fönsterna. Denna 

metod är som sagt förenklad och av den anledningen kan klimatet upplevas annorlunda än vald 

klass. För betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 11 – Termiskt klimat sommar     

Den här indikatorn bedömer hur bra det termiska inneklimatet i byggnaden kommer att vara 

under sommartid. Bedömningen kan göras antingen med hjälp av datorsimulering som man 

jämför mot PPD-krav eller så kan man använda en förenklad metod där man använder 

solvärmefaktor (SVF) för att få fram vilken nivå av Miljöbyggnad byggnaden kan uppnå. 

Solvärmefaktorn beskriver hur inneklimatet påverkas av värmen från fönstren i byggnaden. G-

värdet anger hur stor andel solenergi som träffar fönstret och som kan tillgodoräknas rummet. 

Exempelvis montering av markis ger ett lägre g-värde (SGBC, 2010). För betygskriterier, se Bilaga 

1. 

Indikator 12 – Dagsljus                         

Det finns tre sätt att bedöma ljuskvaliteten i en byggnad: dagsljusfaktor (DF), fönsterglasandel 

(AF) eller utblick. Metoden att se till fönsterglasandel är en förenklad metod som ej får användas 

för att nå Miljöbyggnad guld. Fönsterglasandelen betyder fönstrets glasarea i jämförelse med 

rummets golv area. 

 

Dagsljusfaktorn beskriver hur stor procentuell del av ljusstyrkan utomhus som kommer in i 

byggnaden. Dagsljusfaktorn ska mätas en mulen dag och beror av faktorerna; glasarea, golv area, 

horisontalavskärmning, fönsterglasets ljustransmission samt rumsytornas reflexionsförmåga. 

Dagsljusfaktorn kan beräknas med hjälp av datorsimulering alternativt en grafisk metod. För 

bedömning med hjälp av utblick bedöms hur stor del av golv arean som kan se ut. Utblick 

bedöms 1,5 meter över golvet och för att en punkt ska räknas som att ha utblick ska det från den 

punkten gå att se ut med 5 grader eller mer i både horisontal och vertikal riktning. För 

betygskriterier, se Bilaga 1. 



 

27 
 

Indikator 13 – Legionella                

Målet med den här indikatorn är att premiera byggnader som utformats, projekterats och uppförs 

för att minska risken för tillväxt och spridning av legionellabakterier i och från tappvattensystem. 

Exempelvis måste temperaturen på stillastående tappvarmvatten överstiga 60 oC, handdukstorkar 

och dylikt får inte kopplas på VVC-ledningen samt att riskvärderingar måste göras i lokaler som 

många använder. För betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 14 – Dokumentation av byggvaror 

För möjligheten att nå guld, silver eller brons för indikator 14 behöver byggvaror och 

byggnadsmaterial dokumenteras. Tanken med indikatorn är att inför en eventuell framtida 

sanering underlätta arbetet genom att beskriva byggvaror och även dokumentera mängd och 

placering. En loggbok skall upprättas, i denna skall alla byggvaror och byggmaterial som 

monterats fast inne i eller i direkt kontakt med byggnaden finnas med. Undantag för loggboken 

är beslag, skruvar, låshus eller liknande samt varor och material som tillhör installationstekniska 

system eller elsystem. För betygskriterier, se Bilaga 1. 

Indikator 15 – Utfasning av farliga ämnen 

För den här indikatorn bedöms förekomsten av utfasningsämnen enligt KEMIs definition i 

loggbokens byggvaror (se indikator 14). Målet med indikatorn är att uppmuntra till att bygga med 

material och varor som inte innehåller farliga ämnen. För betygskriterier, se Bilaga 1. 

3.2.6 Certifieringsprocessen 
Sweden Green Building Council (SGBC) ansvarar för certifieringar inom Miljöbyggnad och 

därmed är det SGBC som hanterar och administrerar ansökningar om certifiering. Nedan 

beskrivs certifieringsprocessens olika steg. 

 

Certifieringsprocessen 

REGISTRERING Det första som skall göras i processen att nå en certifiering i Miljöbyggnad är att 

registrera byggnaden. 

 

(FÖRHANDSBESKED) Möjligheten att få ett förhandsbesked har tidigare inte funnits men nu är det 

möjligt att, mot en avgift, få ett förhandsbesked om en indikator eller en del av en 

indikator är godkänd. 

 

ANSÖKAN SKICKAS 

IN 

En ansökan ska fyllas i och skickas in till Sweden Green Building Council, SGBC, 

inom tre år efter att registreringen är gjord. Om det saknas formalia har den 

sökande en vecka på sig att komplettera uppgifterna för att inte hamna sist i kön 

av obehandlade ansökningar. 

 

KONTROLL AV 

FORMALIA 

SGBC kontrollerar att all formalia gällande ansökan är korrekt. De ser över så att 

allt som ska vara ifyllt är ifyllt och att alla handlingar är med. Kontrollen ska göras 

inom tre veckor efter det att ansökan har kommit in. 

 

GRANSKNING En granskning ska göras av en opartisk person som kontrollerar att 

betygskriterierna är uppfyllda och att beräkningar och dylikt är korrekt utförda. 

Det finns sedan tidsbegränsningar för hur lång tid den ansökande har på sig att 

komplettera eller förtydliga ansökan, tidsbegränsningen är olika beroende på när i 

processen detta sker (SGBC, 2015d.). 

PRELIMINÄR En preliminär certifiering görs efter att ansökan har blivit godkänd. Slutgiltigt 
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CERTIFIERING certifikat får inte byggnaden förrän verifieringen är genomförd och godkänd. 

”Rekordet” i kortast tid från att ansökan skickas in till att den preliminära 

certifieringen är färdig är i dagens läge 24 dagar (SGBC, 2015b.).  

VERIFIERING Verifiering ska äga rum mellan ett och två år från det att byggnaden togs i bruk för 

att det preliminära certifikatet ska bli ett ”riktigt certifikat”. Vid verifieringen 

säkerställs att de uppgifter som lämnades vid ansökan verkligen ställer med färdig 

byggnad, exempelvis ventilationssystem, fukt- och vattensäkerhet eller U-värden 

på fönster. För betyg guld krävs att en enkät fylls i av de som använder byggnaden 

för verifiera att de att de är nöjda med resultatet 

CERTIFIERING Om verifieringen är godkänd fastställs certifikatet. 

Tabell 2: Certifieringsprocessens steg 

3.2.7 Avgifter 

För att få en byggnad certifierad tillkommer det kostnader utöver att projektera och bygga enligt 

betygskriterierna, dessa innefattar registrering, granskning, preliminär certifiering, 

verifieringsgranskning samt certifiering (SGBC, 2015c.). Utöver dessa kostnader kan extra 

avgifter tillkomma på grund av exempelvis förhandsgodkännande eller förseningar. 

3.3 Energisimulering 
Det finns en mängd olika energismuleringsprogram som används för att utvärdera en byggnads 

samlade energianvändning, ljusinsläpp och livscykel. Några av de verktyg som används idag är 

IES VE (Virtual Environment), IDA ICE, EnergyPlus och Riuska (Kotwal et al., 2011).  

I ett simuleringsverktyg används en importerad 3D-modell för att simulera olika ”tänk om” 

scenarier som ger möjlighet att avväga olika designalternativ för att uppnå önskade miljömål 

(Kotwal et al., 2011).   

Simuleringsprogram hjälper arkitekter, kunder och övriga projektmedlemmar att förutse problem 

som kan uppstå i den slutliga produkten, exempelvis solinstrålning och var skugga inträffar 

(Chung et. Al, 2012). 

3.3.1 IES VE (Integrated Environmental Solutions-Virtual Environment)   
IES VE är en programvara med ett följe av integrerade analysverktyg och funktioner som kan 

användas för att testa olika designalternativ, identifiera bästa passiva lösningar, jämföra 

koldioxidsnål teknik, dra slutsatser om energianvändning, CO2-utsläpp, komfort för brukare, ljus 

nivåer, luftflöden, dimensionering av HVAC-systemen för termisk komfort och luftkvalitet, 

byggnadens energianvändning och kostnaden för den använda energin (IES, 2015). 

Energianalysen kan utföras för en hel byggnad eller per rum, vilket innebär att byggnads samlade 

funktion och prestanda gällande energi och miljö kan fastställas. Detta möjliggör besparingar av 

både pengar och energi eftersom en väl utförd bedömning av energiprestandan resulterar i att 

effekterna av designbeslut kan fastställs (Azhar, Brown, 2009).  

 

De funktioner som kan uppskattas med IES VE är: 

 Energi/termiska funktioner - inkluderar energianvändning, koldioxidutsläpp, termisk analys, 

värme- och kyla, last utvärdering och ventilation/luftflöde utvärdering.  

 Ljus/skuggning funktioner - omfattar solenergianalys och dagsljus bedömning. 

 Värde/kostnadsanalys funktioner -inkluderar livscykelanalys och livscykelkostnad. 

 

Exempel på moduler som används i IES: 
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ModelIT 

 Krävs för att importera eller skapa både enkla- och detaljerade 3D-modeller. 

 Det går även att importera DXF-ritningar och skapa 3D-modeller genom verktyget 

ConstructDXF i ModelIT 

 Rumsinformationens attribut kan modifieras och tilldelas rum eller grupper av rum som 

automatiskt kan beräknas och redigeras när namn och ID har valts. 

 Egna mallar och bibliotek kan skapas innehållande information om beläggning, 

konstruktioner och färg. Fönster, dörrar och hål skapas automatiskt på ytor och kan 

tilldelas egenskaper. 

SunCast 

 Med denna applikation kan solens position på himlen spåras samt solens penetration i 

byggnaden beroende på var den är lokaliserad, vilket möjliggör visualisering av ur skuggor 

faller på interiören.  

 Även skuggor från intilliggande byggnader kan simuleras. 

 Det går även att simulera olika interna och externa solskydd samt effekterna av dessa med 

avseende på solens penetration. 

Apachesim 

 Detta är en simuleringsprocessor som kan bedöma varje aspekt av termisk prestanda. 

 IES har en omfattande databas med inlagt globalt väder vilket innebär att oberoende av 

var byggnaden är placerad, kan alltid väderdata tas fram.  

 För rum finns information om temperatur, luft, värme, kyla, fuktning/avfuktning, 

ventilations belastning samt termiska förtjänster från lampor, utrustning och personer. 

Detta innebär att kostnadsminskningar för energiförbrukningen kan tas fram.  

 Även energiförbrukningen En årlig, månadsvis eller timvis simulering för 

energiförbrukningen kan tas fram. 

MacroFlo 

 Används för att simulera luftflödesprocesser under olika perioder - från en enda dag till så 

länge som ett år.  

 Kan även användas för att utvärdera genomförbarhet av strategier såsom: naturlig 

ventilation, ventilation för hela byggnaden, skorstenar och öppningsreglage. 

 Geometrier från ModelIT behövs till exempel rumsdimensioner och 

anslutningsmöjligheter, koordinater för fönster, dörrar och hål samt vindexponering. 

Vista (Vista Pro) 

 Används för att visualisera 3D modellen och för att se de resulterande simuleringar som 

gjort i de termiska verktygen. 

 Det primära syftet med Vista Pro är möjligheten att erhålla resultatet från simuleringarna i 

en grafisk form eller tabellform. 

Flucs DL 

 Används för att utföra en punkt-för-punkt-analys för att bestämma olika dagsljus nivåer 

inom ett rum, eller grupp av rum 

 3D import kan göras från Sketchup plug-in, Revit plug-in, gbXML import. 
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Vad krävs för en energisimulering i IES? 

För att utföra en energisimulering med IES erfordras en färdigställd 3D-modell med tillhörande 

information gällande byggnadstyp, byggmaterial, värme- och kylsystem (Dincer et al. 2014). 

Energianalyser kan utföras i ett tidigt konceptuellt skede av designprocessen, med mycket enkla 

modeller och tillhörande data. IES VE har förmågan att redigera modellen och fylla i information 

där det behövs för att slutföra önskade simuleringar och analyser. Eftersom konstruktionen blir 

mer detaljerad över tid, kan ytterligare iterationer köras genom samma verktyg och jämföras med 

tidigare insatser i en integrerad designprocess. Efter att byggnaden är klar kan IES VE användas 

för att mäta en byggnads prestationer under byggnadens livscykel eftersom information lätt kan 

läggas till och redigeras (Chung et. Al, 2012). Den återkoppling som IES VE analyser ger är ett 

effektivt medel för att underlätta välgrundade beslutsfattande och förbättra den övergripande 

utformningen av byggnaden.  

Interoperabilitet och format 

IFC och gbXML är de vanligast förekommande formaten för interoperabilitet mellan BIM-

verktyg och de är anpassade för att innehålla information om byggnadens geometri (Sanguinetti 

et al. 2012). Energimodeller kan genereras från bland annat ritnings-verktyget Autodesk Revit och 

sedan via vissa manuella beredningsprocesser importeras till IES VE med hjälp av en Revit plug-

in baserad på IFC, gbXML eller DXF (Jong Bum et al. 2015). GbXML står för Green Building 

XML och kan användas för att utbyta data mellan modelleringsplattformar och analysprogram, 

exempelvis IES. En effektiv koppling mellan BIM-verktygen har fastställts med hjälp av 

filformatet IFC (Industry Foundation Classes). IFC är den föredragna Open BIM datamodell 

som utvecklats av BuildingSMART Internationell (BuildingSMART, 2015). 

 

Att generera en modell för energisimulering från BIM har visat sig vara både tidskrävande och 

felbenäget. Lagrad information i BIM-verktyg och energianalysprogram kräver en viss nivå av 

översättning för att inte bli avvikande information vid import och export. Vissa värden som krävs 

för energisimulering finns inte inbäddade i BIM. Väggar, tak och golv i BIM förenklas till ytor i 

energisimuleringsprogram vilket innebär att byggnader med komplex geometri kräver större 

manuella inspektioner vilket tar tid. Studier beträffande BIM-baserad energimodellering beskriver 

att standarder eller riktlinjer krävs för att överbrygga problemen med geometriöversättning från 

BIM till energiverktygen. Ett annat problem är att simuleringsverktygen inte kan ange hur 

byggnadsdelar behöver ändras för att uppnå en viss energiprestanda (Jong Bum et al. 2015). 

3.4 dRofus 
Drofus är ursprungligen utvecklat av det Norska konsultföretaget Nosyko AS och var från början 

tänkt att fungera som ett planeringsverktyg för stora komplexa sjukhusprojekt i Norge. 

Programmet har under de senaste utvecklats och spridits till 

stora delar av världen, vilket medfört att det numera 

används som verktyg för alla typer av byggprojekt (dRofus, 

2015).  

3.4.1 Hur fungerar dRofus? 
DRofus är ett databasverktyg som stödjer arbetsprocessen vid rumsplanering och utrustnings-

planering i ett byggprojekt. Programmet är utvecklat för att kunna användas från tidigt skede till 

färdigställande och kan även finnas som stöd till drift och förvaltning. DRofus har en central 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1474034611001108
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databas som alla användare kommer åt, detta möjliggör geografisk frihet i arbetsstationeringen. 

All data samlas i en server vilket innebär att uppdateringar och ändringar som görs blir tillgängliga 

för alla (dRofus, 2015).  

De huvudsakliga funktionerna i verktyget är: 

 Planering och beskrivning/identifiering av utrymmen och rumsfunktioner. 

 Rumfunktionsplanering, registrering och kontrollering av krav för rum. 

 Schemaläggning av utrustning, inköp av utrustning och kostnadskontrollering. 

 Kontroll mellan programmet och modellen via IFC för att påvisa överensstämmelse 

(Graphisoft, 2015). 

