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Abstract 
The purpose of this study is to facilitate sustainable building by the use of BIM. 
The goal is to determine which aspects of sustainable building, which can be 
analyzed mainly with BIM tools, but also other aids. 

The study is based on literature studies and interviews. The literature review 
examines aspects important for sustainable building by studying environmental 
certification systems applicable in Sweden, as well as the BIM tools available on 
the market to analyze these aspects. The literature also includes the concepts of 
BIM and sustainability in order to provide a clearer view of its meaning. The 
interviews have brought the study's overall understanding of the industry and 
guidance on the subject. 

The results are presented in a table, where the aspects relevant to sustainable 
building are listed. It can also be read which aspect the certification systems raise. 
Overall, the study shows 132 aspects distributed across seven areas: Site, Water and 
Wastewater, Energy and Pollution, Materials and Waste, Indoor and Wellbeing, City Design 
and finally Implementation and Management. 

The table also suggests BIM tools and other aids, which can be used in the 
analysis of a specific aspect. The study shows a slight majority of the aspects, 55 
percent, are possible to analyze with BIM tools. The Site is the area with most 
aspects, which can be analyzed with BIM tools, 95 percent. And Materials and 
Waste resulted in least aspects with only ten percent. Overall, the study examined 
35 different BIM tools. The aspects that require other means of analysis often 
generates important information about the project, from a sustainability point of 
view, and in many cases the information can be integrated in the BIM model 
manually. In the end, the project gets a packed BIM model with useful 
information, which follows the project all the way into management and later 
demolition and recycling. 

The study shows that sustainable building demands a holistic approach where 
several aspects should be considered in order to achieve sustainability. To analyze 
the aspects of sustainability requires that relevant and accurate information about 
the project be collected. Various proposals can be drawn and compared to 
generate the most sustainable option. A tool for this is BIM. BIM is defined partly 
as a method of work, building information modeling, but also as a virtual model, 
building information model. BIM facilitates the coordination of information 
gathering, both as a working method and a technical tool. This will contribute 
BIM to achieve the purpose sustainable building. 

 

Keywords 
Sustainable building, BIM, building information modeling, building information 
model, sustainability, analysis, work process.
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Sammanfattning 
Syftet med den här studien är att underlätta hållbart byggande genom användandet 
av BIM. Målet är att utreda vilka aspekter inom hållbart byggande som kan 
analyseras med fokus på i huvudsak BIM-verktyg, men också andra hjälpmedel. 

Studien bygger på litteraturstudier och intervjuer. I litteraturstudien undersöks 
aspekter som är betydelsefulla vid hållbart byggande genom att studera 
miljöcertifieringssystem som är tillämpningsbara i Sverige, samt vilka BIM-verktyg 
som finns att tillgå på marknaden för att analysera dessa aspekter. 
Litteraturstudien innefattar även begrepp rörande BIM och hållbarhet för att ge en 
klarare bild av dess innebörd. Intervjuerna har tillfört studien övergripande 
förståelse för branschen och vägledning i ämnet. 

Resultatet redovisas i en tabell, där de aspekter som är relevanta för hållbart 
byggande är listade. I tabellen går det även att utläsa vilka aspekter 
certifieringssystemen tar upp. Totalt visar studien på 132 aspekter fördelade inom 
sju delområden; Platsen, Vatten och Avlopp, Energi och Föroreningar, Material och Avfall, 
Inomhusklimat och Välmående, Stadens Gestaltning samt Genomförande och Förvaltning.  

I tabellen redovisas dessutom förslag på BIM-verktyg samt andra hjälpmedel som 
används vid analys av en specifik aspekt. Studien visar att en knapp majoritet av 
aspekterna, 55 procent, är möjliga att analysera med BIM-verktyg. Platsen är det 
delområde som visar flest aspekter som går att analysera med BIM-verktyg, 95 
procent. Material och avfall resulterade i minst aspekter med endast tio procent. 
Sammantaget har studien undersökt 35 stycken olika BIM-verktyg. De aspekter 
som kräver andra hjälpmedel för analys genererar ofta information viktig för 
projektet ur hållbarhetssynpunkt, och går i många fall att integrera i BIM-modellen 
manuellt. Sammantaget medför det att projektet får en fullmatad BIM-modell med 
användbar information som följer projektet ända in i förvaltning och sedermera 
rivning och återvinning. 

Studien visar att hållbart byggande handlar om att ha en helhetssyn där flertalet 
aspekter ska beaktas för att uppnå hållbarhet. Det räcker således inte att bara se till 
exempelvis energihushållning för att anse att ett projekt är hållbart. För att 
analysera aspekter rörande hållbarhet krävs att relevant och riktig information om 
projektet insamlas. Då kan olika förslag utarbetas och jämföras för att ta fram det 
mest hållbara alternativet. Ett redskap för detta är BIM. BIM är definierat dels 
som en arbetsmetod, byggnadsinformationsmodellering, men också som en 
virtuell modell, byggnadsinformationsmodell. BIM underlättar samordningen av 
den insamlande informationen, både som arbetsmetod och som tekniskt verktyg. 
På så vis bidrar BIM till att uppnå syftet hållbart byggande. 

 

Nyckelord 
Hållbart byggande, BIM, byggnadsinformationsmodellering, 
byggnadsinformationsmodell, hållbarhetsaspekter, analysverktyg. 
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1 Inledning 
Som en del utav examineringen i utbildningen Byggnadsteknik med inriktning 
Byggnadsutformning med Arkitektur ingår kursen Examensarbete 15 hp i vilken 
en utredande studie av ett byggnadstekniskt ämne ingår. I denna studie går att läsa 
om BIM som arbetsmetod i syfte att uppnå ett hållbart byggande. Målet är att 
utreda vilka grundläggande verktyg som står till förfogande för projektörer i 
dagsläget så att slutprodukten kan uppnå hållbart byggande. 

Utredningen är utförd i samarbete med Michael Thydell som är rekryterad av 
Sweco Architects AB till tjänsten BIM-strateg. Sweco har gedigen erfarenhet av 
BIM och en uttalad mission att aktivt bidra till en hållbar utveckling av samhället.1 
 

1.1 Problembeskrivning 
Säkerställandet av hållbart byggande är det övergripande syftet i denna studie och 
hur detta skulle kunna underlättas genom olika hållbarhetsanalyser i BIM är det 
studien fokuseras kring. 

Byggnadsinformationsmodellering, BIM, är ett modernt arbetssätt där en virtuell 
modell av verkligheten skapas i form av en BIM-modell. I denna modell samlas 
information som ingår i projektets livscykel. Information adderas och modifieras 
för att utvärdera och granska den virtuella prototypen av objektet. Samarbetet 
mellan berörda parter är därför avgörande för att upprätthålla en korrekt modell, 
och att ingen information går förlorad på vägen.2 Metoden är erkänd och etablerad i 
Sverige och studien utreder hur hållbara aspekter kan tillföras modellen. 

Gemensamt för hållbart byggande och BIM är arkitektens förändrade synsätt att 
utforma byggnader. I tidigt skede av byggprocessen går det att förutse de 
utformningsalternativ som gynnar hållbarhet och blir mest kostnadseffektiva, och 
genom användandet av BIM finns idag erkända metoder för att hantera till 
exempel ventilation och solinstrålning på ett hållbart sätt.3 Problemet är att 
analyserna inte används i den utsträckning som det finns möjlighet till. En ökad 
kunskap i användandet av analysmetoder kan redan i tidigt skede förutse den 
slutliga byggnadens egenskaper och på så vis uppnå hållbarhet i byggandet. Det är 
därför av hög relevans för såväl beställare som producent. 

Författarna Eddy Krygiel och Bradley Nies beskriver i sin bok Green BIM om 
värdet av att tänka hållbart och redogör utifrån erfarenhet hur BIM är ett viktigt 
verktyg i arbetet för hållbarhet. Författarnas syfte är att visa de bästa sätten att uppnå 
hållbart byggande och visa hur BIM används för att uppnå de mest hållbara besluten.4 

                                                
1 Sweco Sustainable Engineering and Design, Vision, mission och strategier, hämtad 2012-10-01, 
<http://www.sweco.se/sv/Sweden/Om-Sweco/Vision-och-mission/> 
2 Granroth, M., BIM – ByggnadsInformationsModellering: Orientering i en modern arbetsmetod, 
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2011 
3 Levy, F., BIM in Small-Scale Sustainable Design, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2012 
4 Krygiel, E., Nies, B., Green BIM: Successful Sustainable Design with Building Information Modeling, 
Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, 2008 
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Gustav Engman student från KTH utförde sitt examensarbete på 30 hp med syfte 
att genomföra en litteraturstudie som ska generera förståelse i sammanhanget 
BIM-baserade energianalyser samt att höja förståelsen för att ha ett väl fungerande 
informationsflöde och kompetensintegrering.5 

Rogier Jongeling har i sin forskningsrapport studerat de nyttoeffekter i form av 
tid, ekonomi och kvalitet BIM medför olika aktörer i byggprocessen. Jongeling har 
utfört skillnader i användandet av 2D-CAD och BIM-baserade verktyg.6 

Syftet att uppnå hållbart byggande innebär så lite klimatpåverkan som möjligt, där 
avfall minimeras och tas om hand på rätt sätt, där materialval sker bland annat 
utefter ekologiskt tänkande och dagens behov tillgodoses utan att äventyra 
kommande generationers behov.7 Genom att i ett tidigt skede av byggprocessen 
ange materialval och med hjälp utav olika program analysera till exempel sol-, 
vind- och energipåverkan på projektet, går det att uppskatta vilket alternativ som 
är mest gynnsamt ur ett hållbarhetsperspektiv. På så vis fås en analys av projektet 
och dess ekologiska fotavtryck kan förutses.  
 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 
Nedan följer riktlinjerna för studien. 

1.2.1 Syfte 

Syftet är att med användandet av BIM underlätta hållbart byggande. 

1.2.2 Mål 

Målet är att utreda vilka aspekter inom hållbart byggande som kan analyseras med 
fokus på i huvudsak BIM-verktyg. 

1.2.3 Frågeställningar 

1. Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? 

2. Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för att analysera aspekter 
inom hållbart byggande? 

3. Hur kan BIM bidra till hållbart byggande? 

 

                                                
5 Engman, G., BIM-baserad energianalys, Examensarbete 30 Hp, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Stockholm, 2010 
6 Jongeling, R., BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt, Forskningsrapport, Luleå Tekniska Universitet, 
Stockholm, 2008 
7 Bokalders, V., Block, M., Byggekologi: Kunskaper för ett hållbart byggande, Svensk Byggtjänst, 
Stockholm, 2009 
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1.3 Metod 
Denna studie baseras på informationssökning genom intervjuer och analyser av 
befintliga verktyg inom området. Studien är även utförd genom litteraturstudier, 
och informationssökning på internet. 

1.3.1 Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? 

Denna frågeställning är besvarad genom kartläggning av dokumentation kring 
miljöcertifiering. 

1.3.2 Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för att analysera 
aspekter inom hållbart byggande? 

Frågeställningen är besvarad genom intervjuer, litteraturstudier samt studier av 
beskrivningar till analysverktyg. 

1.3.3 Hur kan BIM bidra till hållbart byggande? 

Frågeställningen är besvarad genom intervjuer och litteraturstudier. 
 

1.4 Avgränsningar 
För att uppnå hållbart byggande måste hela byggprocessen beaktas. Denna studie 
fokuserar främst på att studera hur hållbarhetsaspekter analyseras i de tidiga 
skedena, redan vid val av plats, samt efterföljande projektering. 

Analys- och simuleringsverktyg presenterade i studien ska ses som förslag då det 
finns en ansenlig mängd mjukvarutillverkare i världen och alla har inte studerats. I 
huvudsak har mjukvaror som används på den svenska marknaden, anpassade till 
svenska förhållanden, studerats och nämnvärt till stor del Autodesks produkter. 

Idag finns olika sätt att arbeta, behandla och föra fram informationen genom 
byggnadens livscykel, studien fokuseras på att dra nytta av den potential som 
arbetsmetoden BIM har och inte på hur den traditionella arbetsmetoden går till. 

Miljöcertifieringssystem är studerade inom ramen att certifiera byggnader och 
anläggningar. Studien innehåller inte information om hur certifieringarna går till 
utan fokuseras på bedömningskriterierna som genererar hållbarhetsaspekter.  

Då denna studie inte är fokuserad kring själva certifieringarna utan istället tar fram 
hållbarhetsaspekter generellt har även aspekter som inte hanteras av miljöcertifierings-
systemen men som ändå är att betrakta som hållbarhetsaspekter adderats. 

1.5 Disposition 
Studien inleds med Bakgrund och förutsättningar där tidigare forskning i ämnet 
presenteras och definition för BIM samt hållbart byggande, vilket är den grund 
studien lutar sig mot.  
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Därefter presenteras Genomförande som innehåller Litteraturstudier och Intervjuer. 
Litteraturstudier är den största biten där miljöcertifieringssystem studeras. De 
besvarar Frågeställning 1 och ger fortsatt grund till Frågeställning 2 som behandlar 
analyseringsmetoder för aspekterna, främst fokuserat på BIM-verktyg men även 
andra hjälpmedel. Aspekterna ingår i området hållbart byggande som i sin tur är 
indelat i sju delområden vilka är; 1: Platsen, 2: Vatten och Avlopp, 3: Energi och 
Föroreningar, 4: Material och Avfall, 5: Inomhusklimat och Välmående, 6: Stadens 
Gestaltning samt 7: Genomförande och Förvaltning. Sist i Litteraturstudien omnämns 
föreningar och organisationer som arbetar med utvecklingen av BIM. 

Efter avsnittet med Litteraturstudier presenteras Intervjuer, där möten med aktörer i 
branschen ägt rum och nedtecknats. De intervjuade är antingen fokuserade kring 
hållbarhet eller BIM, och i vissa fall både och. 

I Resultat och Analys presenteras svaren på frågeställningarna indelat i två avsnitt där 
Frågeställning 1 Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? och 
Frågeställning 2 Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för att analysera aspekter 
inom hållbart byggande? har slagits samman och presenteras i tabellform, indelat i de 
sju delområden aspekterna är uppdelade i. Frågeställning 3 Hur kan BIM bidra till 
hållbart byggande? besvaras textbaserat. Detta följs av Diskussion där resultat och 
metod diskuteras. 

Studien avslutas med avsnittet Slutsats där även rekommendationer för fortsatta 
studier i ämnet presenteras.



Bakgrund och förutsättningar 

9 

2 Bakgrund och förutsättningar 
Då målet med denna studie är att utreda hur BIM kan vara ett hjälpmedel i syftet 
att uppnå hållbart byggande har en utredning gjorts i vad som menas med BIM 
och hur det fungerar i verkligheten. För att besvara frågeställningarna studien 
bygger på är även begreppet hållbart byggande utrett. Därför styrs studien kring 
hur begreppen definieras, vilket fastställs i detta avsnitt. Definieringen försvåras 
dock utav den begreppsförvirring som råder överlag kring både området BIM och 
kring hållbart byggande. Begreppen är föränderliga och betyder olika saker beroende 
på vem som tillfrågas. Det har inneburit en utmaning i insamlandet av material. 
 

2.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning på området BIM och/eller hållbart byggande. 

2.1.1 BIM-baserad energianalys av G. Engman 

Gustav Engman, student från KTH, utförde sitt examensarbete på 30 hp år 2010 
med syfte att genomföra en litteraturstudie som ska generera förståelse i 
sammanhanget BIM-baserade energianalyser. Samt att öka förståelsen i att ha ett 
effektivt samarbete tidigt i designprocessen. 