3.4.2 Typrum 
Med dRofus finns möjligheten att knyta samman information om rums-, rumsfunktions- och 

utrustningsdata samt information om byggnadstekniska krav till en modell och databas. 

Byggnaden delas upp i funktionella enheter så kallade rum som är uppdelade enligt funktioner, 

ofta i två eller tre strukturer, som inte påverkas av den geografiska lokaliseringen av rummet. 

Dessa kan till exempel bestå av hygienutrymmen, utbildningslokaler eller kommunikationsytor 

(dRofus, 2015).  

 

I dessa rumsfunktioner kan det finnas rum med liknande egenskaper, vilka kan kopplas till ett 

skapat typrum. Ett typrum fungerar ungefär som en förklarande mall dit rum med liknande 

egenskaper kan knytas, vilket underlättar för att hitta fler rum av samma typ istället för ett enskilt. 

Typrummen kan tilldelas information om rumsfunktioner och även scheman för rums-

byggnadstekniska krav. Om en ändring görs i typrummets RFP, uppdateras alla rum som är 

knutna till typrummet. Rummen behöver inte vara knutna till samma RFP utan det är även 

möjligt att skapa unika RFP för specifika rum.  De centrala egenskaperna av rummet beskrivs i 

rumskärneupplysningar vilka innehåller rumsfunktionsnummer, rumsnamn, beskrivning av rum, 

programmerad areal (rummets planlagda storlek) samt projektets areal (rummets slutliga storlek 

av arkitektens ritning). Alla ändringar som utförs i programmet läggs till och sparas i en loggbok 

som kallas ”rumshistoria” (dRofus, 2015).  

3.4.3 Interoperabilitet 
Från dRofus och ritverktyg som till exempel Autodesk Revit kan information exporteras i 

standardiserade format som XML och IFC. 3D-Modellen kan importeras in i andra system, för 

modell- och kvalitetskontroll, exempelvis i Solibri Model Checker, via IFC eller till drift och 

förvaltning i HyperDoc, via både fi2. XML och IFC (CAD-Q, 2015).   

3.5 Byggprocessen 
Byggprocessen ser olika ut för i princip varje projekt men nedan beskriven process har som 

avsikt att ge en övergripande bild av hur ett projekt kan gå till och vad som vanligtvis sker under 

de olika skedena (Svensk Byggtjänst, 2008.).  

 

http://cad-q.knowitis.se/sv/Produkter/Solibri-Model-Checker/
http://www.cad-q.com/sv/produkter1/produkter/hyperdoc
http://www.cad-q.com/sv/erbjudanden/bygg-fastighet1/erbjudanden/bilm
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Byggprocessen steg för steg 

 
Tabell 3: Byggprocessens faser 

 

  

Planskede 

• Översikts- och detaljplaner upprättas, berör ej denna studie. 

Idé och 
programskede 

•Beroende på byggherren skiljer sig detta skede i projekt.  

•Behov, krav och önskemål på den kommande byggnaden utreds.  

•Funktion och gestaltning av byggnaden tar form.  

•I det här skedet brukar det endast vara byggherre, projektledare samt arkitekter 
inblandade. 

Projekterings-
skede 

•Tidigare information skall definieras till handlingar som i detalj beskriver vad som skall 
göras och byggas.  

•Projektörer kommer in för varje disciplin, exempelvis konstruktör, VVS, el 

•Systemhandlingar skall tas fram där tekniska beskrivningar ingår 

•Systemhandlingarna skall  övergå till bygghandlingar vilka skall beskriva exakt hur 
byggnaden skall byggas, in i minsta detalj. 

Upphandlings
-skede 

•Förfrågningsunderlag tas fram som innehåller en teknisk del och en administrativ del 
som beskriver hur utformning upphandling av entreprenad skall gå till.  

•Om en offentlig beställare är de skyldiga att följa lagen om offentlig upphandling 
(LOU). 

•I upphandlingsskredet bestäms vilken entreprenadform som byggherren ska använda 
sig av för upphandling och arbete.  

Byggskede 

•Byggandet startar och när byggnaden står klar skall den kontrolleras och kvalitetssäkras 
med hjälp av besiktningar och kontroller 

•Byggnaden överämnas där bland annat drift- och underhållsinstruktioner, manualer 
och modeller skall finnas med. 

Förvaltnings-
skede 

•Den längsta fasen under byggnadens livstid.  

•Med drift menas främst värme och kyla, ventilation, vatten och avlopp, el samt 
avfallshantering.  

•Drift och underhåll kan antingen skötas av fastighetsägaren själv eller av företag som 
är specialiserade på just den typen av arbete. 
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3.6 Fokus I 

3.6.1 Uppbyggnaden av recept 
Som tidigare nämnts var syftet med Fokus I att skapa en branschgemensam standard med hjälp av 

BSAB-recept, där information struktureras och klassificeras för att lättare visa hur byggnadsverk 

hänger ihop. Genom att använda typrecept kan man skapa typkonstruktioner och ett sortiment 

av beprövade lösningar som successivt även kan förbättras. Detta innebär att man kan integrera 

de tekniska beskrivningarna i BIM-modellen och bygga upp en databas med bygglösningar. 

Utvecklingsprojektets uppgift var att öka detaljeringsgraden av BSAB-koderna så att användandet 

blir enklare. Idag delas BSAB-koderna upp efter funktion och inte efter konstruktion, vilket 

innebär svårigheter då till exempel en yttervägg kan ha många olika funktioner (ytskikt, 

klimatskärm, bärande, icke bärande etc.). Utvecklingen av BSAB kommer innebära att olika 

recept för typkonstruktioner skapas, exempelvis en yttervägg ska innehålla beskrivande 

uppbyggnad och annan information istället för enbart funktion. Det ska alltså adderas byggdelar 

sammansatta av funktioner och delaktiviteter, vilket kan komma att underlätta både kalkylering 

och tidsplanering. Svårigheterna med BSAB-koder är att det är egenskaper på objekt som styr 

objektskoden, vilket innebär att om egenskapen ändras måste även BSAB-koden ändras (Svensk 

Byggtjänst, 2013). 

 

Ett exempel på ett recept kan vara ett byggnadsverk som har ett utrymme, bestående av 

byggdelar (innerväggar) som består av produktionsresultat (gipsskiveskikt), som i sin tur består av 

produktionsaktiviteter (arbete) av resurser (gipsskivor, skruvar, snickare etc.). Dessa recept kan 

även innehålla egenskapsvärden såsom ljudklass, miljöklass och brandklass (Svensk Byggtjänst, 

2013). 

3.6.2 Informationsöar 
I ett byggprojekt är många olika aktörer inblandade och alla har ett eget sätt att formulera sig på 

och bestämmelser hur objekt benämns. Detta skapar öar av information i projekt, där 

information baseras på olika källor, uppritade av olika personer. Eftersom många arbetar i olika 

programvaror skapas ett behov av att förstå varandra och av att skapa en gemensam källa där den 

tekniska beskrivningen i realtid återspeglar modellen. Den största risken för kvalitetsbrister 

uppkommer då information ska exporteras och importeras mellan olika aktörer, eftersom den då 

måste struktureras om för att passa programvaran hos den övertagande parten (Svensk 

Byggtjänst, 2013). 

3.6.3 Mängdning 
En av de viktigaste tillämpningarna av BIM är att hantera information som knyts till objekt då 

mängdförteckningar ska genereras ur modellen för att beräkna kostnader. För att underlätta detta 

krävs en uppdelning av mängden, vilket kan göras med hjälp av BSAB. Idag är objektklasserna i 

ritningsverktygen begränsade, de är antingen inbyggda eller littera (överenskommet namngivna 

för varje projekt), vilket innebär att stora delar av mängdningen måste göras manuellt. Genom 

utvecklade BSAB-recept behöver inga tolkningar göras utan det ska vara självklart vad objekten 

representerar. Med tillgång till en BIM-databas med rätt egenskapsfält blir det lättare att hitta 

objekt med rätt kravkriterier. Målet med Fokus I var att egenskapslistan skall matcha nationella 

och internationella egenskapskällor såsom AMA, IFC, föreningen för fastighetsinformation - Fi2 

och Daloc för dörrar (Svensk Byggtjänst, 2013). 
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3.6.4 Beställarens roll 
Då BIM i princip kan bära vilken information som helst krävs det att beställaren definierar vilken 

information som önskas samt att modellen hålls aktualiserad under hela byggtiden. Tanken är 

även att objekten successivt ska förädlas efter hand som olika beslut kan fattas angående 

exempelvis teknisk lösning, inköp och artiklar (Svensk Byggtjänst, 2013). 

 

Bilden nedan är tagen från slutrapporten i Fokus I, vilken visar detaljeringsgraden av information 

i projektet. Ju längre ner man kommer i triangeln desto mer detaljerad blir informationen.  

 

 
Figur 4: Intressentanalys av BSAB-tabeller (Svensk Byggtjänst, 2015) 

3.6.5 Resultatet 
Resultatet av utvecklingsprojektet visade värdet av att se byggprojekt som en sammanhållen 

informationskedja eftersom datorintegrerade processer ställer högre krav på att uppdelningen att 

byggobjekt ska se likadana ut oberoende av vem som definierat dem. Utvecklingsprojektet Fokus 

I låg som grund för utvecklandet av BSAB-koderna, BSAB 2.0, där bland andra Trafikverket, 

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Samverkansforum för statliga byggherrar och 

förvaltare, föreningen BIM Alliance och Svensk Byggtjänst är inblandade. Tanken med det nya 

BSAB är att skapa förutsättningar för att undvika den bristande kommunikation i byggprojekt 

som enligt undersökningar gjorda av Svensk Byggtjänst kostar 32 miljarder kronor per år i Sverige 

(Svensk Byggtjänst, 2015). 
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4. Empiri  

De empiriska resultaten baseras på genomförda intervjuer samt en fallstudie utförd i 

programvaran dRofus. För att utreda vilka problem som finns i arbetsprocesser kartläggs i det här 

kapitlet hur arbetsprocesser i byggprojekt med mål att nå miljöcertifiering fungerar i praktiken.    

4.1 BIM 

I ordet BIM kan den sista bokstaven ha tre olika 

betydelser, model, modeling eller management. 

Den första betydelsen, model, innefattar 

egentligen enbart ett 3D-objekt med tillhörande 

information, till exempel en vägg med 

information om tjocklek, material och u-värde. Betydelsen modeling syftar till att faktiskt knyta 

informationen till objektet medan management innefattar hanteringen av informationen knyten 

till objektet. Detta förhållningssätt till BIM är ett bra hjälpmedel att använda då nivån av BIM-

nyttan i projektet skall bestämmas. För att undvika att fel nivå av BIM upphandlas är det 

fördelaktigt att kravställa rätt nivå av BIM-användning i projektet redan från början (Respondent 

5).  

4.1.1 WSP 

Enligt WSP är BIM inte enbart informationshantering och arbetsprocesser utan det anses även 

vara ett helt nytt förhållningssätt till branschen där öppenhet och kommunikation förespråkas. 

Tidigare har branschen förlitat sig på skisser och ritningar som visar det arbete som skall utföras, 

men det krävs många vyer för att beskriva objekt i tre dimensioner. 3D-program är en klar 

förbättring av tidigare arbetssätt, men information riskerar fortfarande att försvinna i processens 

olika steg. Ett öppet filformat och en fullt utvecklad BIM-process skapar däremot mer nytta då 

de olika disciplinerna får insyn i varandras arbete, vilket även kan minska dubbelarbete. Fel och 

krockar kan synliggöras vid bra BIM-arbete, vilket effektiviserar hela processen då alla kan verka 

för bättre lösningar (WSP, 2010).  

 

Med hjälp av BIM kan bättre objektsbaserade kalkyler med mängdningar till anbud erbjudas, 

vilket leder till att det material som beställs används. Detta kan spara pengar och är en viktig 

aspekt för miljön. WSP vill deltaga i- och bidra till utvecklingen av BIM och menar att det är 

viktigt för aktörer i branschen att komma in i processen för användandet av BIM. WSP delar in 

BIM i tre nivåer; BimOne, BimTwo och BimThree. Dessa nivåer tydliggör vilken nivå av BIM-

mognad ett företag befinner sig i, vilket gör att fler känner sig delaktiga i processen och förstår 

hur den fungerar (WSP, 2010). 

 

BimOne utgör en grund för BIM-användandet och innebär att en disciplin arbetar i en gemensam 

BIM-modell, vilket leder till effektivare arbetssätt och bättre kvalitet. 

 

BimTwo innebär att flera teknikområden arbetar i en gemensam BIM-modell, vilket ger en 

tvärfacklig kontroll av modellen och på så vis blir överlämningen bättre då mer insyn ges i 

varandras arbete. 

 



 

36 
 

BimThree innebär att arbetet sker i alla projektskeden och att alla aktörer i olika skeden delar 

samma information. Då projektgruppen arbetar i en gemensam modell blir arbetet spårbart och 

öppet vilket effektiviserar processen.  

4.1.2 Utnyttjandet av BIM 
Utnyttjandet av BIM är mer utbrett på större företag än på små eller medelstora företag, enligt 

Respondent 4, eftersom resurser finns till att köpa in programvaror och testa nya arbetsmetoder. 

Det finns fördelar med att använda sig av nya effektivare metoder, bland annat kan de bidra till 

tidsvinst i projekt och ge en konkurrensfördel på marknaden (Respondent 4). På WSP utnyttjas 

både nivåerna BimTwo och BimThree och de har som mål att inom tre år genomföra 75 procent 

av alla sina projekt i BimTwo (WSP, 2010). 

 

Pilen i figur 5 visar ungefärligt var WSP befinner sig i BIM-användande idag. De arbetar både 

med 3D-, 4D- och 5D-modeller vilket innebär att de använder BIM till bland annat tidsplanering, 

mängdning samt kostnadskalkylering (Respondent 4).  

 

 

 
Figur 5: Pilen anger var WSP ligger i BIM-användande idag (Newsteelconstruction, 2012) 

4.1.3 Användandet av BIM 
Beslut om att använda BIM i projekt tas idag ofta försent, vilket kan innebära att nyttan med 

användandet går förlorad om information läggs in i modellerna och verktygen efter projektering. 

Det är främst nyttan med krock-kontroller av modeller samt tidsplaneringen av olika moment 

som försämras vid sent användande av BIM (Respondent 3). 
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Idag saknar somliga aktörer tillräcklig kunskap gällande BIM och de verktyg som används, vilket 

innebär att BIM-strateger kan behöva tas in i projekt. För att ett BIM-projekt ska bli lyckat och 

mer effektivt än traditionella projekt, med avseende på tid och ekonomi, krävs det att de 

inblandade har erfarenhet av arbetsuppgifterna. Projektmedlemmar tillsätts ofta genom 

upphandlingar och för att få de kompetenser som önskas vid ett BIM-projekt gäller det att 

inkludera de krav som ställs på BIM-kompetens vid upphandling. Ofta saknar projektledare 

kunskap nog för att kravställa BIM-kompetensen och därför är det lämpligt att låta en BIM-

strateg hjälpa till med detta.  BIM-strategen blir därmed ett stöd till projektledaren (Respondent 

4). 

 

När projektgruppen är tillsatt kan projekteringsledaren behöva hjälp med samordning av de olika 

disciplinernas modeller, detta görs lämpligtvis av en BIM-samordnare. Om projekteringsledaren 

själv besitter tillräckliga kunskaper gällande samordning av modeller kan BIM-samordnaren 

uteslutas. De flesta konsulter som tillhör projektet kommer att behöva ta fram modeller. På dessa 

företag finns det ofta en eller flera personer som är extra kunniga vad gäller modeller och dessa är 

lämpligtvis modellsamordnare på företagen. Modellsamordnare kontrollerar modellerna innan de 

levereras (Respondent 4).  
 

 
Figur 6: Projekt idag är ofta i behov av "BIM-experter" 

Respondent 4 beskriver att det sker en stor förbättring gällande resultat för varje projekt som en 

viss projektgrupp arbetar med BIM. Det går inte att förvänta sig att det allra första BIM-projektet 

ska ge ett resultat som vida överträffar de traditionella projektmetoderna. Diagrammet nedan 

visar den successiva förbättringen för projekt som använder BIM, från att första projektet 

genomförs med BIM till tredje gången. Det finns alltid en viss inlärningskurva vid användandet 

av nya arbetsmetoder och resultatet kan aldrig bli fulländat första gången, men för varje projekt 

blir processen bättre och mer fullkomlig (Respondent 4). 

Projektledare 

Projekteringsledare 

Konsulter 

BIM-strateg 

BIM-samordnare 

Modellsamordnare 
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Ett projekt som använder BIM blir i regel dyrare i tidiga skeden än traditionella byggprojekt, 

eftersom mer arbete behöver tillägnas kravställning och samordning av modellen (Respondent 4). 

Däremot kan kostnaderna för felkorrigering bundet till projekteringen minska, då modeller 

kontinuerligt blivit granskade och testade, vilket medför att ett BIM-projekterat byggprojekt 

senare i processen kan bli lönsamt. I tidiga skeden krävs även en högre arbetsbelastning vid BIM-

projekt jämfört med traditionella projekt, eftersom information och modeller ska samordnas 

mellan de olika disciplinerna (Respondent 4). 

 

Teoretiskt sett borde ett BIM-projekt löna sig eftersom processen kan bli mer effektiv, men i 

praktiken lönar det sig inte alltid med BIM. Detta beror sannolikt på den kunskapsbrist 

beträffande BIM som finns i många delar av branschen (Respondent 4). Om ett projekt ska 

använda BIM-metoder och många av de inblandade aktörerna är oerfarna inom området fordras 

en betydande del av projekttiden till att utbilda och tillhandahålla resurser för BIM. Detta medför 

att BIM-projekt idag inte alltid blir lönsamma. Om fler företag hade satsat på utbildning för de 

anställda skulle fler projektmedlemmar behärska BIM bättre och projekten skulle därmed bli 

billigare och mindre tidskrävande.  

 

Ofta saknar mindre verksamheter resurser och kunskap om BIM, troligtvis beror detta på att det 

är relativt dyrt att implementera BIM i företag. För att minska glappet mellan stora och små 

företag har BIM Alliance tagit fram handboken ”BIM för byggmästare” vilket är tänkt att 

underlätta användandet av BIM och 3D-CAD för mindre och medelstora byggmästare och 

entreprenörer (Respondent 4). Handboken är tänkt att täcka grunderna för BIM gällande bland 

annat projektering, effektivare produktion samt mängdning. Dessutom ger handboken stöd till 

planering av produktion och inköp samt information till förvaltning (Bim Alliance, 2015a).  

4.2 Miljöcertifiering 
Ett ökat intresse för miljöcertifiering har kommit med den senaste tidens miljö- och 

klimatdebatter liksom det ökade intresset för miljömärkta produkter. Att kunna erbjuda en 

miljöcertifierad byggnad med låga driftkostnader och minskad risk för en framtida miljöskuld ger 

byggnaden ett högre attraktionsvärde för hyresgäst eller köpare. En miljöcertifiering medför även 

bättre försäkringsvillkor för byggnaden (WSP, 2015c.).  

 

Hittills har ett 20-tal personer från WSP utbildats till certifierade miljöbyggsamordnare hos 

SGBC. WSP var delaktiga i ByggaBoDialogen vilket resulterade i systemet Miljöbyggnad och 

WSP är även engagerade på flera sätt i SGBC, genom initiativ till HCS, Hållbarhets Certifiering av 

Stadsdelar, vilket är ett svenskt ramverk för hållbar stadsutveckling (WSP, 2015c.). HCS bygger 

på det brittiska certifieringssystemet Breeam Communities, men det krävs en omfattande 

anpassning för de svenska förhållandena. Det nationella ramverket ska struktureras så att det 

täcker utveckling av nya områden samt förnyelse, förtätning eller utbyggnad av befintliga 

områden (Nyström, 2014). 

4.2.1 Faktorer som påverkar 
Stockholm med omnejd samt Mälardalen är i framkant vad gäller miljöcertifiering av byggnader. 

Efterfrågan av att kunna hyra lokaler i byggnader med en miljöcertifiering är inte lika stor i övriga 
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Sverige, vilket innebär att det heller inte byggs lika mycket miljöcertifierade byggnader. Företag i 

Stockholm är idag mycket miljömedvetna och det är viktigt för många av dessa att profilera 

företaget i byggnader med miljöcertifiering (Respondent 3). 

 

Det går även att se skillnader mellan önskemål från privatägda beställare och offentliga beställare. 

De offentliga beställarna tänker i större utsträckning ur ett livscykelperspektiv medan de privata i 

många fall uppför en byggnad för att sedan sälja den. De beställare som inte kommer ansvara för 

driften låter ofta de kortsiktiga vinsterna stå i fokus (Respondent 3). Beställare av kontorshus och 

andra offentliga byggnader är de som i störst utsträckning strävar efter miljöcertifiering. Vad 

gäller miljöcertifierade bostäder så finns inte samma efterfrågan, privatpersoner verkar inte på 

samma sätt som företag prioritera att bo i hus som är miljöcertifierade (Respondent 3).  

4.2.2 Miljösamordnarens roll 
Många aktörer har relativt lite erfarenhet och kunskap om de olika certifieringssystemen och 

skillnaderna mellan dem, vilket gör att miljösamordnare ofta tas in i projekt för att utreda vilken 

nivå av miljöcertifiering som kan uppnås (Respondent 1).  

 

En energisimulering utförs ofta av miljösamordnare för att undersöka en byggnads framtida 

behov av energianvändning. Genom att utföra en energisimulering går det att ta reda på vilken 

nivå av miljöcertifiering en byggnad har möjlighet att uppnå. En miljösamordnare utför inte 

enbart energisimuleringar utan har ofta hand om hela certifieringsprocessen och sköter 

kommunikation med tillsynsmyndigheter, administrerar tillstånds- samt anmälningsärenden, 

kartlägger processen samt upprättar dokumentation och rapportering, exempelvis miljörapporter, 

mätningar och skötselrutiner (WSP, 2015d.).  

 

Ett återkommande problem gällande miljöcertifieringsmål i projekt är att miljösamordnaren 

kommer in för sent i byggprocessen, vilket resulterar i att justeringar och åtgärder blir svåra att 

utföra om det visar sig att byggnadsverket inte når önskad nivå av miljöcertifiering. För att 

överbrygga detta problem har WSP upprättat en egen processplan för hur de ska arbeta med 

miljöstyrning i alla delar av projektet. Målet är, som nämnts tidigare, att utfärda krav för 

miljöcertifiering tidigt samt att ta in en BIM-strateg för att underlätta arbetet med BIM i projektet 

(WSP, 2015b.). 

4.2.3 Projektledarens roll 
Ofta tas beslut angående miljöcertifiering i projekt för sent, vilket innebär att en byggnad har 

begränsade möjligheter att uppnå en hög nivå av certifiering, eftersom nödvändiga ändringar inte 

längre kan utföras. Projektledaren kan ta upp miljöcertifieringar för diskussion tidigt i ett projekt, 

men i slutändan är det beställaren som beslutar om vilken nivå av miljöcertifiering projektet ska 

sträva mot (Respondent 4).  

 

Miljöcertifieringsarbetet anses vara en extra belastning för många och ett ytterligare moment i 

projekt. För att underlätta att all nödvändig information lämnas in för en miljöcertifiering av 

respektive disciplin vore det fördelaktigt om allt lämnades in i samma verktyg som sedan kan 

administreras av projektledaren (Respondent 4). En viktig faktor för att processen kring att samla 

in information skall bli så effektiv som möjligt är att i tidigt skede bestämma vilka plattformar och 
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kommunikationsvägar som skall användas i projektet. Detta möjliggör även att projektörer 

effektivt kan ta del av varandras data (Respondent 4). 

 

Projekt- och projekteringsledare har mycket varierande kunskaper beträffande både BIM och 

miljöcertifieringar. Enligt Respondent 3 är det ett problem att vissa externa projektledare har 

väldigt knappa kunskaper om dessa två ämnen. Det vore fördelaktigt om projektledare hade en 

övergripande kunskap om processer och innehåll i BIM och miljöcertifieringsarbete, trots att 

detta sällan är ett krav (Respondent 3).  

4.2.4 Arkitektens roll 
Det kan variera mellan projekt gällande vilket skede arkitekten kommer in i. I de fall då arkitekten 

kommer in sent är det svårt att göra stora ändringar, då mycket redan är fastslaget. I många 

projekt kommer arkitekten in i de tidigaste skedena, vilket innebär att det finns stor möjlighet att, 

tillsammans med beställare, utforma projektet (Respondent 3).  

 

Respondent 3 menar att det är viktigt att tänka på hållbarhet, och därmed miljöcertifieringar, i 

projekt. I de fall där beställaren inte tar upp ämnet så görs det nästan alltid av konsulten från 

arkitektkontoret, för att byggnader även ska fungera i framtiden och ha en lång livstid. Enligt 

Respondent 3 är målet att en byggnad ska kunna leva ett långt liv, vilket kräver en utförlig 

dokumentation gällande byggvaror, gärna i kombination med BIM. Respondent 3 menar att 

dagens problem med asbest kan komma att upprepas om några år, men med andra ämnen, om 

inte tillräcklig dokumentation sker. 

4.3 Energisimulering  

4.3.1 IES Integrated Environmental Solutions 
WSP Environmental använder sig av programmet IES för att genomföra energisimuleringar. 

Anledningen till att WSP valt att använda IES i stället för IDA ICE, som ofta används vid 

energisimuleringar, är för att det går att genomföra dagsljussimulering i IES, vilket inte går i IDA 

ICE. När det inte är möjligt att utföra dagsljussimulering i energisimuleringsprogrammet krävs 

det ytterligare ett verktyg för att utföra dessa, vilket till exempel kan vara Velux Daylight 

Visualizer eller Radiance. I programmet IES går det att simulera fem av de femton indikatorerna i 

Miljöbyggnad; energianvändning, solvärmelast, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar 

samt dagsljus. Miljösamordnaren på WSP använder modulerna ModelIT, Flucs DL, SunCast, 

ApacheSim, MacroFlo och Vista Pro för att genomföra energisimuleringen (Respondent 1).  

4.3.2 Samla in data 

Ett problem som ofta förekommer är att 3D-modellerna innehåller otillräcklig information för att 

en energianalys skall vara möjlig att utföra. Simuleringarna är endast genomförbara om 

miljösamordnaren får tillgång till rätt data av projektörerna. Bland annat behöver modellen från 

arkitekten vara uppritad i 3D med definierade rum för att simuleringar skall vara möjliga 

(Respondent 1). Ofta ritas dock enbart byggnadens skal upp i 3D medan rummen endast finns 

definierade i 2D-ritningar. Bristen på 3D-ritningar av rummen innebär att miljösamordnaren 

tvingas rita upp modellen i 3D med hjälp av planritningarna för att simuleringen skall kunna bli 

genomförbar, vilket är mycket tidskrävande (Respondent 1). Ett annat problem är att 
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projektörerna ofta vet vad som skall levereras, men att de inte vet i vilket skede det ska göras 

(Respondent 5). 

 

En miljösamordnare kommer ofta in sent i projekt, ofta efter att bygghandlingarna har 

producerats. Resultatet av att miljösamordnaren kommer in i projekt sent är att byggnadens 

utformning sällan går att påverka. Detta innebär även att miljösamordnarens integration i 

projektgruppen försämras och arbetet med att begära in data från de olika projektörerna blir mer 

besvärligt. Makten att kräva information från resterande projektmedlemmar försämras därmed 

för en aktör som träder in sent i projekt. Detta leder också till att den information som är 

nödvändig för att kunna utföra en simulering ofta tillhandahålls försent och det blir då svårt att 

driva projektet framåt effektivt (Respondent 1).  

 

Somliga arkitektfirmor utför själva simuleringar, bland annat gällande dagsljus och 

brandutrymning. Vid svårare simuleringar tar de hjälp av andra företag och miljösamordnare. 

Eftersom de själva utför simuleringar så definieras rummen i en byggnad alltid i ett tidigt skede. 

Respondent 3 menar att i de fall då 3D-modeller ritas upp av arkitekter utan definierade rum, 

utförs beräkningar troligtvis för hand utan simuleringar i åtanke. Då används troligtvis 3D-

modellen över byggnadens skal endast till förbättrad visualisering.  

Schablonvärden 

Tidigt i projekten kan schablonmässiga värden antas som senare utvecklas och förfinas till 

faktiska värden i projekteringen. Om inga krav på faktiska värden uppges tidigt i projektet kan 

Svebys brukarindata användas för bostäder och kontor, där information gällande drifttider, 

hushållsel, personvärme och luftflöden kan användas. Verksamheter kan ha stora avvikelser 

mellan brukarindata, vilket gör att byggnadens energiprestanda påverkas och därmed är det extra 

viktigt att säkerställa att brukarindata stämmer överens med den aktuella verksamheten 

(Respondent 1). 

 

Ett problem som ofta uppstår för miljösamordnaren är att schablonvärden som saknas i Svebys 

brukarindata inte finns tillgängliga tidigt i processen. Detta beror på att de discipliner som tar 

fram dessa ofta inte vill använda sig av schablonvärden för att de inte vill hållas ansvariga om 

värdena avviker för mycket från de faktiska värdena (Respondent 1).  

Placering  

När en energisimulering genomförs är det viktigt att veta var byggnaden är placerad eftersom 

solinstrålning och vind påverkar byggnadens energiprestanda. Är byggnaden placerad i söderläge 

kan byggnaden tillgodoses med solenergi bättre än vid placering i skugga. Energianvändning ökar 

mer när byggnaden är placerad på en plats med starka vindar än om den står i lä. Klimatdata kan 

då användas för att ta reda på hur en byggnad presterar energimässigt per år (Respondent 1). 

U-värden 

Konstruktionsdelarnas u-värden kan antingen beräknas av miljösamordnaren då ingående 

material med dess tjocklek finns redovisat, eller så kan ungefärliga u-värden utfärdade av 

konstruktören ges i tidigt skede för att möjliggöra en preliminärstatus för nivån av 

miljöcertifieringen. U-värden kan likväl kontrolleras för hand eller i IES. När u-värdena finns 
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redovisade sammanställs byggnadsdelarnas u-värden så att ett medelvärde kan tas fram, vilket är 

ett krav för Miljöbyggnad (Respondent 1). 

Köldbryggor 

Då Miljöbyggnad brons eller silver eftersträvas kan ett schablonmässigt värde för köldbryggorna 

användas vid beräkning, vilket oftast är 10 procent av u-värdena för varje byggnadsdel. Detta 

innebär att u-värdet försämras med 10 procent när köldbryggorna tas i beaktande. Skall däremot 

Miljöbyggnad guld nås måste beräkningarna redovisas (Respondent 1). 

4.3.3 Indata till IES 

De faktiska värdena som krävs för en energisimulering har sammanställts i nedanstående tabell.  

 

Indata Värde Kommentar 

BYGGNADENS GEOMETRI      

PLANRITNINGAR Alla senaste planritningar behövs Om 3D modell finns i IFC-

format där rummen är 

definierade som separata 

enheter ska den användas 

istället. 