I början av rapporten beskriver Engman, betydelsen av BIM-baserad energianalys. 
Därefter utför Engman en undersökning med syfte att utreda och beskriva ett 
BIM-baserat arbetssätt. Undersökningen visar att det är svårt att få med all data 
vid importer och det krävs oftast extra förståelse för att förstå exportens resultat. I 
resultatet av sitt examensarbete skriver Engman att möjligheterna för att 
effektivisera projekteringen och designprocessen är stora vid användning av BIM. 
All information som BIM-modellen kan innehålla skapar tidsmässig och 
ekonomisk vinning i företagen.8 

2.1.2 GreenBIM, Successful Sustainable Design with Building 
Information Modeling av E. Krygiel, B. Nies 

Green BIM Successful Sustainable Design with Building Information Modeling 
beskriver hur ett projekt byggs upp med BIM, och hur viktiga alla de som är 
involverade i projektet är. Författarna visar på att det är sambandet mellan 
tekniska analyser, kommunikation och samarbete under projektets gång som får 
projektet hållbart. Deras erfarenhet bevisar att det är brist i överföring mellan 
analysverktyg som gör ett projekt kostsamt när tid slösas bort vid återställning av 
informationsglappen. Med boken vill författarna ge praktiska exempel på att 
kunna utföra hållbara BIM projekt.9 

                                                
8 Engman, G., 2010 
9 Krygiel, E., Nies, B., 2008  



Bakgrund och förutsättningar 

10 

2.1.3 Byggekologi, Kunskaper för ett hållbart byggande av V. Bokalders 
och M. Block 

Boken Byggekologi lägger fokus på hållbar utveckling inom byggsektorn och vad 
som krävs för att bygga miljöanpassade samhällen och byggnader. Den är indelad i 
fyra avsnitt som var och ett behandlar hur material och metoder ska bedömas för 
att på ett holistiskt sätt uppnå hållbarhet. Alltså att inte bara se till exempelvis 
energihushållning i en byggnad utan även ta hänsyn till byggnadens livscykel 
utifrån ekonomiska, ekologiska, och sociala faktorer. Sammanfattningsvis handlar 
det om att bygga sunda hus, hushålla med resurser, att sluta kretslopp och att 
anpassa till platsen.10 
 

2.2 Definition Hållbart byggande 
Begreppet ”hållbart byggande” kommer från begreppet ”Hållbar utveckling”, 
Sustainable development. Det myntades i Brundtland-kommissionens rapport 
efter att den första miljökonferensen i FNs regi ägt rum i Stockholm 1972. I 
Brundtlands-rapporten Vår gemensamma framtid 1987 fastslogs den etiska principen:  

Vi måste tillfredsställa vår generations behov utan att förstöra möjligheterna för kommande 
generationer att tillfredsställa sina.11 

Hållbarhetsbegreppet inom byggande innebär således att hänsyn tas till byggandets 
inverkan på miljön, både på lång sikt och på kort sikt. Dessutom igenom alla faser 
en byggprocess innebär, från framställning av byggnadsmaterial tills det återgår 
som avfall. Men också den belastning på miljön som bebyggelse innebär i form av 
boende och tomtmarkupptagande. Att bygga hållbart är att bygga för framtiden. 

Ett annat begrepp, ekologiskt byggande, används på olika sätt beroende på om du 
är en arkitekt, byggmästare, ingenjör eller politiker. För en byggbiolog är naturliga 
byggnadsmaterial detsamma som att bygga sunt. Människans hälsa är det centrala 
och därför är industriellt framtagna byggnadsmaterial med ämnen som många 
gånger är giftiga inte populärt. En energisparare däremot tycker om 
högteknologiska lösningar så som tjock isolering och modern teknik som kan 
sänka energiförbrukningen och därmed minska den negativa inverkan på miljön. 

En byggekolog å sin sida ser till projektet utifrån ett helhetsperspektiv, från 
tidigaste skedet ändå till rivning och hur materialet ska återanvändas alternativt 
oskadliggöras. En byggekolog förespråkar därför säkerligen förnyelsebara material 
som trä vilket en stadsekolog inte skulle nöja sig med. En stadsekolog ser till 
gynnsam markförbrukning och bostadstät bebyggelse med nyttjande av redan 
etablerade trafiknät. Därtill kommer arkitekten som vill använda solkraft och låta 
byggnader producera istället för att förbruka energi, vilket stadsplanerare tycker 
förfular stadsarkitekturen och inte anpassar sig till regionens byggnadsstil. 

                                                
10 Bokalders, V., Block, M., 2009 
11 Bokalders, V., Block, M., 2009 
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Det är därför sammanfattningsvis skiljaktiga åsikter om definitionen på ekologiskt 
byggande och inte helt enkelt att ena. Men den tyska tidskriften ÖKO-TEST och 
ÖKO-HAUS har definierat ekologiskt byggande till att både innefatta och uppfattas som 
boendesunda, hållbara hus i naturliga material, energisparande solvärmenyttjande och lätt 
underhållsbara hus av hög kvalitet till rimliga priser.12 

Varis Bokalders skriver i sin bok Byggekologi om begreppsförvirringen kring 
byggande och hållbarhet. En del vill benämna det energisnålt byggande, andra 
ekologiskt byggande. Det talas om gröna hus, sunda hus och kretsloppsbyggande. 
Innebörden har dock förändrats över tiden och bytt riktning från att ha kretsat kring 
energihushållning till istället en helhetssyn med utgångspunkt i miljö och ekologi.13 
 

2.3 Definition BIM  
Ordet BIM står för på engelska building information model eller building 
information modeling och översatt till Svenska- byggnadsinformationsmodell eller 
byggnadsinformationsmodellering. I samhället och främst byggbranschen 
föreligger en spridd bild av vad BIM egentligen är, svaret på frågan om vad BIM 
är beror på vem man frågar. Förklaringar som förekommer i branschen är bland 
annat att BIM är, en process, 3D-modell, arbetssätt och eller tidsbesparing.  

Rogier Jongeling beskriver i sin rapport om olika aktörers syn på BIM, en del 
anser det som en teknikdel, och andra ser BIM som ett projekt. Jongeling samlar 
ihop förvirringen med att säga att det inte finns ett entydigt svar på frågan, att det 
skulle kunna finnas olika grader av hur BIM används beroende på informationen 
som genereras och förvaltas, och beroende på hur mycket den informationen 
används och kommuniceras mellan aktörerna.14 

Marco Granroth som har skrivit boken BIM-Byggnadsinformationsmodellering, 
beskriver BIM som ett modernt arbetssätt, en virtuell modell av verkligheten där 
all information om projektet, genom hela livscykeln finns i modellen. Han 
beskriver BIM vidare med att BIM-modellen tas fram gemensamt av discipliner 
från olika områden genom hela byggprocessen. Granroth förklarar att målet med 
arbetsmetoden BIM är att minimera informationsglappen som uppkommer då 
information skickas mellan discipliner i ett projekt. Arbetsmetoden minimerar inte 
det problem som kan uppkomma av den mänskliga faktorn som, okunskap, dåliga 
arbetsledare, Svarte Petter-spel, entreprenadtvister och machokultur.15 

Författarna Eddy Krygiel och Bradley Nies som skrivit boken Green BIM inleder 
kapitlet om BIM med att enkelt förklara begreppet BIM i citatet nedan. 

”Building information modeling (BIM) is an emerging tool in the design industry that is used to 
design and document a project, but is also used as a vehicle to enhance communication among all 
the project stakeholders.” 

                                                
12 Schmitz-Günther, T., Ekologiskt byggande och boende, Könemann cop., Köln, 2000 
13 Bokalders, V., Block, M., 2009 
14 Jongeling, R., 2008 
15 Granroth, M., 2011 
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Krygiel och Nies skriver i boken att det råder en missuppfattning om vad BIM är. 
Författarna beskriver att BIM inte bara är ett mjukvaruprogram utan även en 
arbetsmetod. I boken Green BIM, definierar författarna BIM med dessa ord: 

”BIM is defined as the creation and use of coordinated, consistent, computable information about 
a building project in design – parametric information used for design decision making, production 
of high-quality construction documents, prediction of building performance, cost estimating, and 
construction planning.”16 

Paul Sullivan, Senior Public Relations Manager på Autodesk, definierar BIM: 

“Building Information Modeling (BIM) is an integrated process for exploring a project’s key 
physical and functional characteristics digitally before it’s built, helping to deliver projects faster 
and more economically, while minimizing environmental impact.”17 

                                                
16 Krygiel, E., Nies, B., 2008 
17 Buildipedia, hämtad 2012-12-28, <http://buildipedia.com/in-studio/design-technology/the-daily-life-
of-building-information-modeling-bim> 
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3 Genomförande 
Frågeställningarna i denna studie är besvarade genom litteraturstudier och 
intervjuer samt studier av beskrivningar över analysverktyg. Frågeställning 1 och 2 
kräver konkreta svar och är därför undersökta genom litteraturstudier medan 
underlaget till Frågeställning 3 baseras på förutom litteraturstudier även 
intervjuade i branschen och deras uppfattning om BIM och hållbart byggande. För 
att besvara Frågeställning 3 har dessutom organisationer och föreningar som 
arbetar med utvecklingen av BIM studerats. 
 

3.1 Litteraturstudie 
För att besvara Frågeställning 1 Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? 
har studier gjorts av de miljöcertifieringssystem som är rekommenderade för den 
svenska marknaden. Dessa miljöcertifieringssystem listar olika 
bedömningskriterier en byggnad eller anläggning ska uppnå för att certifieras. 
Dessa bedömningskriterier har studerats var för sig för att sedan i resultatdelen i 
denna studie presenteras i en sammanställning. Bedömningskriterierna är 
benämnda i denna studie som aspekter, vilka bedöms betydelsefulla för att uppnå 
hållbart byggande. För att översätta aspekterna till svenska, då både LEED och 
BREEAM endast finns i version på engelska, har Bokalders bok Byggekologi 
studerats där flertalet miljöcertifieringssystem behandlas och bland dem LEED, 
BREEAM och Miljöbyggnad. 

Då denna studie inte är fokuserad kring själva certifieringarna utan istället tar fram 
hållbarhetsaspekter generellt har även aspekter som inte hanteras av 
miljöcertifieringssystemen men som ändå är att betrakta som hållbarhetsaspekter 
adderats till resultatet. 

För att besvara Frågeställning 2 Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för att 
analysera aspekter inom hållbart byggande? har studien utgått ifrån Frågeställning 1, 
vilken resulterade i en sammanställd lista med hållbarhetsaspekter. Dessa 
fördelades i följande sju delområden hämtade ifrån Varis Bokalders bok 
Byggekologi; 1: Platsen, 2: Vatten och Avlopp, 3: Energi och Föroreningar, 4: Material och 
Avfall, 5: Inomhusklimat och Välbefinnande, 6: Stadens Gestaltning samt 7: Genomförande 
och Förvaltning.  

Delområdena har studerats var för sig för att vidare kunna undersöka vilka BIM-
verktyg och andra hjälpmedel som finns att tillgå för analys av varje aspekt. Detta 
undersöktes genom att studera beskrivningar över analysverktyg vilka vi fann på 
programvarutillverkares webbsidor samt rapporter vilka utfört jämförelser mellan 
olika programvaror. 

Frågeställning 3 Hur kan BIM bidra till hållbart byggande? besvaras till stor del genom 
intervjuer men också genom inhämtad information till Frågeställning 1 och 2. Sista 
delen i Litteraturstudie behandlar även organisationer och föreningar som arbetar 
med utvecklingen av BIM. 
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3.1.1 Miljöcertifieringssystem 

Sweden Green Building Council, Sweden GBC, är en ideell förening sammansatt 
av medlemmar i bygg- och fastighetsbranschen. Syftet med föreningen är att 
uppnå ett grönare byggande och utveckla attityden kring miljö- och 
hållbarhetsfrågor inom byggbranschen. Detta genom miljöcertifieringssystem som 
värnar om svenska värderingar och behov.18   

En miljöcertifiering på en byggnad innebär att den har granskats objektivt i syfte 
att ta reda på hur hållbar den är ur ett miljöperspektiv. I dagsläget är det fyra 
miljöcertifieringssystem Sweden GBC rekommenderar; LEED, BREEAM, 
Miljöbyggnad och Green Building.19  

LEED 

Det mest kända miljöcertifieringssystemet är The LEED Green Building Rating 
System. Det är utvecklat och administreras utav U.S. Green Building Council som 
är en icke vinstdrivande förening och LEED står för Leadership in Energy and 
Environmental Design. År 1999 kom den första versionen. Sedan dess utvecklas 
olika versioner för olika sorters byggnader och den för kommersiella fastigheter, 
den som är oftast använd, behandlar områdena närmiljö, vatten- och 
energianvändning, inomhusklimat samt material. Det går även att uppnå bonuspoäng 
om regional hänsyn tagits och om projektet är särskilt innovativt. I Bilaga 1 listas 
samtliga aspekter för bedömning och certifiering i LEED vid nybyggnation.  

I jämförelse med andra miljöcertifieringssystem är LEED det som har störst 
spridning i världen. Lokala anpassningar har gjort i Kanada, Indien och Kuba och 
för övriga länder bedöms certifieringen utifrån amerikansk standard.20 Sweden 
GBC har dock alldeles nyligen färdigställt LEED DES Guide v1.0 vilken avser 
bedömning av fjärrvärmeanvändning i hela Europa. Dokumentet heter Treatment of 
Scandinavian District Energy Systems.21 

BREEAM 

BREEAM som står för BRE Environmental Assessment Method är utvecklat i 
Storbritannien och är ett av de äldsta miljöcertifieringssystemen och det mest 
spridda i Europa. Det drivs idag av BRE som ägs av branschaktörer. I Sverige 
jobbar Sweden GBC med att anpassa det till svenska förhållanden och den första 
delen, BREEAM-SE som är anpassad ifrån BREEAM Commercial vilken 
hanterar kommersiella kontor och handelsfastigheter, är nu godkänd av BRE 
Global i England och inom snar framtid redo att tas i bruk. 

                                                
18 Sweden Green Building Council, Om Sweden Green Building Council, hämtad 2013-01-02, 
<http://sgbc.se/om-oss> 
19 Sweden Green Building Council, Certifieringssystem, hämtad 2013-01-03, 
<http://sgbc.se/certifieringssystem> 
20 Sweden Green Building Council, LEED, hämtad 2012-12-21, 
<http://sgbc.se/certifieringssystem/leed> 
21 Sweden Green Building Council, LEED DES Guide v1.0 klar, hämtad 2013-01-03, 
<http://sgbc.se/nyheter/426-leed-des-guide-v1-0-klar> 



Genomförande 

15 

För att certifieras i BREEAM bedöms byggnaden inom ett antal områden så som 
energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, markanvändning, 
avfallshantering och val av byggnadsmaterial. Vad som också utvärderas är 
projektledning, påverkan på närmiljö och avstånd till allmänna 
kommunikationsmedel samt vilka föroreningar byggnaden ger upphov till.22 I 
Bilaga 2 redovisas samtliga aspekter BREEAM poängsätter objektet i. 

Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är det miljöcertifieringssystem som är utformat efter svenska 
förhållanden, det vill säga svenska myndighets- och byggregler samt svensk 
byggpraxis. Detta gör systemet förhållandevis enkelt och effektivt i att uppnå 
hållbara byggnader, nybyggnation likväl som befintliga byggnader. Främst är 
Miljöbyggnad fokuserad kring energi, material och inomhusmiljö. I Bilaga 3 
omnämns de indikatorer som bedöms för att uppnå certifiering. Miljöbyggnad är 
detsamma som Miljöklassad byggnad, vilket den tidigare benämningen var.23 

EU GreenBuilding 

EU GreenBuilding är enbart inriktade kring energianvändning och riktar sig till 
organisationer och företag som vill effektivisera sina lokaler. För att uppnå 
certifiering krävs att byggnaden använder 25 procent mindre än tidigare, 
alternativt 25 procent mindre jämfört med nybyggnadskraven i BBR. Hela 
manualen för EU GreenBuilding finns presenterad i Bilaga 4 och nedan följer ett 
utdrag ur manualen med bedömningsgrunder för certifiering: 

Krav24 

För att GreenBuilding-certifiera en ny lokalbyggnad krävs 

• Att energianvändningen kan minskas med 25 procent jämfört med energikraven i BBR 
• En beskrivning och redovisning av energiberäkning som visar att energikraven uppfylls 
• Ett energiledningssystem kopplat till den aktuella byggnaden 
• Att det finns en plan för årlig återrapportering av energianvändningen 
• Ett skriftligt åtagande från sökande företags ledning 
• Att det finns en kontaktperson för GreenBuilding hos sökande företag med ansvar för 

att: 
o De planerade åtgärderna genomförs 
o Energianvändningen kommer att mätas och analyseras 
o Regelbundet informera företagsledningen om energiarbetets framsteg 
o Byggnadens energianvändning årligen återrapporteras till Sweden Green 

Building Council/EU-kommissionen 
• Gulmarkerade fält i ”EU GreenBuilding’s Application Tool”, ska vara ifylld och 

bifogad ansökningsformuläret.	  

                                                
22Sweden Green Building Council, BREEAM, hämtad 2013-01-03, 
<http://sgbc.se/certifieringssystem/breeam> 
23 Sweden Green Building Council, Miljöbyggnad, hämtad 2013-01-02, 
<http://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoebyggnad> 
24 Sweden Green Building Council, EU GreenBuilding Bedömning av nyproducerad byggnad 2012-09-
25 Version 2, hämtad 2013-01-02, <http://sgbc.se/ansoekningsformulaer-bedoemningsgrunder-mm> 
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3.1.2 Hållbart byggande Delområde 1: Platsen 

För att bygga hållbart krävs att de naturförutsättningar som råder på platsen är de 
som får styra bygge och planering. Att bebyggelse och infrastruktur anpassar sig 
och inte tvärtom. För att detta ska vara möjligt krävs att platsen studeras för att ge 
förståelse om förhållandena. Det rör sig om naturanpassning där geografi, geologi, 
hydrologi, flora och fauna samt mikroklimat ger underlag för den fortsatta 
planeringen. Fördelarna som följer är energibesparande och gynnande av den 
biologiska mångfalden.  

För ett utvecklat hållbart samhälle krävs av samhällsstrukturen att infrastruktur 
och bebyggelse samverkar så transportbehov minskas. Fungerande, väl utbyggd 
kollektivtrafik samt gång- och cykelvägnät är fokus för att uppnå detta. Det är 
också centralt att människan är utgångspunkt. Ett samhälle där människan mår bra 
och känner sig trygg och där segregation och rädsla inte tar över är målet.25 

Landskapsanalys 

Inventering av platsen sker som ett första steg där förutsättningarna för den 
fortsatta planeringen tas fram. En metod är överlagring av kartor som visar till 
exempel vegetation, hydrologi, geologi och klimat. Addera till detta annan 
information så som kulturhistoria, bebyggelse och föroreningar. Detta ger 
sammantaget en landskapsanalys.  

Genom att studera en sektion utav ett landskap kan bebyggelse placeras med 
lösningar för bevarandet av naturmark, öppna grönytor och vegetationsskärmar.26 
Ett datoriserat verktyg för detta är GIS som bland annat länsstyrelserna 
tillhandahåller tjänster inom:27 

- Geografiskt Informationssystem – GIS 

GIS är datorbaserade informationssystem med funktioner för inmatning, 
bearbetning, lagring, analys och presentation av geografiska data. 
Information det rör sig om är till exempelvis vägar, vattendrag, 
markanvändning, fastighetsgränser och bebyggelse. De ligger i olika skikt 
och när de slås samman blir resultatet en konfliktkarta som blir underlaget 
för den fortsatta planeringen. 28 

Exempel på programvaror som integrerar GIS och CAD 
(2D/3D/BIM): 

o Autodesk AutoCAD Civil 3D29 

o Bentley Map V8i30 

o Tekla Municipality GIS31 

                                                
25 Bokalders, V., Block, M., 2009 
26 Bokalders, V., Block, M., 2009 
27 Länsstyrelserna, GIS-tjänster, hämtad 2013-01-06, <http://www.gis.lst.se> 
28 Bokalders, V., Block, M., 2009 
29 Autodesk, AutoCAD Civil 3D, hämtad 2013-01-06, 
<http://www.autodesk.se/adsk/servlet/pc/index?siteID=440386&id=14585838> 
30 Bentley, Bentley Map V8i, hämtad 2013-01-06, <http://www.bentley.com/en-
US/Products/Bentley+Map/Bentley+Map+Users+-+For+Engineer_Technician.htm> 
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Miljökonsekvensbeskrivning – MKB 

För verksamheter som har ”betydande påverkan” på omgivningen är det lagkrav 
enligt kapitel 6 i miljöbalken att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning, MKB.32 
Syftet är att identifiera och beskriva miljökonsekvenser och effekter, direkta och 
indirekta, verksamheten har på bland annat människor, djur, växter, mark, vatten 
och luft.  

Det handlar också om att offentliggöra uppgifter och på så vis möjliggöra samråd 
där allmänheten får säga sitt. Dock används en MKB inte bara av verksamheter 
som är nödgade enligt lag, utan det är också ett verktyg att föra fram miljöfrågorna 
i planeringen. För vägledning och tillämpning kan naturvårdsverket konsulteras.33 
Datorbaserade stöd för MKB är exempelvis GIS ihop med CAD-program.34 

Klimatanpassning 

I Sverige innebär ett klimatanpassat byggande att husen ska vara årstidsanpassade 
då klimatet under året har olika karaktär. Vad som eftersträvas är ett gott 
mikroklimat vilket uppnås genom studier i sol och skugga, vind och lä samt kallt 
och varmt.35  

- Sol och skugga 

Klimatet i Sverige gör att stora fasadpartier bör vara placerade i solen 
större delen av uppvärmningssäsongen. Solvarma sydsluttningar ska 
utnyttjas medan norrsluttningar i skugga ska undvikas. Det finns också ett 
rekommenderat antal soltimmar som särskilda rum ska kunna nås av sol. 
Det krävs därför att solstudier görs för att kunna förutse inverkan, både 
från omgivande bebyggelse på nyproduktion samt det motsatta. Solstudier 
kan utföras manuellt genom skugglängdsdiagram och solkartor på ritningar 
men enklast är att använda 3D-modelleringsprogram. Tack vare att lokal 
väderdata inhämtas i modellen går det studera dygnets olika tidpunkter och 
likaså årets, och då lämpligen höst- och vårdagsjämning. 

Exempel på programvaror som analyserar sol och skugga i 3D/BIM: 

o Autodesk Ecotect Analysis 

o Autodesk AutoCAD Civil 3D 

o Autodesk Revit Architecture 

o Vasari Beta 2  

o ArchiCAD 
                                                                                                                                       
31 Tekla, Tekla Samhällsplanering, hämtad 2013-01-07, 
<http://www.tekla.com/se/solutions/infrastructure-energy/public-administration/Pages/tekla-land-use-
planning.aspx> 
32 Bokalders, V., Block, M., 2009 
33 Naturvårdsverket, Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av verksamheter och åtgärder, hämtad 2013-
01-06, <http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Lagar-och-styrning/Lag-och-ratt/Miljobalken/Var-
information-kopplat-till-miljobalkens-kapitel/Miljokonsekvensbeskrivning-MKB-av-verksamheter-
och-atgarder/> 
34 Zetterberg, A., Network Based Tools and Indicators for Landscape Ecological Assessments, 
Planning, and Design, Lic.-avh., Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2009 
35 Bokalders, V., Block, M., 2009 
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o IES <VE> Integrated Environmental Solutions  

o ECOTECT  

o DesignBuilder  

o IDA ICE  

- Vind och lä 

Att anpassa byggandet med hänsyn till lokala vindförhållanden är en hållbar 
strategi. Då de vindkartor som finns att tillgå över Sverige är generella och 
inte visar särskilt lokalanpassade förhållanden kan istället en vindros vara 
en bra metod att använda. En vindros visualiseras och simuleras i 3D-
modelleringsprogram genom att lokal väderinformation hämtas in i modellen.36 

Exempel på programvaror som analyserar vind och lä i 3D/BIM: 

o Autodesk Ecotect Analysis 
Ecotect simulerar både en vindros och hur byggnaden uppför sig i 
en vindtunnel. 

o Vasari Beta 2 

- Kallt och varmt 

Kalluftssjöar och värmeöar är fenomen som måste tas hänsyn till. En 
kalluftssjö bildas när kall luft från natten sjunker från sluttningar ner i 
dalgångar vilket sänker temperaturen. Därför bör bebyggelse inte placeras 
där det finns risk för detta. Alternativet är att styra undan med hinder eller 
dränera bort med minskad vegetation.  

Värmeöar uppstår i städer där medeltemperaturen är något högre än 
omgivande landsbygd. Det beror på flertalet faktorer, bland annat att 
solvärme lagras i staden tunga material, att ytavdunstningen minskar på 
grund av dränering och spillvärme av byggnader. Då temperaturen höjs 
minskar luften över staden som ger upphov till mer nederbörd och mindre 
vind. Värmeöar är också kopplade till inversion vilket innebär att det blir 
som ett lock över staden där luftrörelsen bromsas. Det medför att 
luftföroreningar stängs in. För att motverka detta är lämplig vegetation 
som avdunstningsytor, vilket kyler staden, en möjlig lösning. 

Vegetationsytor i form av så kallade gröna tak fungerar dessutom som ett 
filter där partikelbelastning minskar, det dämpar buller i husets närmaste 
omgivning och det fungerar också som ”stepping stones” för djur- och 
växtarters spridning.37 

Exempel på programvara som utför ytanalyser med hänsyn till 
värmeöar samt behov av vegetationsytor i 3D/BIM: 

o Autodesk AutoCAD Civil 3D 

                                                
36 Bokalders, V., Block, M., 2009 
37 Bokalders, V., Block, M., 2009 
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3.1.3 Hållbart byggande Delområde 2: Vatten och avlopp 

En utgångspunkt för byggande är ofta vattens rörelsemönster och i hållbar 
planering är det ännu noggrannare då vatten, efter luft, är det viktigaste mediet för 
att transportera bort miljöföroreningar. För att skilja på olika slags vatten delas 
vatten in i ytvatten, grundvatten och regnvatten eller dagvatten som det också 
benämns. Dessa faller in under renvatten. I ett hållbart system tas det om hand på 
plats genom avdunstning istället för att ledas bort och riskera att översvämma 
reningsverken som då släpper ut orenat avloppsvatten. Det kallas LOD, lokalt 
omhändertagande av dagvatten. 

Förorenade vatten är trafikvatten, gråvatten och svartvatten. Trafikvatten ska 
samlas upp separat och renas medan gråvatten som är bad-, disk- och tvättvatten 
renas i lokala våtmarker och svartvatten i vacuumsystem med rening i 
biogasanläggningar. Hammarby sjöstad är ett gott exempel på hur vattenplanering 
har skett ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är den första stadsdelen i Sverige med 
avloppssortering i olika fraktioner.  

Ett avloppsreningsverk är till för att oskadliggöra smittoämnen så sjöar och 
vattendrag inte förorenas. Skillnaden på ett ”vanligt” avloppsystem och ett 
hållbart, kretsloppsanpassat, är att näringsämnen som fosfor, kväve och kalium 
som finns i avloppet, ska kunna återanvändas.38  

Exempel på verktyg vid analys gällande vattenförbrukning och 
dagvattenhantering i 3D/BIM: 

- Autodesk Green Building Studio 

o Det går till exempel att uppskatta vattenförbrukningen utifrån 
vilken byggnadstyp det gäller samt hur många som bor där.  

o En utvärdering för vad som kan göras för att minska 
vattenförbrukning är möjligt. 

o Dimensionering av rör och typ av material som säkerställer 
vattenkvaliteten.39 

- Autodesk Civil 3D 

o Till exempel går det att göra en utvärdering på hur mycket 
regnvatten som kan samlas upp inom ett visst område och därefter 
konstruera för att lagra regnvatten för senare användning. 

o Minska föroreningen från dagvattenavrinning genom uppsamling 
och ökad infiltration. 

o Maximering av återföring till grundvatten. 

o Konstruera system samt ledningsdimensionering, 
uppsamlingsområden, biologiska reningsdiken och torv/grästak.40 

                                                
38 Bokalders, V., Block, M., 2009 
39 Autodesk, Guide till hållbar konstruktion för arkitektur, konstruktion, el och VVS, hämtad 2013-01-
09, <http://www.autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=15267543> 
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3.1.4 Hållbart byggande Delområde 3: Energi och föroreningar 

I Sverige används cirka 4o procent av den totala energianvändningen till byggnader 
genom uppvärmning och eltillförsel. Tekniken och kunskapen att bygga energisnåla 
hus finns. Både passivhus och plusenergihus, det senare som producerar mer 
energi än det gör av med och då oftast el med hjälp av solceller, blir allt mer vanligt. 

Vid planering är det nödvändigt att ta hänsyn till arkitektur och utformning som 
har stor betydelse för hur energieffektiv byggnaden blir. Det är också viktigt att 
välja eleffektiva apparater för att minimera elbehovet och undvika onödig 
elanvändning. Lösningar där el inte används så som dagsljusinsläpp, torkholk och 
skafferi kan prioriteras. I Sverige behöver de flesta byggnader värmas, och en del 
byggnader kylas. Detta kan med fördel uppnås med förnybara energikällor. Det 
finns flera metoder att ta till på marknaden, bland annat eldning av biobränsle, 
solvärme, värmepumpar och spillvärme.41 

För att uppnå den bästa lösningen vad det gäller energi är det relevant att jämföra 
olika utformningar av byggnaden. Där den tänkta byggnaden ställs i förhållande till 
omgivning och klimat.42 Allt eftersom projektet utvecklas berörs de olika delarna 
som är relevanta för energiberäkningar och simuleringar. Det är därför viktigt att 
till en början se resultaten som en jämförelse i de olika stegen i designprocessen 
för att allt eftersom få mer precisa beräkningar.43 

Energianalysprogram 

Det finns en mängd analysprogram att använda för att analysera energi och föroreningar 
angående byggnader. Med energianalysprogrammen är det möjligt att genomföra 
beräkning av den totala energianvändningen, beräkning av totalt koldioxidutsläpp, 
analysera konstruktion alternativa lösningar för förbättrad energieffektivitet, rapportering 
av koldioxidutsläpp och andra föroreningar. Alla program är inte kombinerbara 
med BIM men ett urval är identifierade nedan med hänvisning till G. Engmans 
rapport BIM-Baserad energianalys om inget annat anges:44 

- Fördelning energiförbrukning 

o Autodesk Ecotect Analysis 

o ECOTECT 

o IES 

o Autodesk Green Building Studio 

- Årlig energiförbrukning 

o Autodesk Ecotect Analysis 

o ECOTECT 

                                                                                                                                       
40 Autodesk, Guide till hållbar konstruktion för arkitektur, konstruktion, el och VVS, hämtad 2013-01-
09, <http://www.autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=15267178> 
41 Bokalders, V., Block, M., 2009 
42 Autodesk, Vasari, hämtad 2013-01-05, <http://labs.autodesk.com/utilities/vasari/> 
43 Krygiel, E., Nies, B., 2008 
44 Engman, G., 2010 
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o IES 

- Energi för uppvärmning/kylning 

o Autodesk Ecotect Analysis 

o Autodesk Green Building Studio 

o Autodesk Revit MEP 

o ECOTECT 

o IES 

- CO2-produktion 

o Autodesk Ecotect Analysis 

o Autodesk Green Building Studio 

o ECOTECT 

- NOx-produktion 

o NxEAT45 

- Energieffektiv belysning 

o Autodesk 3ds Max Design 

- Förnybar energikälla 

o Autodesk Ecotect Analysis46 

SBUF-projektet: Effektivare energianalyser med stöd av BIM 

SBUF, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, har genomfört ett projekt i 
syfte att effektivisera energianalyser med stöd av BIM. Anledningen till projektet 
är att den information som skapas i CAD-modellen ska tas tillvara och föras in i 
energiberäkningsprogrammen. Detta sparar tid och kraft för energiingenjören 
som annars måste skapa egna 3D-modeller och lägga in data manuellt i 
avancerade beräkningsprogram. 