FASADRITNINGAR Alla senaste fasadritningar behövs 

KLIMATSKAL  

YTTERVÄGGAR Konstruktionsuppbyggnad 

behövs. D.v.s. ingående material, 

tjocklekar & U-värden (W/m2,K) 

RFP byggnad 

YTTERTAK Konstruktionsbyggnad behövs. 

D.v.s. ingående material, 

tjocklekar & U-värden (W/m2,K) 

RFP byggnad 

PLATTA PÅ MARK Konstruktionsbyggnad behövs. 

D.v.s. ingående material, 

tjocklekar & U-värden (W/m2,K) 

RFP byggnad 

BJÄLKLAG Konstruktionsbyggnad behövs. 

D.v.s. ingående material, 

tjocklekar & U-värden (W/m2,K) 

RFP byggnad 

INTERNA VÄGGAR Konstruktionsbyggnad behövs. 

D.v.s. ingående material, 

tjocklekar & U-värden (W/m2,K) 

 

YTTERFÖNSTER Fönsteruppbyggnad: U-värde 

(W/m2,K), 

karmens andel av fönster, 

g-värde fönster, typer av 

solavskärmning, öppningsbara 

fönster (Ja/Nej) 

Om olika 

fönsterspecifikation finns för 

olika väderstreck ska detaljer 

anges 

 

EXTERNA DÖRRAR Materialtyp,  
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U-värde (W/m2,K) 

VENTILATIONSSYSTEM (CAV, VAV), (FTX, FVP)     

TILLUFTSTEMPERATUR Under sommar (oC) 

Under vinter (oC) 

RFP byggnad 

VENTILATIONSFLÖDE  Ventilationsflöde per rumstyp 

(l/s, m2 rumsarea) 

I RFP 

VENTILATION – DRIFTTIDER Vardag (kl. x – kl. y) 

Helg (kl. x – kl. y) 

RFP byggnad 

OTÄTHETSFAKTOR Ange otäthetsfaktor vid 50 Pa 

eller normal tryckskillnad (x l/s. 

m2 

omsättningsarea) 

RFP byggnad 

TEMPERATURVERKNINGSGRAD PER 

VENTILATIONSAGGREGAT 

Vid normala förhållanden (%) Aggregaten skall numreras 

RFP byggnad 

SFP-TAL PER AGGREGAT (kW/m2/s) Aggregaten skall numreras 

RFP byggnad 

VÄRME/KOMFORTKYLA   

BÖRVÄRDE – UPPVÄRMNING (oC) I RFP 

BÖRVÄRDE - KOMFORTKYLNING (oC) I RFP 

UPPVÄRMNINGSSÄTT/VÄRMEKÄLLA Ange system för uppvärmning: Exempelvis fjärrvärme. 

RFP byggnad 

KYLSYSTEM Ange system för kyla Exempelvis frikyla. 

RFP byggnad 

UPPVÄRMNINGSEFFEKT PER RUM 

(ELLER RUMSTYP) 

(W) I RFP 

KOMFORTKYLEEFFEKT PER RUM 

(ELLER RUMSTYP) 

(W) I RFP 

VERKNINGSGRAD FÖR UPPVÄRMNING 

COP 

(%) RFP byggnad 

KYLMASKINERS COP (%) RFP byggnad 

INTERNA LASTER  

PERSON Intern personbelastning som har 

räknats med vid 

systemdimensionering: 

Vardag (kl. x – kl. y) W/m2 

Helg (kl. x – kl. y) W/m2 

 

RFP byggnad 
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ELLER antal personer/m2 

BELYSNING Konsumtion (W/m2) RFP byggnad 

APPARATER Konsumtion (W/m2) RFP byggnad 

Tabell 5: Indata som behövs för att kunna göra en simulering i IES för kontroll av Miljöbyggnad (Respondent 1) 

4.3.4 Interoperabilitet 
Ett av de problem som framkommit i studien gällande interoperabilitet berör kunskapen om hur 

modeller bäst skall utformas för att export och import skall ske med minsta möjliga 

informationsförlust. Enligt Respondent 3 sker den största informationsförlusten på grund av 

bristande kunskap gällande modellering av 3D-modeller och hur information ska lagras. 

Respondent 3 menar att inga data ska behöva gå förlorad vid exporter och importer om de som 

ritar modeller är kunniga nog att veta vad som följer med modellerna vid konfiguration till de 

öppna formaten. IDA ICE har utformat en checklista som kan följas för att minska 

informationsförlusten vid överlämningar av modellerna (Respondent 5).  

 

Det är viktigt att besluta tidigt i projektet om vilka format som ska användas vid import och 

export av modeller. Ett sätt är att börja med den geometriska grunden och sedan knyta data till 

modellen i kommunikation med projektmedlemmarna. Solibri Model-Checker kan sedan 

användas som ett tredjepartsprogram för att undersöka krockar och hitta problem i eller mellan 

modellerna (Respondent 4).  

4.4 Miljöbyggnad och BIM 

För att kontrollera att en byggnad uppfyller kraven för vald miljöcertifiering behöver en mängd 

beräkningar utföras. Alla beräkningar kan göras för hand, men det finns programvaror som kan 

beräkna vissa av parametrarna (Respondent 4).  
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Område Indikator BIM-verktyg Möjligheter 

ENERGI Energianvändning IES VE  

Värmeeffektbehov Mall för beräkning finns att hämta 

på Miljöbyggnads webbplats. 

Solvärmelast IES VE, ParaSol 

Energislag Mall för beräkning finns att hämta 

på Miljöbyggnads webbplats. 

INNEMILJÖ Ljudmiljö Ljudsakkunnig  

Radon Manuell beräkning 

Ventilationsstandard  

Kvävedioxid Manuell beräkning 

Fuktsäkerhet  

Termiskt klimat vinter IES VE 

Termiskt klimat 

sommar 

IES VE 

Dagsljus IES VE 

Legionella  

MATERIAL Dokumentation av 

byggvaror 

 Molnteknik, databasverktyg kan 

användas för att förvara 

information i gemensam plattform. 

Utfasning av farliga 

ämnen 

 BIM-modell kan användas som 

logg för farliga ämnen i material 

Tabell 6: Flera av indikatorerna i Miljöbyggnad kan beräknas med hjälp av BIM-verktyg 

 

Fem av indikatorerna i Miljöbyggnad kan beräknas och simuleras i IES; 1.) Energianvändning, 3.) 

Solvärmelast, 10.) Termiskt klimat vinter, 11.) Termiskt klimat sommar samt 12.) Dagsljus. Dessa 

innefattar relativt omfattande beräkningar, men eftersom IES hjälper till att simulera och beräkna 

dessa, sparas mer tid än om det hade utförts för hand. 

Indikatorerna 5.) Ljudklass, 6.) Radonhalt, 9.) Fuktsäkerhet samt 13.) Legionella, är indikatorer 

som ej kan beräknas med hjälp av IES eftersom de kräver granskningar av fackmän och manuella 

hanteringar. De flesta indikatorer kräver förutom beräkningar; motiveringar, intyg eller avtal för 

inköp gällande exempelvis energikälla, rapporter eller dokumentation från sakkunnig.  

 

Solfaktor (g-värde) anger genomtränglighet av solenergi angivet i procent (0-1). Ju lägre detta 

värde är, desto mindre solvärme kommer in. Om mycket solvärme – behövs mer kyla i 

byggnaden. 

4.5 Framtiden med BIM 
WSP utvecklar arbetet med BIM för att driva hela branschen framåt i utvecklingen, inte enbart 

för egen vinning (Respondent 4). Det gäller att inte enbart tänka på effektiviteten i enskilda 

projekt utan det måste även ske ur ett långsiktigt perspektiv. Ett långsiktigt perspektiv där fler 

arbetar med BIM möjliggör en effektivisering för alla med kortare och mer lönsamma 

projektprocesser som följd. Utvecklingsansvarig för BIM på WSP Sverige har sett en utbredd 

utveckling av BIM i branschen under de senaste åren och uttrycker sig på följande sätt: ”Vi 

arbetar inte längre i byggbranschen, idag är vi i monteringsbranschen” (Respondent 4). Detta syftar till 

utvecklingen av BIM och möjligheten att skapa färdiga moduler och recept som kan sparas och 

återanvändas i projekt för minskat dubbelarbete. Det kan jämföras med LEAN-
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produktutveckling med ursprung i Toyotas utvecklingsstrategi där målet var att uppnå ett 

standardiserat arbetssätt genom att i gruppen komma överens om ett gemensamt arbetssätt som 

medför att arbetet blir säkert, ger felfria produkter samt utförs på ett sätt med minsta möjliga 

slöseri (Lean forum, 2005). 

4.6 Inställningen till BIM och Miljöbyggnad 

Alla respondenterna är eniga om att inställningen till BIM skiljer sig åt i byggbranschen. Det finns 

en viss skillnad mellan yngre och äldre personer i hur enkelt användandet av BIM anses vara. 

Många av de yngre i branschen har mer datorvana än de äldre, vilket innebär att de ofta inte är 

lika motsträviga när det kommer till ny teknik (Respondent 4).  

4.7 Familjer och BSAB 2.0 

Med BSAB 2.0 kommer utförliga uppsättningar av egenskaper hos objekt att skapas. Detta 

innebär att objekten kommer benämnas likadant hos alla, vilket medför att mindre information 

går förlorad mellan överlämningar. När objekt benämns olika försvårar det för programvaror att 

hitta rätt kategori för objekten vid överlämning, vilket medför att innebörden av dem blir 

varierande och lätta att misstolka. Skillnader på benämning av objekten kan medföra att olika 

verktyg inte kan placera objektet rätt, till exempel kan ett stomelement i ett verktyg omvandlas till 

en innervägg i ett annat (Respondent 3).  

 

Link Arkitektur har förutom de standardobjekt som redan finns inlagda i ArchiCad utvecklat ett 

eget system för familjer och objekt där de köper in färdigkodade objekt som efterfrågas i projekt, 

detta genererar ett stort privat bibliotek av objekt. Det kan vara alltifrån en specifik lampa som 

krävs i en operationssal eller ett glasparti med skjutdörrar. Kodningen beställs från företag som är 

placerade utomlands eftersom det blir billigare än att beställa tjänsten från företag placerade i 

Sverige. Ett problem som ett stort internt bibliotek av objekt kan medföra är att det kan vara 

svårt att hitta specifika objekt, vilket innebär att de måste sökas efter visuellt genom panorering. 

För att modeller inte skall bli för fyllda med information hålls objekten så rena som möjligt 

(Respondent 3).  

4.8 Ny teknik 

I teorin finns beskrivet att ett problem i branschen är att personalen på byggarbetsplatsen ofta 

saknar tillgång till BIM-modellerna och att detta är anledningen till att modellerna sällan används 

vid just produktionen. Idag är det möjligt att alla, oavsett geografisk placering, kan komma åt 

modeller, ritningar och dokument. Molnteknik möjliggör att det går snabbt och enkelt att dela 

med sig av data till övriga projektdeltagare. Surfplattor och smarta telefoner gör att det även är 

möjligt att komma åt dessa data utan tillgång till datorer. Detta är framförallt användbart ute på 

byggarbetsplatsen (Respondent 4). 

4.9 Fallstudie 

4.9.1 Bakgrund 

Ett återkommande problem i byggprojekt är att data gällande Miljöbyggnad är utspridd mellan 

olika dokument och modeller på grund av att informationen kommer från olika projektörer. Det 

kan vara svårt för projektörer att veta vilken information som behöver levereras för att projektet 

ska kunna ansöka om en miljöcertifiering, om kraven för en certifiering inte är tydligt 
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formulerade från början. En följd av detta kan vara att det är svårt för miljösamordnaren att få 

tag i all information som denne behöver för att kunna simulera och ta reda på vilken nivå av 

certifiering som kan uppnås (Respondent 1).  

 

Fallstudien har utförts i rumsfunktionsprogrammet dRofus, där undersökningar gjorts gällande 

möjligheten att lägga in de krav som ingår vid en miljöcertifiering av Miljöbyggnad i 

programvaran. Tanken är att använda dRofus som en kommunikationsplattform och 

samlingspunkt för information som gäller Miljöbyggnad.    

4.9.2 Utförande 

En representant från dRofus har vid två tillfällen anordnat utbildning i programmet för att ge oss 

bättre förståelse för funktioner och möjligheter. Under dessa tillfällen har möjlighet funnits till 

frågor, tester och funderingar. Mellan dessa utbildningar, samt efter dessa, har tid ägnats åt att 

analysera programmets funktioner samt att lägga in parametrar i rumsfunktionsprogrammet.  

 

För att kunna utföra fallstudien lades ett fiktivt projekt upp i dRofus med möjlighet att utföra 

ändringar och testa funktioner. För att inte behöva rita upp en ny 3D-modell användes en Revit-

modell från ett tidigare projekt som WSP har arbetat med. I detta fiktiva projekt har sedan data 

kopplad till Miljöbyggnad lagts till och tagits bort för att få fram ett lämpligt och användarvänligt 

utseende.  

 

För att ta reda på vilken indata som behövs för att en energisimulering med IES VE ska vara 

möjlig, har en miljösamordnare intervjuats vid ett flertal tillfällen. En inledande intervju med en 

kort introduktion i programmet IES utfördes och därefter skedde kontakt veckovis via 

telefonsamtal och mail. 

4.9.3 dRofus som plattform 

För att underlätta hantering av den information som krävs för att utföra energisimuleringen samt 

övriga beräkningar för Miljöbyggnad, kan ett alternativ vara att specificera informationen i en 

gemensam plattform, exempelvis dRofus. Om de specifika värdena och den information som 

krävs för de olika indikatorerna i Miljöbyggnad finns specificerade tidigt i projekteringen 

underlättar detta för alla berörda projektmedlemmar. 

 

Tanken med fallstudien är att all data, från alla projektörer, som berör Miljöbyggnad ska samlas 

på en plats - en plattform. Detta för att det ska vara enkelt att veta vilken data som ska levereras 

från respektive disciplin samt att det ska vara överskådligt vilken data som saknas. Om all 

information är samlad på samma plats blir det även enklare att hämta all data när simuleringar 

eller beräkningar för en certifiering ska göras. I fallstudien undersöks hur dRofus skulle kunna 

fungera som denna plattform. 

4.9.4 Genomförande 

Uppstart av ett projekt i dRofus 

Varje projekt som använder dRofus har möjlighet att påverka vilken information dRofus ska 

efterfråga just för det specifika projektet och var i programmet data ska placeras. Varierande 

information kan behöva läggas in i dRofus beroende på vilken typ av projekt det är, till exempel 
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kan ett sjukhusprojekt kräva viss information medan ett kontorsprojekt kräver annan. Det finns 

ett stort antal parametrar som är vanliga i de flesta projekt som kan användas som standard och 

dessa kan sedan byggas på med projektspecifika önskemål. Vanligtvis tillkommer 

informationskrav medan projektet pågår.  

Koppling till 3D-modell 

I de fall där dRofus används efter att en modell redan har ritats upp är det möjligt att importera 

modellen med tillhörande data till dRofus. I de fall då rummen definieras i dRofus innan 

modellen ritats upp är det istället informationen från dRofus som ska exporteras till modellen i 

ett annat modelleringsprogram. I fallstudien har en Revit-modell av en skolbyggnad importerats 

till dRofus som innehåller definierade rum, areainformation samt namn på rummen.  

 

Om en dator har både Revit och dRofus installerat, fungerar dRofus som en plug-in i Revit där 

det är möjligt att exportera BIM-modellen direkt in i dRofus. 

 

 
Figur 7: dRofus finns som plug-in i Revit 

 
Figur 8: Markerat rum visas i 3D-modellen 

Gruppering av rum 

Alla rum som importeras eller skapas i dRofus kan sorteras under kategori beroende på funktion. 

I vår fallstudie har ett fåtal funktioner lagts in för att visa hur det kan se ut, se figur 9.  
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Figur 9: Alla rum placeras under en funktionskategori 

Rumsfunktionsprogram (RFP) 

Varje rum kan tilldelas ett rumsfunktionsprogram, RFP. I rummets RFP är det möjligt att lägga in 

en mängd information om rummet, allt från beskrivningar och bilder till luftflöden och 

dörrkarmars mått. Informationsfälten är uppdelade i flikar beroende på område (se figur 10).  

 

 
Figur 10: Varje rum har ett RFP uppdelat i "flikar" beroende på område 

Typrum 

Det finns möjlighet att skapa typrum för alla de rum 

som är snarlika varandra och besitter samma typ av 

rumsfunktioner och attribut. I dessa typrum kan all 

typ av information som hör till rummet lagras. Alla 

typrum kan ha både rumsfunktionsprogram (RFP) och 

utrustningslista. När typrum lagts upp kan enskilda 

rum knytas till delar av- eller hela typrummet. Varje 

rum kan antingen ärva information från ett typrum 

eller vara helt unikt med information som endast gäller 

för det rummet. 

 

Figur 11: I fallstudien har fem typrum lagts till 
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Figur 12: Lista över utbildningslokaler. Många av rummen har ärvt RFP från typrum "TR.001" och några rum har unikt 

RFP. 

Miljöbyggnadskrav i dRofus 

För att all information som behövs för en simulering ska finnas på en och samma plats kan varje 

projektör lägga in den information de själva producerar i dRofus. I fallstudien har det undersökts 

var disciplinernas information bör placeras i programmet. Antingen kan miljödata placeras 

beroende på område, under varje flik i rummets RFP, vilket kan underlätta för varje aktör 

eftersom de endast behöver gå in i den fliken som berör sin del av projektet. Ett annat alternativ 

är att ha en egen flik som heter exempelvis ”Miljöbyggnad”, där all information som rör 

miljöcertifieringen samlas. Detta kräver att varje projektmedlem besöker miljöbyggnadsfliken och 

letar upp de krav som rör sin disciplin. En miljösamordnare behöver dock endast besöka just den 

fliken om systemet är uppbyggt på det sättet.  

 

Vi har i fallstudien fokuserat på alternativet att dela upp informationen gällande Miljöbyggnad 

under varje flik i rumsfunktionsprogrammet. Varje flik har utökats med tomma textfält som 

efterfrågar den information som miljösamordnaren behöver för en energisimulering. Varje 

projektör ska fylla i de fält som berör deras disciplin. 
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Figur 13: Parametrar som berör Miljöbyggnad finns under varje flik 

Filter  

I figur nr 13 visas fliken utformning/byggnad med all information synlig. För att endast visa den data 

som berör Miljöbyggnad har ett eget visningsfilter för detta skapats, se figur nr 14. Filtret innebär 

att endast förvalda parametrar syns medan övriga ligger gömda. För projektledaren eller 

miljösamordnaren kan detta vara ett lämpligt sätt att kontrollera vilken data som saknas innan en 

simulering kan utföras. 

 

Eftersom det går att använda schablonvärden för många av parametrarna finns det även 

möjlighet att göra filter för olika stadier i processen. Till exempel kan ett filter visa de parametrar 

som måste vara ifyllda under programhandlingsfasen för att underlätta för projektörerna att veta 

vilken data som ska prioriteras. Som tidigare nämnts är det ett problem att projektörer har svårt 

att veta när data ska levereras och olika filter för olika skeden skulle kunna underlätta detta. 
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Figur 14: Visningsfilter "Miljöbyggnad" gör att endast data som hör till miljöcertifieringen syns. 
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Rapporter 

För att enkelt kunna få ut en lista över 

inlagd data går det att göra olika typer av 

rapporter. Ett exempel är en enkel PDF-

rapport där det är möjligt att välja vilken 

data som ska tas med, exempelvis all data 

som finns under filtret ”Miljöbyggnad”. I 

Bilaga 3 finns ett exempel på en genererad 

rapport. Rapporten kan vara fördelaktig för 

att få all data som berör miljöcertifieringen 

samlad. De val som görs för en rapport 

kan sparas i programmet så att möjligheten 

finns att skriva ut rapporter med samma 

inställningar utan att behöva göra valen 

flera gånger. I figur 15 visas att en PDF-

rapport har sparats, den har skapats med 

inställningen att ta med all data som är inlagd i filtret ”Miljöbyggnad”. Det går även att göra andra 

typer av rapporter, exempelvis i Excel.  

4.9.5 Resultat 

Fallstudien visar att dRofus möjliggör en lösning för problemet gällande att all information är 

utspridd mellan olika platser och verktyg. Möjligheten undersöktes att lägga in de parametrar som 

ingår vid en miljöcertifiering av Miljöbyggnad i ett BIM-verktyg, dRofus. Fokus låg på att lägga in 

de data i dRofus som behövs för att utföra simuleringar i simuleringverktyget IES VE. Utöver 

data som behövs för att miljösamordnaren ska kunna utföra simuleringar så finns det som 

tidigare nämnts en hel del annan information som behövs från projektörerna för att en 

miljöcertifiering ska kunna skickas in och bli godkänd. Mycket av den informationen består av 

motiveringar av produktval samt CV:n från specifika fackmän i projektet. 

Feedback från respondenter 

Slutprodukten av fallstudien har presenterats för respondenterna. Alla respondenterna menade att 

de gärna skulle använda dRofus för hantering av miljöcertifieringar. Respondent 4 gav idéer om 

att ”nya” dRofus kan användas även vid verifiering av en byggnads miljöcertifiering. Idag finns 

ett problem i att det brukar vara svårt att hitta all relevant data till verifieringen eftersom det då 

gått ett tag sedan projektet avslutades. Vid verifiering kan uppdaterade värden hämtas direkt ur 

dRofus, eller så kan en rapport med miljödata genereras ur programmet som sedan används som 

stöd vid verifieringen. 

 

Respondent 4 hade ett önskemål om att alla parametrar som berör Miljöbyggnad ska markeras på 

något sätt för att synliggöra dessa för projektörerna. Varför miljöparametrar ska markeras är för 

att projektörer ska förstå att just dessa värden är viktiga att fylla i. Respondent 4 ansåg även att 

det vore användbart att ta med miljödata i dRofus även i de projekt där någon certifiering inte är 

planerad. Anledningen till att dessa värden ska finnas med trots att projektet inte har 

miljöcertifiering som mål är för att beställare, enligt Respondent 4, sent i projekt inser att de 

önskar en certifiering. Om data som berör en certifiering redan finns samlad i dRofus kan en 

Figur 15: Ett flertal rapporter kan exporteras från dRofus. 
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första simulering snabbt göras. Respondent 3 påpekade att det kan finnas ovilja hos projektörer 

att leverera en stor mängd data, eftersom det kan kräva mycket arbete. Detta kan i slutändan 

resultera i att ingen information levereras för att det upplevs omotiverat. Respondent 3 hade 

åsikten att det är viktigt att poängtera för projektörerna att detta är ett enklare sätt att leverera 

information som ändå skulle måste levereras i slutändan. Filter som gör att endast ett fåtal 

parametrar ska fyllas i åt gången, som tidigare nämnts, är en bra lösning enligt Respondent 3. 
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5. Analys 

5.1 BIM idag och i framtiden 
Studien tyder på att BIM i dagsläget inte utnyttjas till sin fulla potential. Många företag befinner sig 

fortfarande i förstadiet av BIM-användning vilket ofta innebär att 3D-modeller används men att 

användandet inte sträcker sig mellan olika teknikområden. Det går att uppfatta ett ökat intresse för 

BIM i byggbranschen samt en allmän inställning om att BIM bör få större fokus hos företag. 

Fördelarna och relevansen av att implementera BIM börjar bli större för alla aktörer på marknaden, 

särskilt då BIM-användning alltmer efterfrågas vid offentliga upphandlingar. Fördelarna med BIM är 

många, särskilt beträffande informationshantering som bidrar till ett bättre byggnadsverk sett ur ett 

livscykelperspektiv. Detta på grund av att byggnaden betraktas ur ett informationsperspektiv istället 

för projektperspektiv, vilket innebär att fokus ligger på vilken information modellen kan bära. Denna 

information kan omfatta hela byggnadens livslängd från förstudie till rivning där information gällande 

material, egenskaper samt driftsinformation finns lagrat. Möjligheten att utnyttja BIM till mer än vad 

det används till idag är stor, till exempel gällande effektivisering av arbetet med miljöcertifieringar. 

Det största hindret i branschen idag är bristen på kompetens samt oviljan hos många att lära sig ny 

teknik. Allt tyder dock på att byggindustrin går mer och mer mot BIM-användande och troligtvis 

kommer de företag som inte anpassar sig efter detta att hamna efter. 

 

Utvecklingen av BIM i Sverige drivs framåt av organisationer som BIM Alliance samt av de stora 

företagen som har resurser att avvara för utveckling av arbetsmetoder med BIM. Som tidigare nämnts 

har de små företagen inte resurser att lägga på BIM i samma utsträckning som de större företagen och 

därmed har de svårare och få tillgång till både programvaror och kunnig personal, vilket innebär att 

branschen inte utvecklas i den takt som annars kunde vara möjlig. 

 

Studien har visat att BIM-nyttan försämras om BIM-användningen påbörjas för sent. Detta beror 

troligtvis på oerfarenhet gällande att arbeta med BIM och att använda arbetsmetoderna på ett korrekt 

sätt. Risken med att börja använda en ny arbetsmetod, som kan vara relativt komplex, utan rätt 

kunskap blir att de positiva effekterna av användandet går förlorad. En ytterligare effekt av okunskap 

kan vara ökade kostnader eftersom kvaliteten på användningen blir sämre och det tar ofta längre tid i 

början vid användandet av nya metoder jämfört med metoder som är invanda. Därför är det viktigt 

att inkludera BIM vid kravställning så att kunnig personal upphandlas till projekt och att alla 

projektmedlemmar är medvetna om att arbetsprocesser hanteras med BIM. Beställarens roll och 

involvering tillsammans med projektledaren är viktig i programhandlingsskedet eftersom mål och 

krav ska formuleras för byggnaden. Om dessa formuleras utförligt tidigt minskar risken för tillägg och 

ändringar senare i projektet. De beslut som tas tidigt påverkar livscykelkostnaden för byggnadsverket 

vilket innebär att tydliga beställarkrav lägger grunden för hela byggnadsprocessen och även för 

förvaltningsskedet. 

 

Intervjuerna har pekat på att den traditionella projektledarrollen i framtiden kan bytas ut mot en 

”projektledar-hybrid” som kan beskrivas som en kombination av en projektledare och en BIM-

strateg. Byggbranschen blir mer och mer BIM-orienterad, vilket innebär att varje projektledare i 

framtiden troligtvis kommer behöva erhålla god kunskap om BIM för att vara konkurrenskraftig. Det 

blir viktigare för företag att profilera sig som BIM-kunniga både inför beställare för att få projekt 

samt inför andra discipliner för att ses som önskvärda projektmedlemmar.  
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5.2 Modeller och gemensamma standarder 
Det är viktigt att branschen fortsätter att utveckla gemensamma standarder så att information kan 

flöda och identifieras genom hela processen. I byggbranschen är det vanligt att aktörer byts ut i olika 

skeden och att någon kommer in där någon annan får kliva av. Detta kan medföra att mycket 

information kopplad till modeller går förlorad om användaren inte är tillräckligt kunnig i 

programvarorna. Interoperabilitet verkar ständigt komma på tal när diskussioner gällande BIM pågår. 

De nya riktlinjerna som kommer med BSAB 2.0 skulle kunna förbättra dessa problem väsentligt. 

Respondent 3 ansåg, som tidigare beskrivet, att data inte behöver gå förlorad vid exporter och 

importer så länge den som skapar modellen har i åtanke att modellen ska kunna exporteras och 

importeras via de öppna filformaten. 

 

Dagens problem där arbetsmetoder måste anpassas för varje nytt projekt för att passa olika verktyg 

och olika discipliners arbetssätt kan bli ett minne blott. Framtiden bör bjuda på färre interoperabilitet- 

och kompatibilitetproblem när objekt benämns likadant, vilket även innebär att mindre arbete 

behöver läggas på justeringar och missförstånd i modeller när alla objekt “talar” samma språk. 

Aktörer kan därmed skapa sina egna objektsbibliotek och återanvända objekt mellan projekt där 

möjligheten finns att lägga till information gällande miljökrav, materialinformation samt u-värden till 

objekt. Ett problem som diskuterats är vem som ska vara ansvarig för att alla modeller är utförda på 

korrekt sätt och att alla discipliners modeller är kompatibla. Modellerna som tillhör varje disciplin har 

en naturlig ansvarstagare i form av respektive disciplins projektör, men sammanslagna modeller 

innehållande flera discipliners modeller har inte en lika naturlig ansvarsfördelning. Intervjuer och 

studier har visat att varje disciplin kan ha en egen modellsamordnare och att projektet i helhet bör ha 

BIM-strateg och BIM-samordnare som ansvarar för arbetsmetoder, modellernas sammanslagning 

samt ansvaret för att respektive disciplin levererar modeller utifrån kravställning i upphandlingen. 

5.3 Miljöbyggnad 
Det är många faktorer som påverkar vilken nivå av Miljöbyggnad ett byggnadsverk kan nå, till 

exempel påverkar fönstrets storlek och placering ljusinsläppet, vilket i sin tur påverkar 

energianvändningen. Många projektledare saknar idag kunskap om vilken indata som krävs för att 

kunna söka en miljöcertifiering och vilken indata som krävs för att kunna utföra datorsimuleringar. 

Energisimuleringsprogrammet IES VE kan i dagsläget underlätta arbetet med fem av indikatorerna 

som finns i Miljöbyggnad, som tidigare finns beskrivet. Simuleringar kan ersätta manuella beräknings-

metoder för bland annat energianvändningen, termiskt klimat samt dagsljus. Det är betydelsefullt att 

projektörer förstår vikten av den feedback energisimuleringar kan ge. Feedback kan ges under olika 

skeden av projektet och en väl utförd projektering med simuleringar kan leda till att färre ändringar 

behöver utföras senare i projektet. Projektmedlemmar bör se energisimuleringar som värdefulla 

verktyg för feedback och kontroll i stället för något jobbigt som kräver en stor arbetsbelastning. 

Simuleringar kan även ge en preliminär vetskap om vilken nivå av certifiering projektet befinner sig 

på. Därför bör det ges möjlighet för projektmedlemmar att skriva in preliminära värden, 

schablonvärden, på olika parametrar i verktyg för att tidiga simuleringar ska kunna utföras. De 

slutgiltiga värdena och schablonvärdena bör markeras på olika sätt så att inte förvirring av innebörden 

uppstår. 

 

Som tidigare konstaterats är det viktigt att arkitekten ritar upp en modell som är anpassad för 

energisimulering, redan från början. Detta ger en stor tidsvinst för projektet eftersom 

miljösamordnaren inte behöver rita upp en ny modell och definiera rummen själv utifrån 

planritningar. Det är därmed viktigt att rätt kompetenser kommer in i projekt i rätt tid för att 
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möjliggöra en viss nivå av miljöcertifiering samt för att underlätta planeringen av projektet. Om rätt 

kompetens kommer in tidigt i projektet och en energisimulering kan utföras redan innan 

produktionen sätts igång finns det stor sannolikhet att justeringar av byggnaden kan göras till lägre 

kostnad.  Uppfattningarna mellan arkitekten och miljösamordnaren skiljer sig åt då arkitekten anser 

att modellen alltid ritas med definierade rum, medan miljösamordnaren anser att detta sällan sker. 