En marknadsundersökning har visat att i Sverige används vanligen IDA ICE och 
VIP-Energy inom energiberäkning och Revit och ArchiCAD inom 3D-
modellering så därför användes dessa i projektet.47 I och med projektet 
sammanfördes aktörer inom CAD och energiberäkningsområdet och praktiska 
handlednings manualer och checklistor har arbetats fram med råd och anvisningar 
för olika ambitionsnivåer. De ger även en översikt av de energianalysverktyg som 
används i Sverige. Manualerna, som är listade nedan, finns allmänt tillgängliga på 
OpenBIM.se under EnergiBIM.48 
 

                                                
45 Energy Efficiency & Renewable Energy, NOx and energy assessment tool, hämtad 2013-01-09, 
<http://www1.eere.energy.gov/manufacturing/tech_deployment/software_nxeat.html> 
46 Autodesk, Guide till hållbar konstruktion för arkitektur, konstruktion, el och VVS, hämtad 2013-01-
09, <http://www.autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=15267471> 
47 OpenBIM, Effektivare energianalyser med stöd av BIM, hämtad 2013-01-09, 
<http://www.openbim.se/sa/node.asp?node=1206> 
48 OpenBIM, EnergiBIM, hämtad 2013-01-04, <http://www.openbim.se/sa/node.asp?node=1250> 
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Hjälpmedel att integrera energianalyser och BIM 
- Checklistor 

o Revit/ArchiCAD – IDA ICE 
Stöd för arkitekt och energispecialist vid skapande av modell och 
export/import av IFC-fil 

o EcoDesigner – VIP-Energy 
Stöd för arkitekt och energispecialist vid export av VUT-fil 

- Manualer 
o Revit – IDA ICE 

För arkitekten vid skapande av modell och IFC-export 
o Revit – VIP-Energy 

För arkitekten vid skapande av modell och export av VUT-fil  
Obs! Ej färdigställd 

o ArchiCAD – IFC export 
För arkitekten vid skapande av modell och IFC-export  

o ArchiCAD – EcoDesigner 
För energiberäkningar i EcoDesigner i kombination med 
ArchiCAD 

o IDA ICE – IFC import 
För energispecialisten vid import av IFC-fil 

 
Energiledningssystem 

Energiledningssystem syftar till att verksamheter måste kontinuerligt effektivisera 
sin energiprestanda genom processen planera, genomföra, följa upp och förbättra. 
Det finns en internationell standard för energiledningssystem, SS-EN ISO 
50001:2011, som verksamheter kan certifiera sig i.49 

BBR 

Boverket som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 
reglerar energikrav på byggnader i Sverige genom BBR, Boverkets byggregler. 
Övergripande gäller kravet att en byggnad inte får använda mer än ett visst antal 
kilowattimmar per kvadratmeter och år. Beroende på vart i landet byggnaden 
uppförs gäller olika krav. På Boverkets webbsida går att beräkna byggnadens 
energiprestanda genom att fylla i data om byggnaden och dess energiåtgång.50 Det 
är också Boverket som hanterar Energideklarationer. 

Energideklarationer 

År 2006 beslutade EU att energideklarationer med information om byggnadens 
ventilation, varmvatten, uppvärmning och styr- och reglerapparatur ska upprättas 
för alla byggnader. Deklarationen ska även redovisa elåtgång, driftel och hur 
mycket el och energi byggnaden använder. Målet är energibesparingar. 
Energideklarationer utfärdas av certifierade energiexperter.51 

                                                
49 Energimyndigheten, Energiledning, hämtad 2013-01-08, 
<http://energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Energiledning/> 
50 Johansson, P., Norrman, S., Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler – Utgåva 2, 
Boverket, Karlskrona, 2012 
51 Bokalders, V., Block, M., 2009 
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3.1.5 Hållbart byggande Delområde 4: Material och avfall 

Att välja material ur miljö- och hållbarhetssynpunkt är inte helt enkelt då många 
faktorer påverkar. Dels materialets resursförbrukning och miljöbelastning när det 
tillverkas och dess drift. Dels vilka kemikalier som används och som i sin tur 
påverkar ekosystem och hälsa, både på byggarbetsplatsen för dem som hanterar 
materialen och i inomhusmiljön för brukarna. Det handlar i stort om att bygga 
sunda hus som människor mår bra i och som inte skadar naturen eller 
arbetsmiljön på byggarbetsplatsen.52 

Det finns olika hjälpmedel och verktyg för att göra medvetna materialval och 
nedan listas ett urval.  

- Livscykelanalys (LCA)  

En metod för att veta den totala miljöpåverkan en produkt har under hela 
dess livscykel. Hela processen granskas, från råvaruutvinning och tillverknings-
process till avfallshantering och i det bästa scenariot återanvändning. Även 
all energiåtgång, transportering och utsläpp ska ingå.  

ISO 14040:2006 är den standard som beskriver vilka ramar och principer 
som gäller i utförandet av en livscykelanalys. Dock inte tekniken i detalj.53 
En LCA ska innehålla en definition av mål och omfattning med analysen, 
en livscykelinventeringsanalys (LCI) som behandlar material- och energiflöden, 
och en miljöpåverkansbedömning (LCIA) vilken är indelad i tre delar: 
klassificering, karaktärisering och viktning. Dessa tre delar genererar kategorier 
som tilldelas tal som sedan värderas samman i ett slutligt bedömningstal.54 

Ett intressant exempel är Schweiz som för olika byggdelar såsom bjälklag, 
ytterväggar etcetera tagit fram livscykelanalyser. Det är på så vis möjligt att 
jämföra miljöbelastningen mellan olika konstruktioner i drivhuseffekt 
CO2/kvm, försurning i gram SO2/kvm och energiförbrukning MJ/kvm. 
Det är också möjligt att se hur konstruktionen är utifrån emissioner, 
byggprocess, giftighet, underhåll, reparationer, avfall återanvändbart avfall 
och deponiavfall.55 

- Miljöledningssystem 

Ett miljöledningssystem är ett verktyg till företag utformat för att underlätta 
och förbättra deras miljöarbete. Det finns flera olika men det vanligaste är 
miljöledningssystemet SS-EN ISO 14001. Det kommer från ISO 14000-
serien där miljöstandarder utvecklas, vilket med fördel kan kopplas till 
ledningssystemen ISO 9001 för kvalitet och ISO 18001 för arbetsmiljö.56  

                                                
52 Bokalders, V., Block, M., 2009 
53 International Organization of Standardization, ISO 14040:2006, hämtad 2013-01-04, 
<http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=37456> 
54Ekegren, A., Utvärdering av byggvarudeklarationer som ett verktyg för att miljösäkra hanteringen av 
material inom anläggningsbranschen, Masteruppsats, Göteborgs Universitet, Göteborg, 2011 
55 Bokalders, V., Block, M., 2009 
56 Swedish Standards Institute, SS-EN ISO 9001:2008, hämtad 2013-01-06, 
<http://www.sis.se/sociologi-service-företagsorganisation-och-ledning-och-
administration/kvalitet/kvalitetsledning-och-kvalitetssäkring/ss-en-iso-90012008> 
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Det anges dock inga definitiva nivåer för miljöarbetet, utan används för att 
kartlägga verksamhetens miljöpåverkan och på så vis sätta upp mål för att 
minska dem. Uppföljning och utvärdering är centralt i arbetet.  

Miljöledningssystemet har hjälp ifrån LCA då det där i ska framkomma 
vart den största belastningen på miljön görs och det på så vis går att rikta 
miljömålen rätt.57  

- Byggvarudeklaration (BVD 3) 

En byggvarudeklaration är en frivillig deklarering av innehåll och 
miljöinformation som leverantören själv fyller i om sin produkt. 
Branschgemensamt har man kommit fram till BVD 3 som ett format att 
kommunicera byggvarors miljöpåverkan. Där finns två övergripande 
användningsområden för BVD 3. Dels som ett verktyg vid projektering 
och inköp att välja lämplig byggvara utifrån miljöbedömning. Dels för 
dokumentation av miljöegenskaper i inbyggda varor och material för att i 
förlängningen veta vad som krävs vid till exempel rivning och 
avfallshantering. Byggvarudeklarationen lämnar uppgifter om byggvaran 
inom områdena energihushållning, materialhushållning, utfasning av farliga 
ämnen samt säkerställande av god innemiljö. Dessa områden är utpekade i 
byggsektorns Miljöprogram 2010.58 

Det är Kretsloppsrådet som tagit fram deklarationen och som tidigare 
också hanterat den, men i november 2012 bildades en ny förening med 
uppgift att förvalta och utveckla byggvarudeklarationen. Det är 
Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, Fastighetsägarna, HSB, SABO, 
Svenska Teknik & Designföretagen och Sveriges Byggindustrier som har 
gått samman. Syftet är att säkerställa publik tillgänglighet av 
miljöinformation för byggprodukter, att det ska gå att nå i digitalt forum 
och att det inte ska vara bundet till enskilda företags intressen.  

Utvecklandet av deklarationen ska ske utifrån lagkrav och marknadens 
behov, samt vilka möjligheter tillverkarna har att leverera informationen. 
Det ska också ske enligt de nya krav som ställs i Byggproduktförordningen 
(CPR) och anpassning till miljöcertifieringssystem till exempel LEED, 
BREEAM och Miljöbyggnad.59 

- Miljövarudeklarationer (EPD) 

I motsats till BVD 3:er, som är nationellt och inte genomgår granskning 
utav tredje part, finns miljövarudeklarationer (EPD:er). Det internationella 
EPD-systemet är till för att objektivt beskriva vilka miljöegenskaper en 
tjänst eller vara har ur ett livscykelperspektiv.  

                                                
57 Swedish Standards Institute, SS-EN ISO 14001:2004, hämtad 2013-01-03, <http://www.sis.se/miljö-
och-hälsoskydd-säkerhet/miljöskydd/miljöledning/ss-en-iso-140012004> 
58 Kretsloppsrådet, Byggvarudeklarationer – Kretsloppsrådets riktlinjer BVD 3 juni 2007, hämtad 
2013-01-04, <http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?refid=186> 
59 Byggmaterialindustrierna, Senaste nytt, hämtad 2013-01-04, 
<http://www.byggmaterialindustrierna.se/index.php/2012/11/ny-forening-for-byggvarudeklarationer-
bildad/> 
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Med det här systemet är det möjligt att jämföra produkter med varandra 
världen över då det är standardiserade metoder som används vid 
framtagningen av EPD:erna. Det sker också en oberoende tredjeparts 
granskning innan godkännande och publicering. Dessutom går det även att 
klimatdeklarera produkten. Ett användningsområde som är viktigt för 
EPD:er är inom hållbar upphandling, tack vare dess trovärdighet.60 

- Säkerhetsdatablad (SDB) 

Ett säkerhetsdatablad för en produkt syftar till att förebygga skador på 
människor och miljö. Det innehåller uppgifter som ska informera om de 
farliga egenskaper produkten har, risker produkten medför och de skydds-
åtgärder som ska vidtas vid hantering. Det är leverantören som är skyldig 
att tillhandahålla ett SDB i samband vid leverans utifall produkten innehåller 
ämnen och/eller blandningar som är klassificerade som farliga. Ytterligare 
krav finns och de regleras i europeiska kemikalielagstiftningen REACH.61 

- Databaser  

De mest förkommande verktygen för material- och produktval i form av 
register och databaser listas under denna rubrik.  

o Byggvarubedömningen 

I val av byggmaterial finns Byggvarubedömningen.se. Det är ett 
webbaserat verktyg som bedömer och tillhandahåller information 
om olika produkter och material som används i byggbranschen. 
Byggvarudeklarationer och Säkerhetsdatablad går att finna i 
byggvarubedömningens databas.  

Byggvarubedömningen stöds utav många av Sveriges stora och 
viktiga fastighetsägare för att ta fram en standard i miljöbedömning 
av produkter, och med ambitionen att enbart miljöbedömda och 
miljögodkända produkter ska byggas in i framtida hus. Tjänsten är 
inte gratis utan det kostar, både att använda och för 
materialtillverkaren att få sin produkt bedömd och sökbar. 62  

o BASTA 

BASTA är liksom byggvarubedömningen ett webbaserat verktyg för 
att välja sunda byggmaterial och produkter. BASTA tillhandahåller 
informationen fritt tillgänglig. Det drivs som icke vinstdrivande aktiebolag 
och ägs gemensamt av IVL, Svenska miljöinstitutet och Sveriges bygg-
industrier och deras syfte är att bidra till att farliga kemiska ämnen 
fasas ut. Finns produkten registrerad i BASTA innebär det att kraven 
uppfyllts. Kraven kommer från REACH.63  

                                                
60 Miljöstyrningsrådet, EPD, hämtad 2013-01-04, <http://www.msr.se/sv/epd/> 
61 Kemikalieinspektionen, Faktablad Säkerhetsdatablad, hämtad 2012-12-03, 
<http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/Klassificering-markning-och-
sakerhetsdatablad/Sakerhetsdatablad/> 
62 Byggvarubedömningen, Om BvB, hämtad 2013-01-03, <http://www.byggvarubedomningen.se/sa/node.asp?node=458> 
63 BASTA, Om BASTA, hämtad 2013-01-04, 
<http://www.bastaonline.se/ombasta.4.3d9ff17111f6fef70e9800039305.html> 
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o Prioriteringsguiden – Prio 

Prio är liksom Byggvarubedömningen och BASTA ett webbaserat 
verktyg för en hållbar utveckling men fokuserar på kemikalier och 
farliga ämnen. Prio utgör en del av Kemikalieinspektionen, KemI, 
som är en central tillsynsmyndighet vilka ansvarar för 
kemikaliekontrollen i samhället. Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är 
KemI ansvarig myndighet för och arbetar för att begränsa de miljö- 
och hälsorisker farliga kemikalier innebär.  Detta genom att driva 
lagstiftning och regler och dessutom registrera kemiska produkter.64 
Där kommer Prio in, då det är den databas som ger exempel på 
farliga ämnen och fungerar som en guide vid bedömning av 
kemiska ämnen ur ett miljö- och hälsoperspektiv.65 

Det produceras stora mängder avfall i samhället tack vare rådande produktion- 
och konsumtionsbeteende. Avfall är egentligen material på fel plats. För att lösa 
problemet med avfallshantering krävs att resurser hushålls med, att produktion 
sker med ansvar, att konsumerandet är miljömedvetet och att vi sopsorterar, 
komposterar, återanvänder och energiutvinner.  

Strategin för att minska avfallsmängden handlar om att skapa en överblick av de 
material som orsakar detta. Då konsumtionen sker medvetet väljs onödiga 
produkter bort och för att detta ska vara möjligt krävs miljömärkning och 
fullständiga innehållsdeklarationer.66 

- Källsortering 

Hushållsavfall i Sverige omvandlas till energi. Detta sker genom 
förbränning som producerar både värme och el så därför är avfall en resurs 
som kräver planering kring. Bostadsområden ska utformas och planeras så 
källsortering möjliggörs. 

När det kommer till byggavfall så är strävan i första hand en god 
materialplanering så restprodukter förhindras. Det innebär till exempel att 
golv redan är tillskurna i rätt storlek. Men det som ändå måste kastas ska 
källsorteras. Då möjliggörs återanvändning av byggmaterial och 
deponikostnader minskar.  

För hanterandet av byggavfall har Byggsektorns Kretsloppsråd 
rekommendationer att följa. Bland annat så bör en avfallsansvarig utses och 
ett system för sorteringen. Följande fraktioner ska finnas: trä, plast, metall, 
gips, brännbart, fyllnadsmassor och övrigt blandat avfall. Elinstallationer 
och elutrustning samt farligt avfall kräver separat hantering.67  

 

 
                                                
64 Kemikalieinspektionen, Om Kemikalieinspektionen, hämtad 2013-01-04, <http://www.kemi.se/Om-
Kemikalieinspektionen/> 
65 Prioriteringsguiden – Prio, hämtad 2013-01-04, 
<http://www2.kemi.se/templates/PRIOframes____4045.aspx> 
66 Bokalders, V., Block, M., 2009 
67 Bokalders, V., Block, M., 2009 
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- Återanvändning av byggmaterial 

När en byggnad rivs kan stora delar av både material och byggnadsdelar 
tillvaratas och återbrukas. Förutsättningen är att det finns information om 
vad byggnaden som ska rivas består av. Byggavfallet kan då sorteras i fem 
fraktioner: farligt avfall till destruktion, byggnadsdelar till återanvändning 
(second-hand-försäljning), byggmaterial till återvinning för nytillverkning, 
material till energiutvinning och slutligen deponi. 

Byggnadsdelar som kan återanvändas i hela byggelement är till exempel 
betong, cellplast, gips, kakel/klinkerplattor, mineralull, lättbetong. Dessa 
material kan även återvinnas och användas i nyproduktion av samma eller 
annat användningsområde. Dessutom kan man med fördel återbruka 
diskbänkar och armaturer, dörrar, fönster, plastmattor och plaströr, spisar, 
toaletter och handfat med mera. Återbrukshandlare och vitvaruhandlare 
köper och säljer tidigare använda byggvaror.68 

- Producentansvar 

Sverige har producentansvar. Det innebär att den som producerar en produkt 
också är den som blir ansvarig för att produkten återanvänds istället för 
deponeras. Fram tills nu gäller detta förpackningar, däck, returpapper, bilar, 
elektriska och elektroniska produkter. Men det utvecklas hela tiden och det 
övergripande syftet med producentansvar är att minska avfallsmängder och 
långsiktigt leda till en produktutveckling som är miljöanpassad.69 

- Analyseringsprogram 

För att analysera konstruktionsalternativ i syfte att minimera materialåtgång 
och spill finns exempelvis följande verktyg:70 

o Autodesk Revit Structure 

o Autodesk Robot Structural Analysis Professional 

3.1.6 Hållbart byggande Delområde 5: Inomhusklimat och Välmående 

Inomhusklimatet påverkas av flera faktorer, det handlar om platsen, ventilation, 
luftföroreningar, termiskt klimat och styrning, dagsljusinsläpp, minimering av 
radon, fuktangrepp och en behaglig akustik.71 

För att uppnå en god inomhusmiljö och minska energianvändningen är det i första 
hand lämpligt att studera platsen där projektet ska placeras och utifrån det utnyttja 
specifik väderdatainformation för platsen.72 Detta för att hitta lämplig förhållning 
till, naturlig ventilation, ljusinsläpp, radon eller fukt risk.73 

                                                
68 Bokalders, V., Block, M., 2009 
69 Bokalders, V., Block, M., 2009 
70 Autodesk, Guide till hållbar konstruktion för arkitektur, konstruktion, el och VVS, hämtad 2013-01-
08, <http://www.autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=15267113> 
71 Bokalders, V., Block, M., 2009 
72 Krygiel, E., Nies, B., 2008 
73 Bokalders, V., Block, M., 2009 
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För en utförlig analys av inomhusklimat och välmående finns en mängd analys-
verktyg och hjälpmedel. Nedan listas ett urval av de analysprogram, manualer och 
hjälpmedel vilka har tagit fram för att studera inomhusklimat och välmående.  

Analysprogram: 

- Strusoft, VIP-Energi är ett program där analyser av värmeförvaring, 
luftfiltrering, golvvärme etc.74 

- Riuska, HVAC, heating, ventilation and air conditioning, (värme, 
ventilation, och luftkonditionering)75 

- AutoDesk, Ecotect, ljusförhållanden, termiskt prestanda, visuell kvalitet, 
dagsljus.76 

- MagiCAD, alla installationer, som ventilationssystem, El-miljö77 

- EQUA.solutions, IDA energisimuleringsprogrammet för analys av termiskt 
klimat inomhus, värmare eller kylare, ventilationsflöden, golvvärme eller -
kyla.78 

- Graphisoft, EcoDesigner, MEP-system (Mechanical/Electrical/Plumbing) 
vid användning av modellverktyget Archicad, för analyser av kanalsystem, 
rör och kablar.79 

- Acoustic Consulting and Design. För att uppnå akustiska kvaliteter i 
byggnaden är det viktigt att AK och VVS samarbetar fram bästa resultat80 

- ODEON vid analyser av akustik är i samarbete mellan, AEC och akustiker 
ett nödvändigt och hållbart arbetssätt. 81 

- Vasari, En god placering av byggnaden.82 

- IES, Integrated Environmental Solution, ApacheHVAC, analys av 
inomhus och utomhus belysning.83 

- TEKNOsim, klimatsimulering, termiskt klimat sommar och vinter.84 

- Delphin, simuleringsverktyg, analys av värme, fukt och förutse kondens 
och risker.85 

- Daysim, analyserar och beräknar dagsljus, energibesparing vid dagsljus.86 

- Dialux, belysningsberäkningsprogram av inne och utomhus belysning.87 

                                                
74 Strusoft, VIP-Energy, hämtad 2013-01-06, <http://www.strusoft.com/> 
75 Riuska, hämtad 2013-01-07, <http://www.granlund.fi/en/software/riuska/> 
76 AutoDesk, hämtad 2013-01-04, <http://www.autodesk.se/> 
77 MagiCAD, Ventilation, hämtad 2013-01-06, <http://www.magicad.com/> 
78 IDA, Indoor climate and energy, hämtad 2013-01-06, <http://equa.se.linweb57.kontrollpanelen.se/> 
79 Graphisoft, EcoDesigner, hämtad 2013-01-07, <http://www.graphisoft.se/> 
80 Acoustic Consulting and Design, Akustik i rum och byggnader, hämtad 2013-01-06, 
<http://www.acad.se> 
81 ODEON, hämtad 2013-01-06, <http://www.odeon.dk/> 
82 Vasari, hämtad 2013-01-06, <http://autodeskvasari.com/> 
83 IES, hämtad 2013-01-03, <http://www.iesve.com/> 
84 TEKNOsim, Ventilation, hämtad 2013-01-08, <http://www.lindab.com/se/> 
85 Bauklimatik-Dresden, Delphin, hämtad 2013-01-08, <http://www.bauklimatik-dresden.de/> 
86 Daysim, hämtad 2013-01-07, <http://www.daysim.com/> 
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Hjälpmedel för att göra medvetna val med hänsyn till inomhusklimat 
och välmående: 

- Radonguiden, Kontroll av radon bör utföras av speciellt utbildade 
konsulter, mätningar utförs av marken och fyllnadsmaterial.88 

- Boverkets byggregler (BBR), det finns bestämmelser angående å mått av 
radon och låg emitterande material i byggnader som ska följas vid nybyggnation.89 

3.1.7 Hållbart byggande Delområde 6: Stadens gestaltning 

Samhället har utvecklats till att bostad, arbete, fritid och andra nödvändigheter är 
uppdelat på långa avstånd vilket medför ett ökat behov av transportering fram och 
tillbaka i samhället. För att uppnå en samhällsstruktur som är ekologiskt, socialt 
och ekonomiskt hållbar är det nödvändigt att planera samhällen med blandade 
transportmöjligheter, som gång- och cykelvägar, lättillgänglig kollektivtrafik och 
ett väl fungerande trafiksystem. 

Variation av kulturella värden och arkitektur är betydande för en hållbar 
stadsutveckling. Kulturvärden och traditioner bör tas tillvara i möjligaste mån. Det 
bör finnas förutsättning för grönområden med sådan storlek att växter och djur 
kan reproducera sig. Bokalders beskriver vidare i sin bok att det handlar om att 
bygga i stråk längs kollektivtrafiklinjer, att lämna kvar grönområden, jordbruk och 
skogsbruk och bebyggda korridorer i staden. För att uppnå god samhällsstruktur 
är det viktigt att vid planering följa lagar och planbestämmelser, och även uträtta 
beskrivning av konsekvenser som samhället kommer att få av projektet.90 

Sociala faktorer är svåra att mäta men är viktiga att analysera.91 Inobi är ett företag 
i Göteborg som analyserar just de sociala aspekterna på befintliga byggnader och 
områden, program och planer. Företaget beskriver problemet med dessa ord: 

”Staden är ett nätverk där de fysiska och sociala strukturerna lever i en invecklad symbios. Att 
förstå hur människan samspelar med den byggda miljön och tvärtom är grunden i sociala 
analyser.” 

Inobi utför Retroduktiv Stadsanalys även kallat sociala konsekvensanalyser, vilket 
betyder att man gör en kvalitetssäkring av den sociala hållbarheten i ett projekt eller plan.92 

Analysmetoden Inobi använder sig av grundar sig på den kritiska realismen, där 
uppfattningen av tingen har primära och sekundära egenskaper. Metodologin är 
ett redskap för arkitekter och planerare i arbetet med de sociala faktorerna. 

Inobi redovisar sina analyser med lättöverskådliga, pedagogiska och tydliga rapporter, 
bilder, tabeller och visualiseringar av slutsatserna. Materialet kan användas av 
kunderna i den fortsatta processen.93 
                                                                                                                                       
87 Solar, Dialux, hämtad 2013-01-06, <http://www.solar.se/> 
88 Radonguiden, När du bygger eller köper hus, hämtad 2013-01-03, 
<http://www.radonguiden.se/forsalj_kop_hus.asp> 
89 Boverket, Radon i byggnader, hämtad 2013-01-06, <http://www.boverket.se/> 
90 Bokalders, V., Block, M., 2009 
91 Mattsson, E., Ternstedt, S., Assessing a Swedish Social Impact Assessment Model for the 
Construction Industry, Masteruppsats, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, 2012 
92 Inobi, Sociala analyser, Förstå staden på djupet, hämtad 2012-12-19, <http://inobi.se/> 
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Det är relevant att dokumentera och ta hänsyn till, samhällsstrukturer, tillgång till 
fritid och transportsystem vid planering av projekt, följa bestämmelser och 
utveckla samhället hållbart, även inför kommande generation.94 

Här följer några bestämmelser som bör tas hänsyn till vid planering och 
byggande: 

- Hälsokonsekvensbeskrivning (HKB), i beslutfattande skeden om hur 
samhällsgruppers hälsomässiga konsekvenser påverkar politiskt beslut, risk 
och sårbarhetsanalyser, detta gäller i utredningar inom offentlig sektor.95 

- Miljöbalken, Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), handlar om att 
identifiera miljökonsekvenser och hur projektet kan påverkar människa, 
natur och djur, kulturmiljö, hushållning med mark och fysisk miljö.96 

- Plan- och bygglagen (PBL), bestämmelser för hur en planläggning kan 
utformas för en god samhällsutveckling, krav på tekniska egenskaper. 97  

- Space syntax är en simulering av rörelsemönster. Bill Hiller med kollegor 
vid University College London har utvecklat rumsanalytiska metoder för 
att kunna beskriva den byggda miljön, både som fysisk form och rumslig 
struktur. Space syntax-analysen används för enskilda byggnader, stadsdelar 
och städer. Analysen är ett hjälpmedel för att förutse effekterna av en 
planstruktur, det kan handla om att studera rörelsemönster av människor 
och trafik i en stadsdel.98 

3.1.8 Hållbart byggande Delområde 7: Genomförande och förvaltning 

Systemtänkande och uppföljning är två huvudsakliga begrepp som bör följa med 
genom hela byggprocessen för att uppnå hållbarhet. Kontinuerliga kontroller och 
uppföljningar ska utföras av utbildade personer. Alla inblandade byggnadsarbetare, 
planerare och förvaltare bör ha aktuell information, kunskap, vilja och ett 
miljötänkande för att kunna leda projektet mot uppsatta mål.99 

I det allra tidigaste skedet, upphandling, bör man utföra upphandlingen med 
miljöhänsyn från början.100 Under tiden för bygget ska byggarbetsplatsen ha en väl 
organiserad struktur, byggherren ansvarar för att det går till på rätt sätt, han eller 
hon utser kvalitetsansvariga som i sin tur utför kvalitetskontroller.  

                                                                                                                                       
93 Inobi, Retroduktiv stadsanalys, Kvalitetssäkring av den sociala hållbarheten, hämtad 2013-01-05, 
<http://inobi.se/> 
94 Bokalders, V., Block, M., 2009 
95 Sveriges kommuner och landsting, HKB, hämtad 2013-01-05, <http://www.skl.se/> 
96 Lagen, MKB, hämtad 2013-01-05, <https://lagen.nu> 
97 Sveriges rikes lag, PBL, hämtad 2013-01-06, <http://www.riksdagen.se/sv/> 
98 SpaceSyntax, hämtad 2012-12-22, <http://www.spacescape.se/pdf/Om_Space_syntax.Spacescape_AB.pdf> 
99 Bokalders, V., Block, M., 2009 
100 Miljöstyrningsrådet, hämtad 2013-01-04, <http://www.msr.se/sv/Upphandling/Kriterier/Bygg-och-
Fastigheter/Byggentreprenader/> 
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Bruksskedet innebär den längsta tiden av byggnadens livscykel, därför är det 
viktigt att låta brukarna vara uppdaterade om hur byggnaden ska hanteras, och 
förvaltarna bör ha grundliga instruktioner om hur byggnaden ska tas om hand.101 

Det finns en rad hjälpmedel vid genomförande, uppföljning och 
förvaltning. Nedan följer att urval listade: 

Programvaror: 

- EcoEffekt, en metod för att bland annat utföra analyser av ett 
projekts livscykelkostnader.102 

- Consultec ByggProgram är Svenska leverantörer av byggstyrnings-
program som BidCon (material och produktionsmetoder, 
kostnadseffektiva lösningar, kalkyl till anbud), PlanCon 
(tidsplanering, resurser, uppföljning, ekonomi), Sitecon (dagbok, 
hantera ändringar, arbetstid, checklistor), och AMAconda.103 

- VICO, en plattform för, produktionsoptimering, kollisionskontroller, 
mängder, kalkyler, tidsplanering, 4D simulering.104 

- Secured by design (SBD), ett 3D- hjälpmedel för arkitekter och 
utvecklare att skapa säkra miljöer.105 

Hjälpmedel: 

- Kretsloppsrådet, råd och riktlinjer för avfallshantering.106 

- BBR-krav, här anges information om regelsystem, utgivet i 
föreskrifter och allmänna råd vid byggande och förvaltning.107 

- Miljöledningssystem, med en miljöpolicy och miljömål för 
verksamheten skall utföras med ledning av ISO 14001.108 

- Arbetsmiljöplan, en plan som ska tas fram innan byggarbetsplatsen 
byggs upp, det är miljösamordnaren som tar fram den och byggherren 
ska se till att den upprättas och följs under hela byggskedet.109 

- Lagen om offentlig upphandling (LOU), för att upphandla med 
social- och miljötänkande.110  

                                                
101 Bokalders, V., Block, M., 2009 
102 EcoEffekt, hämtad 2013-01-06, <http://www.ecoeffect.se/> 
103 Consultec, hämtad 2013-01-06, <http://www.consultec.se/> 
104 VICO, hämtad 2013-01-07, <http://www.vicosoftware.se/> 
105 Secured by design, hämtad 2013-01-08, <http://www.securedbydesign.com> 
106 Kretsloppsrådet, hämtad 2013-01-06, <http://www.kretsloppsradet.com/web/page.aspx?sid=6056> 
107 Boverkets byggregler, hämtad 2013-01-06, <http://www.boverket.se/> 
108 ISO, 14001, hämtad 2013-01-06, <http://www.iso.org/iso/home/standards/management-
standards/iso14000.htm> 
109 Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljöplan, hämtad 2012-01-06, 
<http://www.av.se/teman/bygg/arbetsmiljoplan/> 
110 Lagen, lag (2007:1091) om offentlig upphandling, hämtad 2013-01-08, <https://lagen.nu/> 
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3.1.9 Fortsatt utveckling av BIM  

I branschen finns flertal organisationer och föreningar som aktivt arbetar för att 
effektivisera och utveckla arbetet med BIM. Det kan handla om att skapa 
effektivare arbetsprocesser, öka användandet av BIM-verktyg och hållbara 
material val i modellen etcetera. Sammantaget arbetar organisationerna med mål 
att skapa effektivare processer för ökad hållbarhet i byggbranschen. 