Troligtvis beror dessa olika uppfattningar på att miljösamordnaren inte får tillgång till modellen trots 

att den finns. Studien tyder på att det finns en okunskap i projekt gällande vilken data 

miljösamordnaren behöver för att kunna utföra sitt jobb så effektivt som möjligt. Dessutom ansåg 

Respondent 1 att miljösamordnares inflytande i projekt är för litet. Detta kan vara skälet till att 

miljösamordnare inte får en korrekt uppritad modell, trots att modellen kan finnas hos arkitekten. 

5.4 Fallstudien 
Intervjuerna visade att det finns en efterfrågan efter gemensamma plattformar bland 

projektmedlemmar för att underlätta informationshantering i projekt. I fallstudien undersöktes 

rumsfunktionsprogrammet dRofus som en sådan plattform för att hantera data inför 

energisimuleringar i IES med mål att nå en miljöcertifiering. Ett av de större problemen med att 

använda dRofus som samlingsplats för data till en miljöcertifiering är att all information lagras på 

rumsnivå. För de flesta indikatorerna i Miljöbyggnad är det lämpligt att lägga informationen på 

rumsnivå, men det finns data som skulle passa bättre att endast definieras en gång för hela 

byggnadsverket, exempelvis uppmätt radonhalt. Det går att lägga in länkar till andra branschsidor och 

internetkällor i dRofus, detta kan vara fördelaktigt när det kommer till miljöcertifiering då mycket 

information hos bland annat SGBC uppdateras. En ytterligare fördel med detta är att information 

som har skapats för ett visst projekt lätt kan användas i andra projekt.  Med hjälp av filter kan den 

information som efterfrågas enklare hanteras och filtreras ut bland resterande projektinformation. I 

fallstudien upptäcktes ett problem i att dRofus inte har kapacitet att göra beräkningar. Många av 

parametrarna för Miljöbyggnad ska anges per kvadratmeter golvyta och det vore lämpligt att total yta 

definieras en gång och att programmet sedan gör de beräkningar som krävs för att generera ett värde 

per kvadratmeter. 
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6. Diskussion 

6.1 Utvecklingen av BIM 
Ett viktigt moment i arbetet för utvecklingen av BIM är att företag måste vara införstådda i att 

övergången till BIM-användande från traditionella projektmetoder inte kommer ske utan viss 

motgång och motstånd. Många beräkningar vid exempelvis mängdning kommer troligtvis behöva 

kontrolleras manuellt för att säkerställa att BIM-verktygen har utfört beräkningarna korrekt, vilket 

innebär extraarbete för många. Detta är något som alla företag måste räkna med de närmsta åren när 

BIM implementeras eftersom kunskapen hos många är otillräcklig och verktygen ibland är bristfälliga. 

Någon gång kommer branschen förmodligen behöva kliva in i ”BIM-världen” fullt ut och för att ta 

detta steg krävs ett bättre samarbete mellan olika discipliner, strävan mot gemensamma mål samt 

kunskapsutbyte över företagsgränser för ökat kunnande i branschen. 

 

Ett problem som nämnts tidigare, vilket kan hindra branschen att utveckla sitt BIM-användande fullt 

ut, är att mindre företag ofta har färre resurser än större företag att lägga på BIM. En lösning på detta 

problem är att de stora företagen tar på sig rollen som ”storebror” och delar med sig av kunskap och 

resurser, för att utvecklingen ska gå framåt. En bra lösning är att de små företagen i ett projekt får 

dela licenser med de större företagen under projektets gång. En risk är annars att de små företagen är 

chanslösa mot de stora företagen vad gäller att ligga i framkant i BIM-frågor och knyta till sig projekt 

där BIM ska användas. Att kravställa BIM-användande i projekt kan även medföra att de mindre 

företagen har svårt att lyckas erhålla projekt om de saknar erfarenhet av BIM, vilket kan medföra att 

samma företag ”vinner” projekt eftersom de har erfarenhet. Om detta skulle ske uppstår en ond cirkel 

där de som har erfarenhet av BIM-projekt får mer och mer erfarenhet medan övriga företag får svårt 

att samla på sig erfarenhet. Verktyg som exempelvis handboken ”BIM för byggmästare” är en del i 

underlättandet för små- och medelstora företag att följa med i branschens utveckling. Eftersom 

många stora beställare, bland annat Trafikverket, kräver att projekt ska drivas med hjälp av BIM, 

måste företag tillhandahålla dessa tjänster för att få möjlighet att arbeta i projekten. Företag bör lägga 

pengar på BIM-projekt idag för att branschen ska komma över tröskeln som därmed kan resultera i 

en effektivare och billigare BIM-användning om några år, men det tar tid. 

6.2 BIM i projekt  
För ökat och mer effektivt BIM-användande i projekt är det viktigt att, i tidigt skede av projekt, 

komma överens om vad som skall uppnås i de kommande skedena av projektet. Därför vore det 

lönsamt att ta in BIM-strateger som får arbeta med planering av BIM-användandet, åtminstone i 

projekt med personal som saknar större erfarenhet av projekt med BIM. Projektet kan då styras på 

rätt sätt och risken för felaktigt BIM-användande minskar. I framtiden däremot, kommer troligtvis 

den traditionella projektledarrollen och BIM-strategen utvecklas och bytas ut mot en kombinerad 

projektledare och BIM-strateg. Detta innebär att fler företag bör satsa på utbildning av sina anställda 

för att fortsättningsvis anses vara attraktiva på marknaden samt för att föra utvecklingen framåt och 

skapa en mer BIM-orienterad byggindustri. Utbildning synliggör även nyttan med att använda BIM 

tidigt i projekt och är även viktigt för att maximera de positiva effekterna med att använda 

arbetsmetoder på rätt sätt.  Det innebär stora initiala kostnader för ett företag att utbilda alla anställda 

i BIM, men alla bör ha möjlighet till grundläggande förståelse för arbetsmetoder och BIM-verktyg. 

Utöver denna grundläggande förståelse kan det vara fördelaktigt att projektledare innehar en djupare 

kunskap i BIM eftersom detta senare kan återspeglas i projektet och bidra till att hela projektgruppen 

använder sig av BIM på ett mer effektivt sätt. 
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6.3 Plattformar och ansvarsfördelning 
Eftersom miljöcertifiering av byggnader blir allt vanligare och BIM-användandet utvecklas och tar allt 

större plats i projekt är det klokt att kombinera dessa för att möjliggöra en mer effektiv 

miljöcertifieringsprocess. För att ansöka om miljöcertifiering krävs en hel del indata, vilka 

projektledare ofta saknar kunskap om, men med bättre kunskap kan projektledaren ställa krav på 

leverans av data från projektörer och på så sätt samla in information som krävs för exempelvis en 

energisimulering. Detta sker i enlighet med fallstudien lämpligast genom att projektgruppen använder 

sig av en gemensam plattform för att samla in och bidra med information och kunskap. Detta 

synliggör för projektledaren vilken information som finns samlad och vilken som saknas, vilket 

möjliggör större kontroll över de data som bör levereras. Även ansökningsprocessen för 

Miljöbyggnad skulle kunna genomföras mer effektivt än idag, med hjälp av gemensamma plattformar, 

eftersom miljösamordnaren enkelt kan få tag i data som ska skickas in för certifieringen. I fallstudien 

har programmet dRofus undersökts som en sådan plattform, men viktigt att poängtera är att detta var 

programmet som användes i denna fallstudie, troligtvis finns det många program som kan fungera 

som plattform för miljökrav. 

 

Genom att bestämma en ansvarsfördelning över modellerna i projekt med BIM-samordnare och 

modellsamordnare finns det alltid någon som ser till att projektet håller önskad kvalitet gällande 

modeller och samordning, vilket bör leda till ökad lönsamhet eftersom brister och misstag kan 

upptäckas tidigare. En uppfattning är dock att dessa ”BIM-experter” kommer behövas mindre och 

mindre i takt med att projektledare och projekteringsledare utvecklar sitt BIM-kunnande. BIM-

experter kan ses som mentorer de kommande åren som finns till hands för att lära upp projektledare 

och projekteringsledare. I stora projekt kan dock projektledarens arbetsuppgifter behöva delas upp 

mellan fler projektledare och då kan en naturlig del bli att ha en BIM-strateg/samordnare som 

ansvarar över modeller för att underlätta arbetet. 

6.4 Inställningen till BIM 

Inställningen till BIM skiljer sig åt i branschen och de företag som inte anpassar sig till utvecklingen 

kommer troligtvis stagnera i framtiden. Det är generellt lättare att vara kritisk till produkter man 

saknar erfarenhet av, eftersom de kan kännas främmande och besvärliga att använda. Att som företag 

jobba aktivt med att utbilda personal i olika BIM-verktyg skulle kunna minska det kritiska tänkandet 

och skapa nyfikenhet hos de anställda samt ge de anställda en förståelse och kunskap om verktygen. 

Företag kan påverka de anställda i användandet av BIM genom att styra över vilka plattformar som 

personal ska arbeta i. Ibland bör individers personliga önskemål läggas åt sidan för att branschen ska 

kunna ta klivet in i ”BIM-världen”. Från företagets sida är det då viktigt att poängtera att det kommer 

finnas tillfällen då dubbelarbete och problem i programvarorna uppstår, men att trots detta visa på 

fördelarna med de nya arbetssätten. Om BIM-verktygen inte används i stor utsträckning är det inte 

troligt att programmen kommer att förbättras. Det är även viktigt att poängtera för individer att 

kunskap om BIM kommer vara värdefull de närmsta åren.  

 

Alla har sitt sätt att arbeta på och företag innehar olika licenser, vilket gör det olämpligt att begränsa 

projektörer till vilka program de ska utforma sina modeller i. Däremot måste alla vara väl medvetna 

om att överföring av modeller sker via de öppna formaten och att de delade projektmodellerna samt 

nödvändiga dokument bör kommuniceras via en delad projektplattform. 
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6.5 IPD med BIM 
Det vore fördelaktigt att kombinera BIM med IPD. På grund av att fler parter kommer in tidigare i 

projektet och tar gemensamt ansvar för risk och belöning, strävar alla mot samma mål och resultatet 

kan bli bättre med mindre arbetsbelastning.  Ett gemensamt resultat och mål kan även leda till att 

discipliner fokuserar på projektets helhetsresultat istället för enbart den egna vinningen. Detta kan 

medföra att fler blir motiverade till att förbättra och effektivisera processen. 

6.6 Familjer för Miljöbyggnad 
En fråga som dök upp under fallstudiens gång var om möjligheten till att skapa egna familjer för 

objekt som uppnår en viss nivå av Miljöbyggnad, till exempel en familj av ytterväggar för 

Miljöbyggnad Guld. Eftersom det är många faktorer som påverkar exempelvis energianvändningen i 

en byggnad och olika aspekter av indikatorer kan aggregeras på olika sätt, kan det bli svårt att skapa 

färdiga familjer för olika nivåer av Miljöbyggnad. Däremot skulle mer information och attribut 

tillhörande objekt kunna läggas till, vilket i sin tur skulle kunna underlätta för projektörer att hitta 

nödvändig data, till exempel u-värden. 

6.7 Miljöcertifieringsprocessen med BIM 
I teoridelen beskrivs sambandet mellan BIM och certifieringssystemet LEED. Där konstateras att det 

inte finns en integration av LEED i BIM-verktygen. Detta är något som saknas även för 

Miljöbyggnad, men det finns möjlighet till integration mellan Miljöbyggnad och BIM. I ett projekt bör 

projektledaren tidigt ta upp val av miljöcertifiering för diskussion, om detta inte nämns från 

beställaren. Det är viktigt att tidigt bestämma vilket miljöcertifieringssystem ett projekt ska använda 

samt vilken nivå av miljöcertifiering som projektet skall sträva mot. Val av verktyg bör också 

diskuteras tidigt för att så fort som möjligt börja använda dessa. Om verktygen börjar användas direkt 

kan information kontinuerligt tillföras verktyget och samlas på ett och samma ställe. Projektledaren 

bör påskynda diskussionen och understryka vikten av att ta beslutet tidigt angående vilka plattformar 

som skall användas i projektet. För att kravställningarna i BIM-arbetet skall kunna uppnås måste 

arbetssätt planeras i förstudien. 

 

För ett förbättrat arbete med miljöcertifieringar är det viktigt att miljösamordnare kommer in tidigare 

i projekt än vad de gör idag samt får en större roll i projektgruppen. Att miljösamordnare inte har 

något inflytande i projektet idag, kombinerat med att de kommer in i projekt i sista fasen av 

projekteringen, kan vara en stor förlust för projektet ur miljösynpunkt. Studien har visat att få 

projektörer har kunskap om vad som ska ingå vid en miljöcertifiering och det är en av anledningarna 

till varför det är viktigt att miljösamordnare får en större roll. En annan anledning till att det är viktigt 

att miljösamordnaren kommer in tidigt i projekteringen är den feedback som miljösamordnaren kan 

ge redan i tidigt skede, schablonvärden kan då användas tillsammans med byggnadens geometri och 

rumsuppbyggnad för simuleringar. En iterativ kommunikation bör ske mellan projektledare och 

miljösamordnare för att kontinuerligt samla in data som krävs för miljöcertifiering. En ytterligare 

fördel med att låta miljösamordnaren komma in tidigt i processen är att samordnaren ofta har god 

insikt i olika miljöcertifieringssystem och arbetsprocessen kring dessa. Om miljösamordnaren 

kommer in redan i programhandlingsskedet kan kraven för en att nå en miljöcertifiering formuleras 

och förmedlas till de övriga disciplinerna tidigt för att synliggöra vem som skall leverera vad, gällande 

miljödata. Detta gör att processen kan påskyndas eftersom det förtydligar vad som skall levereras från 

respektive disciplin i varje skede. Om miljösamordnare kommer in tidigt i processen blir de 

automatiskt en del av projektgruppen vilket kan leda till att den övriga projektgruppen får en 
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förståelse för miljösamordnarens roll och arbete. I och med detta kan miljösamordnaren få ett större 

inflytande och möjlighet att påverka vilken information som levereras. 

 

Projektmedlemmar bör fokusera mer på projektet som helhet och inte enbart arbeta utifrån invanda 

mönster och sin egen disciplins arbetsbörda. Modellen som miljösamordnaren får av arkitekten är 

sällan uppritad på ”korrekt” sätt och att samordnaren därmed måste rita om den i nästan varje 

projekt. Detta kan överbryggas med hjälp av en bättre kravställning gällande BIM-användande och 

leveranser av information, vilket leder till att disciplinerna arbetar utifrån rätt krav från början i 

projekt 

6.8 När bör beslut tas och krav ställas i projektprocessen? 

1 – Förstudier 

Nivå av miljöcertifiering bör tas upp för diskussion redan i denna fas av antingen beställare, arkitekt 

eller projektledare för att tidigt besluta om detta är ett mål för byggnadsverket. Vem som tar upp 

ämnet miljöcertifiering kan bero på vem som är mest insatt inom området. Är det exempelvis 

projektledaren vore det gynnsamt om förstudien ses som en möjlighet att sälja in fördelarna med 

miljöcertifiering, eftersom ett beslut tidigt underlättar resten av projektprocessen och vilka krav som 

ska formuleras senare i de olika skedena. Detta möjliggör en tidigare analys av vilken nivå av 

Miljöbyggnad ett byggnadsverk har möjlighet att nå eftersom att nyckeltal kan användas tidigt. 

2 – Programhandling 

I programhandlingen bör val av miljöcertifiering beslutas och det viktigt att definiera vilka krav på 

leverans av information som är nödvändiga för miljöcertifieringen. Specifikationer på 

rumsbeskrivningar och vad dessa skall innehålla såsom funktioner, dagsljus och belysning är viktiga 

att fastställa så tidigt som möjligt, eftersom detta ger en antydan om hur byggnaden slutligen kommer 

bli. 