Föreningen för Förvaltningsinformation, Fi2, är en förening som arbetar för att 
skapa ett obrutet informationsflöde i bygg- och fastighetssektorn. För att samla all 
nödvändig information har föreningens medlemmar utvecklat en standard, som i 
takt med snabb IT-utveckling uppdateras på information. 

OpenBIM är sedan starten år 2009 ett utvecklingsprogram drivet av intressenter 
som är ideellt aktiva och finansiärer av föreningen. OpenBIM är utvecklat genom 
ett initiativ från organisationen buildingSMART. Målet med OpenBIM är att 
gemensamt verka för BIM-utveckling. Exempelvis arbetar OpenBIM med att öka 
användandet av BIM-modeller, arbeta internationellt samt tillämpa befintligt IT-
stöd och öppna format på marknaden. 111 

Industry Foundation Classes (IFC) och Green Building XML (gbXML) är två 
viktiga dataformat för att hantera energirelaterad datainformation.112 IFC är 
utvecklat av organisationen buildingSMART och är kompatibelt med en bredd av 
programvaror och analyser. gbXML är utvecklat av Open Green Building XML 
och används främst vid energianalyser. 113 

International Framework for Dictionaries (IFD), ett referensbibliotek med länkning av 
databaser till modellen, en av de produkter som utvecklas av buildingSMART. 

Information Delivery Manual/Model View Definition (IDM/MVD), är även 
utvecklat av BuildingSMART och är en detaljerad specifikation av den 
information som ska användas i ett projekt.	  114	  

3.2 Intervjuer 
De genomförda intervjuerna för studien är fokuserade kring BIM och hållbart 
byggande i stort. De har bidragit till ett ge en insyn i branschen och en upplevelse 
av hur verkligheten ser ut, till skillnad från det intryck tryckta källor ger och den 
virtuella som fås via internet.  

De förberedda frågorna till de intervjuade är anpassade efter vilken befattning 
respektive intervjuperson har. Metoden för intervjuerna är så kallad ostrukturerad 
intervjumetod.115 På så vis har intervjun kunnat anpassas efter hur frågorna 
besvarats och därmed har utrymme getts för kompletterande frågor när det 
behövts. De intervjuade har kunnat ge sin syn på BIM och hållbart byggande 
utifrån olika erfarenheter och olika befattningar, vilket var syftet med intervjuerna. 

                                                
111 OpenBIM, Programskrift, hämtad 2012-12-19, <http://www.openbim.se/> 
112 Engman, G., 2010 
113 Green Building XML, hämtad 2013-01-09, <http://www.gbxml.org/> 
114 buildingSMART Nordic, hämtad 2013-01-09, <http://www.buildingsmartnordic.org/> 
115 Lantz, A., Intervjumetodik, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2007 
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Beträffande våra frågeställningar besvarar intervjuerna främst Frågeställning 3: 
Hur kan BIM bidra till hållbart byggande?, vilken till stor del baseras på hur BIM 
används idag samt åsikter och framtidsutsikter med önskvärda scenarion för hur 
BIM skulle kunna användas för att uppnå hållbart byggande. Intervjuerna har även 
fungerat som vägledning angående vilka begrepp och verktyg som varit relevant 
att studera vidare inom alla tre frågeställningarna.  

All information kommer från den intervjuade om inget annat anges. De 
intervjuade har fått möjlighet att läsa och godkänna vad som återgetts. 

3.2.1 Michael Thydell, BIM-strateg, Sweco Architects, 2012-10-20 

Datum:  2012-09-20 

Plats:  Nackagatan 4, 116 41 Stockholm 

Närvarande: Michael Thydell, BIM-strateg, Sweco Architects 

Karin Hurtig, arkitekt, Sweco Architects 

Jenny Engdahl, student, Tekniska Högskolan i Jönköping  

Madeleine Hedlund, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Michael Thydell är rekryterad av Sweco Architects som BIM-strateg sedan 2011. 
Sweco är ett internationellt konsultföretag bestående av ett antal bolag som erbjuder 
konsulttjänster inom allt ifrån förstudier och strategisk planering till design, konstruktion 
och projektledning. Sweco är utöver Sverige etablerade i ytterligare 11 länder.116  

Thydells främsta uppgift består i att leda implementeringen av BIM och CAD-
system som arbetsmetod på Sweco, och att stötta Swecos olika projektgrupper i 
Sverige, Danmark och Finland med detta. 

Denna intervju verkade som ett uppstartsmöte med syftet att få en bakgrund till 
begreppet BIM, både som tekniskt verktyg och som arbetsmetod, och för att få en 
riktning för vidare arbete med studien. Thydell förklarar vilket värde ett ökat 
användande av BIM har för byggbranschen men beskriver också vilka svårigheter 
BIM står inför som till exempel gemensamt filformat och rådande attityder i 
byggbranschen. Han säger att även om intresset finns att bevara information som 
samlas in under projektets gång för att dra nytta av den i senare skeden, istället för 
att låta den gå förlorad, är det ibland svårt att motivera beställaren att projektet ska 
utföras med BIM. 

BIM-cirkeln 

Thydell beskriver BIM som en obruten kedja av informationsinsamlande som är 
kopplat till objektet genom hela byggprocessen. Från det allra tidigaste skedet ända 
in i förvaltning och rivning. Det kan liknas vid en cirkel, där all information om 
projektet går runt och följer med till olika instanser och skeden i byggprocessen. 
Detta är istället för att informationen ständigt ska återskapas på nytt, så som det 
går till många gånger idag. 

                                                
116 Sweco Sustainable Engineering and Design, Sweco i Sverige, hämtad 2012-12-17, 
<http://www.sweco.se/sv/Sweden/Om-Sweco/> 
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Thydell fortsätter att förklara att det som är känt tidigt ska föras över till 
slutskedet. Det kan gå till på massor av olika sätt men BIM är det först när 
byggnadsinformationsmodell-hjulet börjar snurra. Innan dess är det 
objektsbaserade CAD-system, och det i sig är inget nytt. Det har funnits i 15 år.  

Thydell understryker att det centrala i BIM är att så länge det inte är en person 
med papper, penna och kaffekopp som nedtecknar informationen så går det att 
inkludera i BIM. För så fort information förs ned manuellt sker ett avbrott och då 
dör BIM’et. 

Hållbart byggande och BIM 

För att vara trovärdig inom hållbart byggande menar Thydell att man måste veta 
mycket mer. Det finns inga tumregler som hjälper till här, säger han. Hållbart 
byggande handlar om väldigt många faktorer och några utav dem är bland annat 
energi, vind, luft, miljöfrågor, emissioner och dessutom sociala aspekter vilket ger 
ämnet en bredd. Sen för att överhuvudtaget kunna jobba med de faktorerna så 
måste man veta mer om det som projekteras med. Man behöver ta reda på hur det 
kommer fungera. Just det här att veta mer, säger han, det handlar om att man 
tillför information för att kunna vaska ur information vilket ger BIM per definition. 

Thydell fortsätter förklara att BIM innebär att jobba med en högre 
informationstäthet i projekterandet. Vid jämförelse med de traditionella 
metoderna som är ritningsbaserade så har de en lägre informationsupplösning. För 
att kunna göra analyser utifrån ett hållbarhetsperspektiv så krävs en högre 
upplösning än bara ritningar. För att det ska vara trovärdigt i dessa komplexa 
sammanhang så behöver analyserna korsrelateras mot varandra och att de tillåts 
styra designen. Det betyder att många tidigare regler inte räcker till, de får komma 
in sen. Thydell menar att designen ska ske utifrån ett hållbarhetsperspektiv, där 
hållbarhetsanalyser bestämmer utformningen. 

Begreppen BIM och hållbart byggande ser Thydell som två parallella trender i 
byggbranschen. Hållbarhetsperspektivet blir allt viktigare då resurserna börjar 
tömmas ut och kostnaden för energi och miljö ökar. På samma sätt ökar datorkraften, 
i och med att teknologin går framåt. Han säger att det är lätt att se trenderna. 

Byggprocessen 

Thydell beskriver traditionellt byggande som en stafettpinneprocess med 
kompromissande mellan de olika instanserna. Han menar att med BIM kan 
processen flyttas till ett tidigare skede och kommunikationen mellan de olika 
aktörerna blir tydligare och förenklas. Det innebär att projekterare frigörs från 
ritslaveriet och tillåts vara mer yrkesproffs med större fokus på att göra ett bra hus 
och en utförligare grund att jobba vidare på. 

Vid BIM-projektering är fördelen att alla ritningar överensstämmer. Alla fasader 
och alla planer är 100 procent överensstämmande. Han säger att det inte är så i 
traditionellt CADande. Vid revideringar i traditionellt CADande kanske bara 
planerna uppdateras medan fasaderna ser ungefär likadana ut, och därför ändras 
de inte. Han förklarar att BIM innebär en kraftig förbättring i handlingarnas 
tillblivelse. Men framförallt innebär det ett bättre hus i slutändan till samma 
kostnad, sett till husets livscykel. 
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Thydell ser på det utifrån en arkitekts synvinkel och han beskriver nyttan med att 
kunna kroka arm med en kollega på till exempel konstruktions-sidan. Genom att 
dela sättet att tänka och via dialog tidigt komma fram till lösningar, säger han att 
det ger potential till väldigt spännande idéer. Då gestalten förändras utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv med de verktyg och analysmetoder som finns redan idag, 
kan verklig nytta skapas. Det ger starka argument för häftiga former och den 
arkitektoniska bågen kan spännas lite hårdare. Avslutningsvis menar Thydell att 
hållbarheten ska vara den designdrivande faktorn, inte bara vara något som talar 
om hur det blev. Genom hållbarhetsanalyser av de förutsättningar projektet har 
anpassas utformningen, istället för tvärtom. 

3.2.2 Alessio Boco, Hållbarhet och BIM-ansvarig, Sweco Architects, 
2012-11-01 

Datum:  2012-11-01 

Plats:  Nackagatan 4, 116 41 Stockholm 

Närvarande: Alessio Boco, Hållbarhet och BIM-ansvarig, Sweco Architects 

Michael Thydell, BIM-strateg, Sweco Architects 

Jenny Engdahl, student, Tekniska Högskolan i Jönköping  

Madeleine Hedlund, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Intervjun sker med Alessio Boco civilingenjör och arkitekt. Boco är rekryterad 
som hållbarhets och BIM-ansvarig på Sweco Architects i Stockholm, och han är 
även medverkande i den hållbarhetsgrupp som drivs av medarbetare på Sweco. 

Aspekter vid miljöcertifiering 

Vad gäller certifieringssystemen anser Boco att certifieringar är ett kvitto på att 
man bygger grönt, ett kvitto som är viktigt för fastighetsägaren och andra 
entreprenörer för att visa hur grönt man har byggt. Vidare berättar Boco att en 
byggnad som inte har certifierats kan vara mer hållbart än det som certifierats och 
att majoriteten av certifieringssystemen har fokus på teknisk hållbarhet alltså 
energi och till viss del även vattenförbrukning. Boco skiljer på certifiering och 
hållbarhet, han menar att certifiering är ett kvitto och hållbarhet är ett 
helhetsperspektiv i ett projekt.  

Boco anser att man kan analysera flera aspekter inom hållbart byggande, det beror 
på i vilket stadie projektet är. Han förklarar att en aspekt som är särskilt viktig i det 
allra tidigaste skedet alltså förstudien, är platsen. Undersökning och orientering av 
huset, sol-, vind-, och energiförhållanden samt skuggning och mark studier. Boco 
säger att varje plats är unik och därför är det viktigt att ta hänsyn till de parametrar 
som är relevant för just den platsen där man planerar.  

Boco berättar hur de arbetar på Sweco, efter att ha studerat platsen skapas en idé, 
vidare följer möten och diskussion med hela gruppen, studier av referensobjekt, 
därefter startar en mer specifik utformning.  
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På Sweco arbetar gruppen genom att i tidigt stadie ta fram två olika 
förslag/modeller för att flytta runt på, göra energianalyser och jämföra värden för 
den mest effektiva utformningen och på så sätt mest hållbar för den platsen. Det 
är i projekteringsskedet som mer detaljerade och ingående analyser utförs. 
Materialval tas upp i det tidiga skedet, efter att ha orienterat huset, beslutat om 
takutformning, solavskärmning, transparanta ytor, fasadmaterial etcetera tas ett 
preliminärt beslut fram som senare i processen behandlas och då är det lättare för 
de olika disciplinerna att se tillbaka på de övergripande besluten berättar Boco.   

De ekonomiska aspekterna har stor betydelse för entreprenörer och fastighetsutvecklare, 
då de räknar på hur mycket de kommer att få ut av sina kvadratmeter. Utifrån de 
beräkningarna omarbetas eventuellt förslagen berättar Boco. Det kommer att bli 
för kostsamt att analysera alla aspekter men det är ofta drömscenariot tillägger han. 

Hållbarhetsanalyser i praktiken 

Boco berättar att det är vid exporter av filer som stora brister finns, information 
går förlorad eller informationsflödet bryts vid en export. Länkning är ett bättre 
alternativ. Tekniken finns men kunskapen är inte lika utbredd för att det ska 
kunna fungera. Vid ett fungerande informationsflöde uppdateras informationen 
för alla involverade och detta sparar både tid och pengar förklarar Boco. Det 
uppstår även problem då arkitekter och konsulter inte väljer att använda samma 
mjukvaruprogram. I den modell som byggs upp är kanske två av tio informationer 
relaterade till hållbarhet. Det innebär att om ett projekt ska vara hållbart krävs att 
all information är relevant och rätt, förklarar Boco. 