De krav som formulerades tidigare skall förädlas och ytterligare krav på utrymmen och byggnadsdelar 

skall läggas till. I detta skede kan det vara fördelaktigt att ta in en miljösamordnare för att underlätta 

arbetet kring miljöcertifiering. Då kan en dialog mellan aktörerna påbörjas och det kommer underlätta 

arbetet kring rumsbeskrivningarna och byggnadens funktioner. I denna fas kan det vara fördelaktigt 

att arkitekten använder sig av familjer/typrecept beroende på de krav som utformats, vilka kan vara 

alltifrån en viss typ av vägg till specifik inredning. Det är även viktigt att i detta skede bestämma vilka 

plattformar projektgruppen skall arbeta i. DRofus kan då fungera som en gemensam databas för 

rumsinformation samt de informationskrav som skall finnas för objekten. Förstudien och 

programhandlingen genererar en tidig kalkyl där byggnadsverket i helhet definieras med utrymmens 

funktion. 

3 – Systemhandling 

I denna fas kan arkitekten skissa förslag till byggnadens utformning utifrån de krav som är inlagda i 

informationsdatabasen, vilket möjliggör en tidig skiss som stämmer överens med kravställningarna. I 

detta skede är det byggnadens generalitet som är viktigast till exempel djup, höjd, antal trapphus, 

fönsterplaceringar och stomkomponenter. I framtiden kan informationen även innehålla nya BSAB-

koder, vilket gör informationen lättare att tolka och färre missförstånd uppstår. Det viktigaste är att 

varje aktör känner ansvar över sitt område och bidrar med det han/hon kan för att 

certifieringsprocessen ska fungera smidigt. Om rumsfunktionerna i detta skede finns inlagda i dRofus 

kan kraven för miljöcertifieringar filtreras ut och det blir lätt för projektledaren att ta reda på vilken 

information som finns och vilken som saknas från respektive disciplin. Så fort arkitekten har gjort en 
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3D-modell över byggnaden och definierat rummen bör en första simulering göras med önskad 

miljöcertifiering i åtanke. Miljösamordnaren bör göra denna simulering, få tekniska lösningar är 

beslutade i det här skedet så schablonvärden får användas för att få ett första utlåtande på om 

byggnaden verkar hålla önskad klass. I detta skede ställs det högre krav på tekniska beskrivningar och 

lösningar såsom ljudklass och brandklass. Även specifika objektsegenskaper kan definieras om det är 

så att ett material eller en produkt behöver vara specialutformat utifrån miljöklass eller liknande. I 

detta skede är det fortfarande möjligt att slutliga ändringar utförs utan att det behöver påverka 

projektprocessen nämnvärt. 

5 – Bygghandling 

I bygghandlingarna kan mer detaljerad information till den tekniska beskrivningen formuleras, 

exempelvis kommentarer. Det är även fördelaktigt att demonstrera var kravtexterna är giltiga i 

projektet för att ta reda på vad som behöver läggas till eller ändras. När bygghandlingarna formuleras 

kan produktionsresultaten tillsammans med byggresurser av en aktivitet för produktion eller 

byggnadsdel ta form. Innan ansökan om bygglov skickas in bör en avstämning med miljösamordnare 

ske där det fastställs att allt som är projekterat fungerar väl med önskad miljöcertifiering. Efter att 

bygglovet är färdigt kan inga stora förändringar göras utan konsekvenser 

6 – Produktion 

Entreprenören tar över bygghandlingarna med tillgång till informationen som byggts upp i tidigare 

skeden. De generiska produkterna skall förädlas och köpas in samt bytas ut mot specificerade 

produkter. Information om delar till förvaltningen kan även läggas till objekt till exempel för drift och 

underhåll. I detta skede kan det vara praktiskt att skapa ett filter inför förvaltningen för att bena ut 

informationen som skall överlämnas i slutskedet. När produktionen börjar skall även produktions- 

och relationshandlingar utformas med beskrivningar av aktiviteter som krävs för att utföra 

produktionsresultaten samt resurser för arbetskraft, maskiner eller utrustning. 

7 – Relationshandling 

I detta skede samlas all information in till beställaren vilket enklast sker genom att den mesta 

informationen är samlad på en och samma plats. Relationshandlingarna visar hur byggnaden faktiskt 

blev. Att genom processens gång kontinuerligt knyta uppdaterad information till objekten ger högre 

kvalitet på överlämningen. 

8 – Förvaltning 

Drift och underhållskostnader kan påverkas tidigt genom kvalitativ kravställning i början. 

Underhållsplaner och underhållstjänster kan lättare skapas då information om utrymmen och 

produkter finns inlagda i informationsdatabasen. Till förvaltningen skall även förvaltningshandlingar 

utformas med aktiviteter för förvaltningsresultat. Det kan även innebära sparande av pengar vid 

eventuell försäljning då all information finns tillgänglig och lätt kan föras vidare till nästa ägare. 

Förvaltningen bör ske med modellerna som verktyg för att utnyttja det förarbete som gjorts. 

Verifiering av miljöcertifiering sker inom två år efter idrifttagande. Verifieringen bör ledas av 

miljösamordnaren om inget annat bestämts med beställaren. 

9- Rivning 

I och med indikatorerna 14 och 15 (Dokumentation av byggvaror samt Utfasning av farliga ämnen) är 

det enkelt att ha full kontroll på placering och ingående material av byggdelar, vilket underlättar vid 

eventuell rivning. Detta innebär även att arbetet med eventuell återvinning, sanering och deponering 

blir effektivare. 
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6.9 Fallstudien 
I fallstudien undersöktes möjligheten att lägga in de krav som ingår vid en miljöcertifiering av 

Miljöbyggnad i dRofus, vilket är möjligt och lämpligt för att effektivisera miljöcertifierings-

processen.  Även respondenterna som tagit del av fallstudiens resultat ansåg att detta är ett lämpligt 

verktyg att använda vid miljöcertifiering. Utöver data som behövs för att miljösamordnaren ska kunna 

utföra simuleringar så finns det som tidigare nämnts en hel del annan information som behövs från 

projektörerna för att en miljöcertifiering ska kunna skickas in och bli godkänd. Mycket av 

informationen består av motiveringar för produktval samt CV:n från specifika fackmän i projektet. I 

fallstudien har undersökningar gjorts gällande hur denna information lämpligen ska samordnas för att 

all data ska samlas på samma plats för att underlätta ansökan om miljöcertifieringen. Ett lämpligt sätt 

att lägga in ytterligare data i dRofus, är att under varje flik även ha möjlighet att ladda upp dokument. 

Exempelvis kan akustikerns CV laddas upp under fliken ”Akustik” så att det skickas med vid en 

ansökan av Miljöbyggnadscertifiering. 

Filter och rapporter 

Användandet av filter kan vara ett mycket lättanvänt och effektivt sätt att sortera ut de data, som 

berör miljöcertifiering, som dittills lagts till i projektet och vilken data som saknas. Projektledare eller 

miljösamordnare kan enkelt kontrollera att all önskvärd data har levererats och enkelt se under vilka 

flikar (discipliner) det saknas data. Filter som är olika detaljerade beroende på vilket skede i projektet 

befinner sig i kan vara en lösning till att alla projektörer själva kan se vilken data de bör leverera och i 

vilken fas de förväntas leverera information. Som tidigare nämnts så är leveranstider ett problem, 

projektörer vet att data ska levereras men inte när, vilket kan sluta med att data aldrig levereras. Filter 

för de olika faserna i projektet kan underlätta problemet med leveranstider. Rapporter i PDF-format, 

från dRofus, är funktionella om syftet enbart är att samla information gällande Miljöbyggnad på en 

plats. Detta kan vara ett bra sätt att generera en rapport, exempelvis inför ett projekteringsmöte, eller 

för att lättläsligt kunna få en överblick av vad som är inlagt i dRofus och vad som saknas. En PDF-

rapport går inte att importera till andra program för avläsning och användning. Då kan exempelvis en 

Excel-rapport vara ett bättre alternativ eftersom det är ett format som många program accepterar. För 

att stämma av att all önskad data har lagts in i programmet är det, som tidigare nämnt, filter och 

manuell kontroll som behöver göras. Det finns ingen inbyggd funktion i dagsläget för att stämma av 

att allt som bör vara ifyllt är ifyllt. Detta kan vara tidskrävande vid ett stort projekt där mycket data 

ska hanteras. 

Olika certifieringar 

I denna fallstudie har enbart data för Miljöbyggnad lagts till i dRofus, det är möjligt att lägga till både 

BREEAM och LEED genom samma tillvägagångssätt. Det kan vara användbart eftersom en viss 

certifiering kan vara lämplig för ett specifikt projekt. Till exempel vid bygge av en skola kan det vara 

lämpligt att certifiera med Miljöbyggnad eftersom kunden ofta själv förvaltar samt att det ofta inte 

finns några omedelbara planer på försäljning. Däremot är en skola oftast stängd på sommaren då 

problemen med solinstrålning är som störst, vilket medför att stor vikt läggs på indikatorn för 

termiskt klimat sommar, medan det i själva verket vore fördelaktigt om somliga indikatorer kunde 

anpassas beroende på vilken typ av byggnad projektet avser. För att nå en certifiering ska dock hela 

året räknas med vilket kan vara problematiskt vid just skolor. 

 

Det vore praktiskt om det i dRofus fanns möjlighet att jämföra vilken typ av certifiering som är 

lämpligast för det specifika projektet. De parametrarna i dRofus vilka är gemensamma för de olika 

certifieringarna bör kunna länkas samman till respektive certifieringen, till exempel LEED, BREEAM 
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och Miljöbyggnad. Genom detta kan en jämförelse mellan dem utföras med avseende att ta reda på 

vilken som lämpar sig bäst med beaktande av projektet. Parametrarna som berör certifieringen bör 

även vara markerade med en symbol så att de blir framträdande för projektörerna, vilket innebär att 

de blir svårare att missa. Oavsett om målet med ett projekt är att nå en miljöcertifiering eller ej bör 

parametrarna tillhandahållas i programmet eftersom det ger insikt i hur projektet ligger till om 

projektgruppen senare i processen vill miljöcertifiera. Det är ganska komplext att filtrera 

egenskapskrav för miljöcertifieringar eftersom olika kombinationer av egenskaper och 

egenskapsvärden kan ge olika poängsummor. 

Gemensam plattform 

I fallstudien har dRofus använts som plattform för att möjliggöra lagring av data på en gemensam 

plats. Syftet med fallstudien var att undersöka om en miljöcertifiering kan nås på ett effektivare sätt 

med hjälp av BIM. Målet var att samla den data som krävs för att kunna ansöka om en certifiering, på 

en och samma plats. Anledningen till att samla data på en plats är för att mycket information i 

dagsläget är utspridd över disciplinerna, vilket medför att den är svårtillgänglig samt att projektörerna 

har svårt att veta vad som efterfrågas. Att samla data på en plats underlättar inte enbart för 

miljösamordnaren som sparar tid genom att slippa leta rätt på all data som krävs, utan det underlättar 

även kommunikationen mellan projektmedlemmarna gällande vad som ska levereras och vad som 

efterfrågas i en certifiering. Att arbeta med dRofus innebär att varje projektmedlem får en egen 

inloggning i servern, vilket synliggör vem som gjort ändringar, samt när dessa gjorts. Detta underlättar 

spårbarheten till utförda arbetsuppgifter, vilket medför att projektledaren enkelt kan ta reda på vilken 

information som saknas och vem som bör leverera den. 

6.10 Framtiden med BIM 
Att skriva ut 2D-ritningar och använda dessa på byggarbetsplatser tar mycket utrymme, är inte 

miljövänligt och känns tämligen gammalmodigt. Idag finns, som tidigare nämnts, teknik som 

möjliggör att modeller och ritningar kan finnas lättillgängliga för alla i ett projekt via exempelvis 

molnteknik. Om projektmedlemmar använder samma server för modeller och ritningar är det enkelt 

att alltid vara uppdaterad gällande modeller så att samma modell används av alla. I en 3D-modell kan 

det även finnas mycket mer information än i en 2D-ritning, vilket medför att en hel del missförstånd 

kan undvikas. Det kommer bli allt vanligare i framtiden att använda till exempel surfplattor och 

smarttelefoner på byggarbetsplatser istället för pappersritningar. Svårigheten att mäta fördelarna med 

BIM-projekt gör det svårare att övertyga branschen om att det är värt investeringen. Ett industriellt 

tänkande, som studien visar att branschen är på väg mot, kommer leda till en ökad innovationsgrad i 

branschen. 

6.11 Studiens resultat 
Trots att vi har valt att fokusera på enbart Miljöbyggnad anser vi att mycket av vår studie med endast 

fåtal korrigeringar går att applicera på andra miljöcertifieringssystem. 

 

Idealscenariot för denna studie hade varit att kunna följa ett helt projekt från uppstart till förvaltning. 

Detta idealscenario är dock inte möjligt på grund av att tiden för vår studie är mycket begränsad. Vi 

har därför valt att fokusera på det skedet i byggprojekt som vi tror är det viktigaste för en effektivare 

process, projekteringen. 
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7. Slutsats och rekommendationer 

7.1 Forskningsfrågan 
”Hur kan miljöcertifiering nås, framförallt Miljöbyggnad, mer effektivt med hjälp av BIM?” 

 

Via bakgrund, teori, empiri och diskussion har detta undersökts och skalats ned till en slutsats; 

Kompetens och utbildning 

För att effektivisera arbetet med miljöcertifiering med hjälp av BIM är projektmedlemmarnas 

kompetens värdefull. Först och främst behöver arbetet med BIM spridas mellan disciplinerna för att 

BIM skall utvecklas till att bli en standardiserad arbetsmetod i byggprojekt. BIM som arbetssätt kan 

endast bli vedertaget i byggbranschen om kunskapen om dess fördelar sprids bland alla discipliner. 

Företag i branschen som redan arbetar med BIM och förstår dess fördelar, bör utbilda sina 

projektledare som framtida BIM-projektledare och låta dem starta arbetet med BIM-utvecklingen och 

sprida kunskapen mellan projektmedlemmar. Ökad kunskap kommer även resultera i bättre utförda 

modeller där endast information som är relevant för projektet finns lagrad. Även förluster av 

information vid export och import beror främst på bristen av kunskap om hur modellerna bäst 

utformas. 

Miljösamordnaren 

En preliminär status gällande nivå av miljöcertifiering av en byggnad är enbart möjligt om 

miljösamordnaren kommer in tidigare i projektet än vad som oftast sker idag. Resultatet av studien 

visar att idealscenariot för miljösamordnaren vore att komma in i projektet redan i 

programhandlingsskedet för att möjliggöra tidiga energisimuleringar. Detta ställer krav på de 

inblandade i projektgruppen gällande vilken information de skall leverera och när den ska levereras 

för att en energisimulering skall vara möjlig att utföra. Ett av de större problemen en miljösamordnare 

ofta möter gäller modeller som arkitekten för över, alltför ofta är denna enbart definierad på 

byggnadsnivå och saknar definierade rum. Bra kommunikation är helt klart en faktor för att ett 

projekt ska lyckas levereras i tid, till planerad budget och för att en önskad nivå av miljöcertifiering 

skall kunna nås. 

Modellanpassningar 

Arkitektens modell bör vara utformad så att den är anpassad till att användas i 

energisimuleringsprogram, det vill säga att alla rum finns definierade, så att modellen direkt kan 

importeras in i simuleringsverktyget. Energisimuleringen bör utföras så tidigt som möjligt för att 

projektet skall kunna erhålla feedback angående vilken nivå av miljöcertifiering som är möjlig. 