3.2.3 Sölve Harr, CAD/BIM-ansvarig, Sweco Systems, 2012-11-20 

Datum:  2012-11-20 

Plats:  Högskolan i Jönköping via webbuppkoppling till Sölve Harr i 
Sundsvall 

Närvarande: Jenny Engdahl, student, Tekniska Högskolan i Jönköping  

Madeleine Hedlund, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

Sölve Harr är CAD och BIM-strateg för Sweco Systems och är involverad i NKS-
projektet, Nya Karolinska Solna, som beskrivs som ett ”gigantiskt industriellt 
pionjärprojekt inom bygg”.117 Intervjun genomfördes via webbuppkoppling med 
tjänsten GoToMeeting då Harr befinner sig i Sundsvall och vi i Jönköping. Med 
GoToMeetings programvara görs det möjligt för Harr att demonstrera på sin 
skärm olika tillvägagångssätt visuellt.  

Harr förklarar översiktligt hur de i NKS-projektet sammankopplar hållbarhetsaspekter 
med BIM. Han poängterar vikten i att enas kring standarder i byggbranschen för 
att föra konceptet BIM vidare i alla led. Till exempel skulle en standardiserad kod i 
Byggvarubedömningen, en BVB-kod likt AMA, underlätta val och godkännande 
av produkter i ett projekt.  

                                                
117 Byggindustrin, Beställarmakt ger bättre BIM, hämtad 2013-01-08, 
<http://www.byggindustrin.com/ledare/bestallarmakt-ger-battre-bim__9966> 
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Harr fortsätter att förklara att önskvärt skulle vara att dessa koder är länkade till en 
standardiserad databas där all information om produkten finns samlad och på så 
vis blir kopplad till projektet, antingen via en pdf-fil eller införd i 3D-modellen. 
Istället för att det är som nu, då informationen kring produkterna förs in på nytt i 
varje nytt projekt, om ens alls eftersom en del projekt är för små för att det ska 
vara motiverat. 

I NKS-projektet berättar Harr att alla produkter som är godkända att använda är 
granskade genom byggvarubedömningen och införda i en tabell tillsammans med 
annan information om produkten. För att en produkt ska bli godkänd genomförs 
en rutin för kontroll av produkten och uppfyller den kraven blir den klassad som 
godkänd och tillgänglig att använda för ritarna i projekteringsskedet och även för 
byggarna i produktionen. Harr understryker att det är viktigt att när en produkt 
blir ersatt detta korrigeras även i ritningarna, då BIM-flödet ska vara korrekt ända 
in i förvaltningen.  

Harr visar hur programvaran Solibri fungerar genom att navigera runt i modellen 
av NKS. Han förklarar att Solibri ser likadant ut oavsett vilket annat 3D-
modelleringsprogram som använts tidigare.  

Harr ger vägledning i det fortsatta arbetet med studien att studera IFC, som sedan 
sommaren 2012 antagits som världsstandard som ISO 16739. 

3.2.4 Robert af Wetterstedt, Hållbarhetskonsult, WSP Environmental, 
2012-11-29 

Datum:  2012-11-29 

Plats:  Arenavägen 7, 121 88 Stockholm-Globen 

Närvarande: Robert af Wetterstedt, Hållbarhetskonsult, WSP Environment 

Jenny Engdahl, student, Tekniska Högskolan i Jönköping  

Madeleine Hedlund, student, Tekniska Högskolan i Jönköping  

Robert af Wetterstedt är hållbarhetskonsult, eller Sustainability manager, på WSP 
Environment i Stockholm. Wetterstedt är intervjuad till den här studien för sina 
kunskaper om material i byggbranschen och för initiativet BIM Green Box. 

BIM Green Box 

BIM Green Box är ett initiativ ifrån WSP att samla byggmaterialdata digitalt och 
göra den globalt tillgänglig att använda i CAD och simuleringar för att enklare 
bygga hållbart. Ett liknande initiativ i branschen genomförs i samarbete mellan 
Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, IVL med flera. Till skillnad från WSP är 
satsningen inte global utan främst på EU-nivå.118  

 

 

                                                
118 Energi och miljö, Lättare få tillgång till materialdata, hämtad 2013-01-08, <http://www.energi-
miljo.se/2012/06/lattare-fa-tillgang-till-materialdata/> 
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Definitionen för BIM Green Box är: 

”BIM Green Box är ett initiativ för att i samverkan skapa, utveckla och förvalta ett oavbrutet 
digitalt ”non profit” informationsflöde inom samhällsbyggnadssektorn genom hela processens alla 
faser ifrån råvaruutvinning till byggnation och förvaltning samt återvinning.” 119 

Wetterstedt berättar att material ska kunna kopplas till BIM på det viset att den 
information materialet bär på ska finnas tillgänglig i 3D-modellen och följa 
projektet från start till förvaltning och ända in i rivning och återvinning. För att 
detta ska göras möjligt behöver producenter, materialtillverkare och 
råvaruleverantörer tillhandahålla information om produkten de levererar, vilket i 
sin tur görs tillgängligt för att inkluderas i BIM. 

Wetterstedt förklarar att syftet med BIM Green Box är att samla informationen, 
kontrollera att informationen från tillverkaren är korrekt för att slutligen föra in 
den i 3D-modellen. Han poängterar att kontrollen är det centrala med BIM Green 
Box, då informationen från tillverkarna idag inte granskas av tredje part. Efter 
kontrollen kan olika filter appliceras för att underlätta materialval då särskilda 
kriterier ska uppnås, till exempel lagstiftning och miljöcertifiering. Informationen 
om material består vanligtvis av Byggvarudeklarationer, Miljövarudeklarationer 
och Säkerhetsdatablad. 

Wetterstedt förklarar att idag finns inte detta. För att ta reda på en produkts 
material och kemiska sammansättning behöver information om produkten sökas 
upp manuellt i olika databaser som till exempel BASTA, Svanen, 
Byggvarubedömningen, Prio, Sunda Hus och Miljödata. 

Producentansvar i bilindustrin 

Om man tittar på bilindustrin, fortsätter Wetterstedt att förklara, så har de där ett 
fungerande system för material och det beror på att de har ett producentansvar 
som byggindustrin saknar. I bilindustrin är det tillverkarens skyldighet att ta hand 
om bilen efter den är slut. Det gör att material som inte finns registrerat inte 
accepteras. Ett sådant producentansvar har varit svårt att få till inom 
byggindustrin och ansvaret då byggnaden rivs ligger inte på byggaren utan istället 
på fastighetsägaren. Problematiken ligger då i att slutledet inte är tillräckligt starka 
och inte ställer tillräckligt höga krav på tillverkaren tidigt i processen. Vad som 
gjorde att bilindustrin till slut utvecklade sitt system var att det började kosta för 
mycket pengar och att man då beslutade sig för att börja jobba gemensamt. Det 
tog 15 år.  

BIM och ett gemensamt språk 

För att dra paralleller från bilindustrin till byggindustrin kan en utgångspunkt vara 
användandet av BIM, menar Wetterstedt. BIM kräver nämligen att samtliga instanser 
talar samma språk, vilket är en förutsättning för att jobba gemensamt. Tyvärr är 
inte det fallet i dagsläget. Wetterstedt förklarar att som det är nu talar IT-branschen ett 
språk, medan bygg- och anläggning ett annat och därtill adderas ytterligare ett: miljö. 
Men det är på gång. IFC är ett exempel på ett sådant försök till gemensamt språk. 

                                                
119 BIM Green Box, Handlingsplan för BIM Green Box, hämtad 2013-01-08, 
<http://www.bimgreenbox.org/?page_id=2> 
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Wetterstedt förklarar sin syn på BIM i enkla drag. Han menar att BIM bygger på 
”en gemensam digital ritning”. I första steget måste beslut tas för vilket system 
som ska användas för att kunna jobba ihop. Steg två blir att alla kopplar upp sig 
mot det och steg tre att alla hanterar och fyller på information under 
byggprocessens gång. Wetterstedt hoppas på förändring med konceptet 3D-
visualisering på en platt skärm och istället, i framtiden, ska projektgruppen kunna 
samlas kring ett bord där en verklig 3D-modell projekteras, så till exempel studier i 
olika vinklar möjliggörs ”på riktigt”. 

Byggmaterialbranschen och QR-koder 

QR-koder används i allt högre utsträckning och främst i marknadsförande syfte av 
produkter och tjänster. Men ett annat tänkbart användningsområde, menar 
Wetterstedt, är tillgång av materialinformationen i 3D-modellen. En QR-kod är en 
streckkod för en produkt, lagrad med all möjlig tänkbar information. Den 
informationen kan kopplas till 3D-modellen utan att manuell hantering av data 
är nödvändig. 

3.2.5 David Möller, CAD/BIM-samordnare, Sweco Systems, 2012-12-07 

Datum:  2012-12-07 

Plats:  Högskolan i Jönköping 

Närvarande: David Möller, CAD/BIM-samordnare Sweco 

Steven Rowland, arkitekt, White Tengbom Team 

Jenny Engdahl, student, Tekniska Högskolan i Jönköping  

Madeleine Hedlund, student, Tekniska Högskolan i Jönköping 

David Möller från Sweco, CAD och BIM-samordnare för projektet Nya 
Karolinska Solna, NKS, samt är budgetansvarig för CAD/BIM-arbetet i två av 
faserna. Sjukhuset är Sveriges största husprojekt och Möller är mest involverad i 
projekteringen, men fungerar även som support vid produktionen. Projektet är 
stort och ligger under olika faser så att han är fortfarande i gång med att göra 
bygghandlingar för projektet i fas fyra och fem av totalt sju faser.  

Möller förklarar BIM som information knutet till ett objekt och att BIM inte alltid 
behöver vara 3D, BIM är strukturen på informationen. Möller förklarar hur han ser på 
hållbarhet. Världen ska bli lite bättre än vad den är idag, han menar att genom att 
kunna använda BIM-verktyg och i tidigt skede kunna analysera effekterna av hur 
man bygger för att sedan kunna reducera miljöpåverkan är ett självklart sätt att arbeta. 

I NKS-projektet ställs höga krav på miljö, men även avvägningar mot kostnader 
måste göras eftersom alla beställare har en ekonomi som styr, förklarar Möller. 
Steven Rowland är arkitekt från White Tengbom team och hans roll i NKS-
projektet är BIM-specialist och databaserad länkning till projektet. Han är även 
LEED-ansvarig för arkitekterna där han arbetar i nära samarbete med Skanska, 
som har det övergripande ansvaret för frågor inom LEED. Rowland har arbetat 
med LEED sedan 2004 och i NKS-projektet arbetar han med LEED integrerat i 
BIM-modellerna.  
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Certifieringar 

LEED och Miljöbyggnad är de två certifieringssystem som används i NKS. 
Rowland berättar att han utför beräkningar på material automatiskt i modellen, det 
gör det lättare att jämföra olika alternativ och utföra förändringar för att se hur de 
påverkar byggnaden. Han berättar att i Sverige är det lätt att få en silvergradering i 
LEED, på grund av de svenska standarderna. 

BIM och hållbart byggande 

Största fördelen med att arbeta i 3D är att det minimerar missförstånden i hur den 
verkliga byggnaden kommer att se ut. Möller förklarar vidare att en annan fördel 
är att det skapas en modell där det är möjligt att samordna på helt annat sätt, 
riskerna för fel minimeras drastiskt. Informationsöverföringen gör det enklare att 
mängda och byta ut produkter.  

Möller berättar att ändringshantering och samordning är de största vinsterna med 
att arbeta med BIM, då informationen är samlad på ett ställe. Möller berättar 
vidare att på installationssidan har BIM bidragit till att arbetet underlättas genom 
att till exempel kunna jämföra, utföra ändringar och utvärdera alternativen. Vidare 
förklarar han att de olika disciplinerna bör kommunicera, det är det som är 
projektering. Han menar att utan kommunikation kommer man inte långt även 
om man använder de mest effektfulla programmen.  

Från projektet NKS ska Möller ta med sig kunskapen och erfarenheten om att BIM är 
ett sätt att underlätta kommunikationen mellan verksamma i ett projekt. Nackdelarna 
är att det möjligen tar längre tid att rita, det krävs högre grad av noggrannhet, det 
går inte att ta några genvägar för att underlätta sitt arbete med ritningarna.  

Användning av BIM i NKS-projektet?  

Möller arbetar på installationssidan och lämnar över både pappersritningar och 
3D-modell. De olika disciplinerna arbetar i olika program och själv arbetar han 
dels i MagiCAD, Navisworks, Solibri, energiprogrammen IDA och Riuska. 
Rowland berättar om att arbeta i BIM och med LEED integrerat i modellen vilket 
underlättar arbetet vid analyser av de valda materialen till sjukhuset. Informationen 
från varje material finns att hämta i modellen, för att göra beräkningar till exempel 
på innehållet av PVC i projektet. Hur kan man reducera detta och hur påverkar 
den förändringen byggnaden och projektet. Det går också att utföra beräkningar 
för att uppfylla kraven på träinnehåll i byggnaden för LEED certifiering.  

Rowland arbetar även med att mängda armaturer och göra beräkning på 
belysningseffekter för varje rum, vilket utförs i modellen. Möller förklarar att detta 
är ytterligare en fördel med BIM i arbetet att uppnå hållbart byggande. Möller 
förklarar att vid överlämning av handlingar finns det krav på att lämna med en 
materiallista, den tas enkelt fram ur modellen. Han berättar vidare att 
projektörerna inte kan rita in produkter som inte är godkända. Det finns specifika 
personer som arbetar just med dessa frågor och tar beslut om vilka produkter som 
är godkända för projektet. Externa databaser, produktdatablad och AMA-koder 
kopplas till produkter i modellen. 
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Utvecklingen av BIM 

Möller börjar att berättar att el är något som ligger efter på BIM sidan och är i 
behov av att utvecklas, el beräkningar utförs i separata program och 3D-
modellering av el är bristande.  

Möller förmodar att begreppet BIM kommer att finnas kvar och att det inom 
branschen kommer att enas om en gemensam betydelse, att det skulle kunna 
finnas olika nivåer. Det är orimligt och oekonomiskt att det ska vara så detaljerat 
för produktion av mindre projekt.  

Möller berättar att det kommer alltid att finnas ett behov av att arbeta i olika 
programvaror och utföra analyser. Möller och Rowland delar uppfattningen om 
att det saknas ett fungerande filöverföringsprogram som klarar av större projekt. 
Önskvärt vore om alla discipliner kunde arbeta i samma programvara, där 
filöverföring inte blir ett hinder för informationsöverföring. 
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4 Resultat och analys 
Följande kapitel är uppdelat i två avsnitt utifrån frågeställningarna. I det första 
avsnittet behandlas Frågeställning 1 och 2 och i det andra avsnittet behandlas 
Frågeställning 3. 

4.1 Frågeställning 1 och 2 
Frågeställning 1 Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? 

Frågeställning 2  Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för att analysera 
aspekter inom hållbart byggande? 

I detta avsnitt presenteras resultatet för Frågeställning 1 och 2 i tabellform 
innehållande en sammanställning av aspekter, BIM-verktyg samt andra hjälpmedel. 

Aspekterna är framtagna genom kartläggning av de miljöcertifieringssystem 
Sweden Green Building Council rekommenderar för svenska förhållanden. Dessa 
är LEED, BREEAM, Miljöbyggnad och EU GreenBuilding. Genom att studera 
miljöcertifieringssystemens manualer, innehållande de bedömningskriterier ett 
projekt måste uppfylla för att certifieras, har betydelsefulla aspekter för hållbart 
byggande tagits fram. Även aspekter med betydelse för hållbart byggande men 
som miljöcertifieringssystemen inte hanterar har adderats till resultatet. Dessa så 
kallade Övriga aspekter har framkommit under genomförandet till Frågeställning 2, 
där analyserbarheten för varje aspekt studerats.  