Utformas modellen med definierade rum effektiviseras processen med att nå miljöcertifiering, främst i 

form av tidsbesparing då färre anpassningar behöver utföras sent i projektet. Tidsbesparingen speglar 

sig även för miljösamordnaren i form av att energisimuleringen kan utföras snabbare eftersom 

modellen inte behöver ritas upp en gång till. Färdiga familjer med Miljöbyggnadsnivå kan inte 

underlätta projekteringen eftersom det är för många parametrar som spelar in när betyg skall sättas 

för varje indikator. 

7.2 Fallstudien 

Fördelar 

Den genomförda fallstudien visar att det är möjligt att effektivisera arbetet gällande miljöcertifiering 

med hjälp av BIM. 
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Åtgärder som kan utföras för att underlätta miljöcertifieringen: 

 Det är möjligt att samla all data gällande Miljöbyggnad i dRofus genom att lägga in 

informationen i rumsfunktionsprogrammet. Därmed kan varje disciplin gå in i 

rumsfunktionsprogrammet och direkt se vilken information som skall levereras. 

 Standardiserade parametrar kan läggas in i dRofus RFP och återanvändas mellan projekt. 

 Miljösamordnaren eller projektledaren kan direkt få ut en rapport genom att filtrera 

information beträffande miljöcertifiering 

 Tillhörande dokument, intyg, avtal samt motiveringar kan läggas in i programmet 

 Möjligheten finns att använda dRofus för andra certifieringssystem till exempel BREEAM 

och LEED 

Nackdelar 

 Information som läggs till är enbart anpassat på rumsnivå och inte byggnadsnivå. 

 Programmet kan inte beräkna areor automatiskt, utan dessa måste importeras eller beräknas 

för hand. 

 I dRofus finns inte möjlighet att jämföra olika certifieringssystem för att ta reda på vilket som 

bäst lämpar sig för projektet. 

7.3 Resultat 
Resultat av studien visar att miljöcertifieringsprocessen kan effektiviseras med hjälp av BIM via 

följande åtgärder: 

 Beslut ska tas beträffande hur BIM ska användas i projektet och hur BIM-samordningen 

skall gå till. Krav för BIM-användning samt vilken information som skall levereras och 

hur detta skall uppnås ska definieras vid upphandling 

 Beslut angående om byggnaden ska miljöcertifieras eller ej, och i så fall vilken nivå som 

ska eftersträvas ska tas i programhandlingsskedet. Alla i ett projekt ska sträva mot samma 

mål redan från start vilket är en förutsättning för effektivitet och lyckat resultat. Har 

beställaren låg kunskapsnivå gällande miljöcertifiering bör projektledaren ta upp ämnet 

för diskussion och förklara fördelar och nackdelar, både ur ett livscykel- samt 

marknadsmässigt perspektiv. 

 Beslut gällande vilka plattformar som ska användas för projektet ska tas i 

programhandlingsskedet. För att underlätta för projektgruppen är det viktigt att, så tidigt som 

möjligt, formulera de indata som kommer krävas från respektive disciplin. 

 Krav ska ställas på att modellen från arkitekten ska innehålla definierade rum för att kunna 

användas vid simuleringar. 

 En miljösamordnare ska tas in redan i programhandlingsskedet för att säkerställa att de data 

som ska levereras av projektörerna kravställs. Detta möjliggör även en iterativ process, där 

miljösamordnare kan ses som ett ”bollplank” för frågor gällande miljöcertifieringar. Bland 

annat kan miljösamordnaren hjälpa till med frågor som vilken nivå av miljöcertifiering 

byggnaden ser ut att nå upp till, samt ge feedback på vilka material som lämpar sig bäst 

gällande energi och miljö. 

 Preliminär data från projektörer ska lämnas via den gemensamma databasen under projektets 

gång för att kunna kontrollera preliminär certifieringsnivå av projektet. 
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 Miljösamordnare ska göra flertalet datorsimuleringar under projektets gång för att ge 

feedback till projektgruppen gällande nivå av miljöcertifiering.  

 Projektledaren ska kravställa att rapporter, dokument och övrig projektdokumentation laddas 

upp i en gemensam plattform/databas.  

 All data gällande miljöcertifiering ska samlas i en och samma databas, exempelvis dRofus.  

7.4 Föreslagen process 

Skede Ansvarig 

Utredning FÖRSTUDIE 

Diskussion om miljöcertifiering 

PROGRAMHANDLING 

Val av miljöcertifiering 

Krav angående informationsutbyte som rör 

Miljöbyggnad formuleras 

Miljösamordnare tas med i projektet 

Val av plattformar 

Om inte beställaren tagit upp 

miljöcertifiering bör detta vara 

projektledarens ansvar. 

Projektledare/BIM-samordnare planerar 

plattformar och kommunikationsverktyg 

Projektering SYSTEMHANDLING 

Utformning efter satta krav 

Simulering med schablonvärden och byggnadens 

geometri görs – feedback på skissad geometri 

OK från miljösamordnare innan bygglovsansökan  

BYGGHANDLING 

System och lösningar uppfyller krav för vald 

certifiering 

Simulering med färre schablonvärden – feedback på 

valda tekniska lösningar 

Simuleringar utförs av miljösamordnare. 

Projektledare ansvarig över att data 

levererats från discipliner. 

Produktion BYGGHANDLING 

Produktval som överensstämmer med egenskaper som 

använts för simuleringar 

RELATIONSHANDLING 

Uppdaterade modeller och information lämnas till 

beställare 

 

Förvaltning Förvaltning sker med de uppdaterade modellerna som 

verktyg 

Verifiering av miljöcertifiering sker inom två år från 

idrifttagande 

 

Verifiering bör ledas av miljösamordnaren 

Rivning Dokumentation av byggvaror från relationshandlingar 

underlättar rivningsarbetet 

 

 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 
BIM och miljöcertifieringar är områden som idag har stort fokus i byggbranschen. 

Kombinationen av de två områdena är inte lika utforskat som områdena var och ett för sig, och 

där finns det fortfarande mycket att studera.  
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7.5.1 Pilotstudie i dRofus 

Fallstudien i denna studie är begränsad vid det teoretiska och inte testad på ett verkligt projekt. 

En mer djupgående och praktiskt utformad fallstudie där ett pilotprojekt genomförs med dRofus 

som plattform för miljödata skulle vara mycket intressant.  

7.5.2 Utveckla dRofus 

En ytterligare intressant studie skulle vara att utveckla dRofus (eller en annan plattform) så att 

programvaran kan rekommendera ett certifieringssystem beroende på vilken data som matats in 

och vilket typ av byggnadsprojekt det handlar om. 
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Bilaga 1 – Betygskriterier Miljöbyggnad 
 

Nedan presenteras betygskriterier vid nyproduktion för de olika indikatorerna (Miljöbyggnad, 

2015) 

Indikator 1 

 

Indikator 2 

 

http://www.sgbc.se/docman/miljobyggnad-2014/442-2-2-141001-mb-nyproduktion-vers-141017/file
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Indikator 3 

 

Indikator 4 

 

Indikator 5 

 

Indikator 6 
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Indikator 7 

 

Indikator 8 

 

Indikator 9 

 

Indikator 10 
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Indikator 11 

 

Indikator 12 
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Indikator 13 
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Indikator 14 

 
Produktkategorier enligt BSAB 06: 

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, 

överläggsplattor 

K – Skikt av skivor 

L – Puts, målning, skyddsbeläggningar, impregneringar mm 

M – Skikt av beläggnings- beklädnadsvaror 

N – Kompletteringar av sakvaror mm. 

Z – Konstruktioner av diverse mängd, form eller sakvaror. 
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Indikator 15 
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Bilaga 2 – Målmall för intervjuer 

Intervjuerna har haft olika mål i fokus men trots detta har ett antal målsättningar med 

intervjuerna varit genomgående. Målsättningen med intervjuerna har varit att skapa en förståelse 

för följande områden: 

 

 Utbildning och erfarenhet hos respondenten 

 Erfarenhet av miljöcertifiering 

 Erfarenhet av BIM 

 Inställning till BIM 

 Inställning till miljöcertifiering 

 Hur processen ser ut i ett byggprojekt idag 

 Brister i dagens processer 

 Kunskap hos övriga projektörer gällande BIM och miljöcertifieringar. 

 

Samtalen med Respondent 4 hade annan fokus än med övriga respondenter. Målsättning av den 

iterativa kontakten med miljösamordnare var att skapa en förståelse för följande områden: 

 

 Hur miljösamordnarens arbete med miljöcertifiering ser ut 

 Hur en datorsimulering inför miljöcertifiering går till  

 Vilka data som krävs för att kunna genomföra datorsimuleringar inför en miljöcertifiering  

 Hur får miljösamordnare tillgång till data för datorsimuleringar 

 Brister i dagens miljöarbete 

 Förståelse gällande miljöcertifieringar från övriga projektörer 

 Förslag på förbättringsåtgärder i certifieringsprocessen 
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Beskrivning

Personbelastning Värde Specifikation
Personbelastning, normalt
Personer, maximalt 0
Användningstid, maximalt 0

Utformning/Byggnad
U-värde
Ytterfönster

Externa dörrar

Köldbryggor
Schablonvärde

Fönster och Dörrar

Fönster Värde Specifikation Fönster Värde Specifikation
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VVS
Tilluftstemperatur
Ventilationsflöde/Luftflöde
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SFP-tal
Temperaturverkningsgrad för
aggregat

Rumsklimat

Värme och kylning Värde Specifikation Värme och kylning Värde Specifikation
Temperatur sommar
Temperatur vinter
Möjlighet för överstyrning av
temperatur
Krav på värmekälla
Placering av värmeenhet
Krav på kylkälla
Placering av kylenhet

Luft
Möjlighet för överstyrning av
ventilation
Luftfuktighet
Lufttryck
Ren luft

Annat

Rumsklimat
Personvärme

Elkraft

Internlaster
Belysning
Apparater



Test
Exjobb WSP - miljöbyggnad

Rapport examensarbete
2015-04-27

amandas, den 27 april 2015 15:49 Utskrivet från dRofus © 2002-2014 dRofus AS Sida: 3

Kod: TR.002
Namn: WC
Senast ändrat Sande, Amanda, den 26 march 2015 09:36
Detaljer
Programmerad area 2,00
Beskrivning

Beskrivning

Personbelastning Värde Specifikation
Personbelastning, normalt
Personer, maximalt 0
Användningstid, maximalt 0

Utformning/Byggnad
U-värde
Ytterfönster

Externa dörrar

Köldbryggor
Schablonvärde

Fönster och Dörrar

Fönster Värde Specifikation Fönster Värde Specifikation
Möjlighet att kunna öppna/
stänga

VVS
Tilluftstemperatur
Ventilationsflöde/Luftflöde

Otäthetsfaktor
Typ av ventilationssystem:
SFP-tal
Temperaturverkningsgrad för
aggregat

Rumsklimat

Värme och kylning Värde Specifikation Värme och kylning Värde Specifikation
Temperatur sommar
Temperatur vinter
Möjlighet för överstyrning av
temperatur
Krav på värmekälla
Placering av värmeenhet
Krav på kylkälla
Placering av kylenhet

Luft
Möjlighet för överstyrning av
ventilation
Luftfuktighet
Lufttryck
Ren luft

Annat

Rumsklimat
Personvärme

Elkraft

Internlaster
Belysning
Apparater



Test
Exjobb WSP - miljöbyggnad

Rapport examensarbete
2015-04-27

amandas, den 27 april 2015 15:49 Utskrivet från dRofus © 2002-2014 dRofus AS Sida: 4

Kod: TR.003
Namn: PERSONALRUM
Senast ändrat Sande, Amanda, den 26 march 2015 09:36
Detaljer
Programmerad area 10,00
Beskrivning

Beskrivning

Personbelastning Värde Specifikation
Personbelastning, normalt
Personer, maximalt 0
Användningstid, maximalt 0

Utformning/Byggnad
U-värde
Ytterfönster

Externa dörrar

Köldbryggor
Schablonvärde

Fönster och Dörrar

Fönster Värde Specifikation Fönster Värde Specifikation
Möjlighet att kunna öppna/
stänga

VVS
Tilluftstemperatur
Ventilationsflöde/Luftflöde

Otäthetsfaktor
Typ av ventilationssystem:
SFP-tal
Temperaturverkningsgrad för
aggregat

Rumsklimat

Värme och kylning Värde Specifikation Värme och kylning Värde Specifikation
Temperatur sommar
Temperatur vinter
Möjlighet för överstyrning av
temperatur
Krav på värmekälla
Placering av värmeenhet
Krav på kylkälla
Placering av kylenhet

Luft
Möjlighet för överstyrning av
ventilation
Luftfuktighet
Lufttryck
Ren luft

Annat

Rumsklimat
Personvärme

Elkraft

Internlaster
Belysning
Apparater



Test
Exjobb WSP - miljöbyggnad

Rapport examensarbete
2015-04-27

amandas, den 27 april 2015 15:49 Utskrivet från dRofus © 2002-2014 dRofus AS Sida: 5

Kod: TR.004
Namn: Grupprum
Senast ändrat Sande, Amanda, den 26 march 2015 09:37
Detaljer
Programmerad area 15,00
Beskrivning

Beskrivning

Personbelastning Värde Specifikation
Personbelastning, normalt
Personer, maximalt 0
Användningstid, maximalt 0

Utformning/Byggnad
U-värde
Ytterfönster

Externa dörrar

Köldbryggor
Schablonvärde

Fönster och Dörrar

Fönster Värde Specifikation Fönster Värde Specifikation
Möjlighet att kunna öppna/
stänga

VVS
Tilluftstemperatur
Ventilationsflöde/Luftflöde

Otäthetsfaktor
Typ av ventilationssystem:
SFP-tal
Temperaturverkningsgrad för
aggregat

Rumsklimat

Värme och kylning Värde Specifikation Värme och kylning Värde Specifikation
Temperatur sommar
Temperatur vinter
Möjlighet för överstyrning av
temperatur
Krav på värmekälla
Placering av värmeenhet
Krav på kylkälla
Placering av kylenhet

Luft
Möjlighet för överstyrning av
ventilation
Luftfuktighet
Lufttryck
Ren luft

Annat

Rumsklimat
Personvärme

Elkraft

Internlaster
Belysning
Apparater



Test
Exjobb WSP - miljöbyggnad

Rapport examensarbete
2015-04-27

amandas, den 27 april 2015 15:49 Utskrivet från dRofus © 2002-2014 dRofus AS Sida: 6

Kod: TR.005
Namn: RWC
Senast ändrat Sande, Amanda, den 26 march 2015 09:43
Detaljer
Programmerad area 7,00
Beskrivning

Beskrivning

Personbelastning Värde Specifikation
Personbelastning, normalt
Personer, maximalt 0
Användningstid, maximalt 0

Utformning/Byggnad
U-värde
Ytterfönster

Externa dörrar

Köldbryggor
Schablonvärde

Fönster och Dörrar

Fönster Värde Specifikation Fönster Värde Specifikation
Möjlighet att kunna öppna/
stänga

VVS
Tilluftstemperatur
Ventilationsflöde/Luftflöde

Otäthetsfaktor
Typ av ventilationssystem:
SFP-tal
Temperaturverkningsgrad för
aggregat

Rumsklimat

Värme och kylning Värde Specifikation Värme och kylning Värde Specifikation
Temperatur sommar
Temperatur vinter
Möjlighet för överstyrning av
temperatur
Krav på värmekälla
Placering av värmeenhet
Krav på kylkälla
Placering av kylenhet

Luft
Möjlighet för överstyrning av
ventilation
Luftfuktighet
Lufttryck
Ren luft

Annat

Rumsklimat
Personvärme

Elkraft

Internlaster
Belysning
Apparater