Sammantaget resulterade Frågeställning 1 i 132 stycken aspekter. Tabellerna i detta 
avsnitt visar de aspekter studien tagit fram och i Bilaga 5-8 är varje aspekt angiven 
utifrån vilket miljöcertifieringssystem aspekten är hämtad ifrån. 

För att bringa ordning bland aspekterna är de uppdelade inom sju delområden; 
Platsen, Vatten och Avlopp, Energi och Föroreningar, Material och Avfall, Inomhusklimat och 
Välmående, Stadens Gestaltning samt Genomförande och Förvaltning. Dessa delområden 
har hämtats ifrån Varis Bokalders bok Byggekologi.  

Varje delområde har studerats var för sig. Detta för att identifiera möjliga 
analysmetoder i form av BIM-verktyg som finns att tillgå för varje aspekt. Därefter 
har 3D- och BIM-programvarutillverkares mjukvaruspecifikationer studerats för 
att ringa in tillämpningsbara programvaror. Ett annat tillvägagångssätt var att 
studera rapporter där jämförelser mellan olika programvaror behandlats. Metoden 
gav resultatet till Frågeställning 2 och presenteras i detta avsnitt i samband med 
berörd aspekt i tabellerna. 

Utav de 132 aspekterna är 72 stycken, 55 procent, möjliga att analysera med BIM-
verktyg. Under genomförandet av studien varvid analysmetoder för aspekterna 
undersöktes framkom andra verktyg och hjälpmedel som inte kan klassas som 
BIM-verktyg, men som ändå genererar viktig information om projektet. De 
resterande 60 aspekterna resulterar i många fall i just sådan information som kan 
matas in manuellt och/eller kopplas till BIM-modellen. När all information om 
projektet får följa med i BIM-modellen genom hela byggprocessen används 
arbetsmetoden BIM. Eftersom det underlättar hållbart byggande finns därför även 
de verktygen och hjälpmedlen listade i denna studie. 
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Tabellförklaring 

Aspekter Resultat till Frågeställning 1. 

LEED LEED - Miljöcertifieringssystemet som tar upp aspekten. Det 
LEED-kriteriet som åsyftas är angivet och går att finna i Bilaga 1. 
Förkortningar 
SS Sustainable Sites  WE  Water Efficiency 
EA Energy & Atmosphere MR  Materials & Resources 
IEQ Indoor Environmental Quality ID  Innovation in Design 
P Prerequest C Credit 

Till exempel: SS P1 avser Sustainable Sites Prerequest 1 i Bilaga 1. 

BREEAM BREEAM - Miljöcertifieringssystemet som tar upp aspekten. Det 
BREEAM-kriteriet som åsyftas är angivet och går att finna i Bilaga 2. 
Förkortningar 
Man Management Hea Health and Wellbeing 
Ene Energy Tra Transport 
Wat Water Mat Materials 
Wst Waste LE Land Use and Ecology 
Pol Pollution Inn Innovation 

Till Exempel: LE 01 avser Land Use and Ecology 01 i Bilaga 2. 

MB  Miljöbyggnad - Miljöcertifieringssystemet som tar upp aspekten. 
Kriteriet, vilket benämns Indikatorer i Miljöbyggnad, är markerat med 
en siffra mellan 1 och 15 och går att finna i Bilaga 3. 

GB EU GreenBuilding - Miljöcertifieringssystemet som tar upp aspekten. 
På grund av den ringa omfattning bedömningskriterierna för EU 
GreenBuilding upptar är aspekten i tabellen markerad med ett	  X och 
går att finna i Bilaga 4. 

Övriga Övriga aspekter som inte tas upp av något miljöcertifieringssystem 
men som ändå är att betrakta som en hållbarhetsaspekt. 

Verktyg Resultat till Frågeställning 2. Beteckningen i tabellen avser en kod 
med hänvisning till verktygsförteckningen som följer varje tabell. Där 
är angivet vilka BIM-verktyg samt andra verktyg och hjälpmedel som 
finns att tillgå för analys av aspekten. 
Kod 
P  Platsen VA   Vatten och Avlopp  
EF  Energi och Föroreningar  MA   Material och Avfall  
IV   Inomhusklimat och Välbefinnande  SG   Stadens Gestaltning  
GF   Genomförande och Förvaltning 
Till exempel: P1 avser GIS och BIM: Autodesk Civil 3D, Bentley Map V8i, Tekla 
Municipality GIS 

-  Innebär att aspekten inte tas upp av miljöcertifieringssystemet. 
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4.1.1 Delområde 1: Platsen 

Vid hållbart byggande är det platsens förutsättningar som styr bebyggelsen. Därför 
krävs studier av rådande förhållanden så som geografi, geologi, hydrologi, flora 
och fauna samt mikroklimat. Detta för att skapa förståelse och underlag för att 
kunna fatta välgrundade beslut i den fortsatta planeringen. En god planering 
gynnar mångfalden och ger energibesparande effekter. 

Landskapsanalys är en inventering av platsen där en metod är att studera kartor 
med förutsättningar för exempelvis hydrologi, geologi och klimat. När detta 
adderas med information om befintlig bebyggelse, kulturhistoria och föroreningar 
skapas en landskapsanalys som ger vägledning i hur platsen bäst nyttjas för att 
bevara naturvärden i bebyggelsen. 

Resultatet av studien visar att det finns 21 stycken aspekter inom delområde 1, 
Platsen. Utav dem är det 20 stycken som kan analyseras med hjälp utav BIM-
verktyg, vilket utgör 95 procent. 

Aspekter och verktyg för analys med anknytning till platsen är listade i tabell 4. Fet 
stil indikerar att aspekten kan analyseras med BIM-verktyg. Förteckning över vilka 
verktyg koderna avser finns i tabell 5. 

Tabell 4. Hållbarhetsaspekter - Platsen 

Aspekter	   LEED	   BREEAM	   MB	   GB	   Övriga	   Verktyg	  

PLATSEN	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Val	  av	  tomt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Bygg	  på	  redan	  exploaterad	  plats	   SS	  C3	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	  	   	  -‐	   P1	  

Analys	  av	  platsen	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   P1,	  P2,	  P3.1,	  
P3.2,	  P3.3	  

Förtäta	   SS	  C2	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P	  1	  

Utomhusmiljö	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   P3	  

Ta	  hänsyn	  till	  lokal	  kultur	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   P1	  
Risker	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Risk	  för	  översvämning,	  
jordskred	  etc.	  

	  -‐	   Pol	  03	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P1	  

Undvik	  förorenad	  mark	  el.	  sanera	   SS	  C3	   Le	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P2	  

NOx	  från	  trafik	  i	  inomhusluft	   	  -‐	   	  -‐	   8	   	  -‐	   	  -‐	   P3.3	  

Buller	   	  -‐	   Pol	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P3.3	  
Minska	  jorderosion	   SS	  C1	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P1,	  P3.3	  

Undvik	  störande	  ljud	  och	  ljus	   SS	  C8	   Pol	  04	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P3.3	  
Mikroklimat	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Ta	  hänsyn	  till	  värmeö/kalluftssjö	  
SS	  C7.1	  
7.2	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P3.3	  

Skugga	   -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   P3.1	  
Blåst	   -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   P3.2	  

Flora	  och	  Fauna	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Minska	  påverkan	  på	  ekosystem	   SS	  C5.1	   Le	  02	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P1	  
Undvik	  exploatering	  i	  
grönområden	   SS	  C1	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P1	  
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Anpassa	  till	  kulturlandskapet	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   P1	  

Gröna	  tak	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   P3.3	  
Bevara	  ekologiskt	  värdefull 	  natur	   	  -‐	   Le	  04	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P1	  
Öppna	  ytor	  för	  biologisk	  
mångfald	  

SS	  
C5.2	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P1	  

Biologisk	  mångfald	   SS	  C5.1	  
5.2	  

Le	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   P1	  

Tabell 5. Verktygsförteckning Platsen 

PLATSEN	   	  	  
Kod	   BIM-‐Verktyg	   Andra	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  

	  	   Landskapsanalys	   	  	  
P1	   GIS	  och	  BIM	   	  	  
	  	   AutoCAD	  Civil	  3D	   	  	  
	  	   Bentley	  Map	  V8i	   	  	  
	  	   Tekla	  Municipality	  GIS	   	  	  
P2	   	  GIS	   Miljökonsekvensbeskrivning	  –	  MKB	  
	  	   Klimatanpassning	   	  	  
P3.1	   Sol	  och	  Skugga	   	  	  
	  	   Vasari	  Beta	  2	   	  	  
	  	   Autodesk	  Ecotect	  Analysis	   	  	  
	  	   Autodesk	  Revit	  Architecture	   	  	  
	  	   ArchiCAD	   	  	  
	  	   Bentley	   	  	  
P3.2	   Vind	  och	  Lä	   	  	  
	  	   Vasari	  Beta	  2	   	  	  
	  	   Autodesk	  Ecotect	  Analysis	   	  	  
P3.3	   	  Värmeö/Kalluftssjö	   	  
	  	   	  AutoCAD	  Civil	  3D	   	  

4.1.2 Delområde 2: Vatten och Avlopp 

Vatten och avlopp är en betydande faktor vid hållbart byggande, både för den 
enskilda byggnaden likväl som för omgivande natur och vattenlandskap. Ett 
hållbart system har flera fraktioner för att separera avloppsvatten och i bästa fall 
återanvända näringsämnen. Dagvatten ska inte ledas bort med avloppsvatten utan 
omhändertas på plats genom vegetation och god dagvattenplanering. 

Resultatet av studien visar att det finns 15 stycken aspekter inom delområde 2, 
Vatten och Avlopp. Utav dem är det 10 stycken som kan analyseras med hjälp 
utav BIM-verktyg, vilket utgör 67 procent. 

Aspekter och verktyg för analys och hjälpmedel med anknytning till vatten och 
avlopp är listade i tabell 6. Förteckning över vilka verktyg koderna avser finns i 
tabell 7. 
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Tabell 6. Hållbarhetsaspekter – Vatten och Avlopp 

Aspekter	   LEED	   BREEAM	   MB	   GB	   Övriga	   Verktyg	  

VATTEN	  OCH	  AVLOPP	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Hydrologi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Dagvattenhantering	  
SS	  C6.1	  
6.2	   Wat	  01	   	  -‐	   -‐	  	   	  -‐	   VA2	  

Utveckla	  vattenlandskapet	   WE	  C.1	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA2	  
Renvatten	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Grundvattenskydd	   	  -‐	   Pol	  03	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA2	  

Vattenkvalitet	   	  -‐	   Hea	  04	   16	   	  -‐	   	  -‐	   VA1	  
Tappvattentemp	  (legionella)	   	  -‐	   Hea	  04	   13	   	  -‐	   	  -‐	   VA1	  

Hushållning	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Minskad	  vattenförbrukning	  
WE	  P1	  
C3	   Wat	  02	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA1,	  VA3	  

Vattensnål	  utrustning	  
WE	  P1	  
C3	   Wat	  04	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA1,	  VA3	  

Vattenåtervinningssystem	   	  -‐	   Wat	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA2,	  VA3	  

Mätning	   	  -‐	   Wat	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA3	  
Vattenläckagevarning	   	  -‐	   Wat	  03	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA3	  
Sekundärvatten	  (t.ex.	  
regnvatten)	  

	  -‐	   Wat	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA2	  

Avlopp	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Minskad	  mängd	  avloppsvatten	   WE	  C2	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   VA1,	  VA3	  

Utsläpp	  från	  avlopp	  (BOD,	  N,	  P)	   	  -‐	   	  -‐	   16	   	  -‐	   	  -‐	   VA3	  
Små	  avloppsanläggningar	   	  -‐	   	  -‐	   15	   	  -‐	   	  -‐	   VA3	  

Återvinning	  av	  näringsämnen	   -‐	  	   	  -‐	   16	   	  -‐	   	  -‐	   VA3	  

Tabell 7. Verktygsförteckning Vatten och Avlopp 

VATTEN	  OCH	  AVLOPP	   	  	  
Kod	   BIM-‐Verktyg	   Andra	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  

VA1	   Autodesk	  Green	  Building	  Studio	   	  	  
VA2	   Autodesk	  Civil	  3D	   	  	  

VA3	   	  	   Välj	  hållbara	  tekniska	  system	  och	  utrustning	  för	  
att	  tillgodose	  aspekten.	  

4.1.3 Delområde 3: Energi och Föroreningar 

För att uppnå hållbart byggande spelar de tekniska system i byggnaden en stor roll. 
Vid val av system till en byggnad är det nödvändigt att se över och analysera 
energibehovet och i bästa möjliga minska detta behov. Genom att analysera olika 
förslag på utformning och placering av byggnaden kan ett hållbart alternativ tas 
fram. Marknaden erbjuder en mängd analysprogram för att analysera energi, och 
föroreningar, med dessa program kan man utföra detaljerade mätningar som 
genererar förslag på effektiviseringar vad gäller ett hållbart byggande. 

Resultatet av studien visar att det finns 23 stycken aspekter inom delområde 3, 
Energi och Föroreningar. Utav dem är det 17 stycken som kan analyseras med 
hjälp utav BIM-verktyg, vilket utgör 74 procent. 
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Aspekter och verktyg för analys med anknytning till energi och föroreningar är 
listade i tabell 8. Fet stil indikerar att aspekten kan analyseras med BIM-verktyg. 
Förteckning över vilka verktyg koderna avser finns i tabell 9. 

Tabell 8. Hållbarhetsaspekter – Energi och Föroreningar 

Aspekter	   LEED	   BREEAM	   MB	   GB	   Övriga	   Verktyg	  

ENERGI	  OCH	  FÖRORENINGAR	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Energiinformation	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Energianalysera	  projekt	  
EA	  
P1-‐2	  
C1	  C3	  

	  -‐	   	  -‐	   -‐	  	   	  -‐	  
EF1,	  EF2,	  EF3,	  
EF4,	  EF5,	  EF8	  

Energiberäkning	   EA	  P2	  
C1	  

	  -‐	   	  -‐	   X	   	  -‐	   EF1,	  EF2,	  EF3,	  
EF4,	  EF5,	  EF8	  

Energiåtgång	  (effektbehov,	  
energibehov)	  

EA	  P2	  
C1	   Ene	  01	   1	   X	   	  -‐	  

EF1,	  EF2,	  EF3,	  
EF4,	  EF5,	  EF8	  

Energibevakning	   	  -‐	   Ene	  02	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   EF9	  

Energieffektivt	  kylningssystem	   	  -‐	   Ene	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   EF1,	  EF2,	  EF3,	  
EF4,	  EF5,	  EF8	  

Energiledningssystem	   EA	  C5	   	  -‐	   	  -‐	   X	   	  -‐	   EF9	  
Solvärmelast	  (Kylbehov,	  
glasarea/golvarea)	   	  -‐	   	  -‐	   3	   	  -‐	   	  -‐	  

EF1,	  EF2,	  EF3,	  
EF4,	  EF5,	  EF8	  

Årlig	  återrapportering	  av	  
energianv.	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   	  -‐	   EF9	  

NOx-‐utsläpp	   	  -‐	   Pol	  02	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   EF7	  
CO2-‐utsläpp	   	  -‐	   Ene	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   EF1,	  EF2,	  EF5	  

Energieffektivitet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Energieff.	  Byggnader	  (U-‐värden)	   EA	  P2	  
C1	  

Ene	  07,	  
09	   2	   	  -‐	   	  -‐	   EF1,	  EF2,	  EF3,	  

EF4,	  EF5,	  EF8	  

Yteffektivitet	   	  -‐	   Ene	  07	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	  
EF1,	  EF2,	  EF3,	  
EF4,	  EF5,	  EF8	  

Eleffektivitet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Energieffektiva	  apparater	   EA	  P2	  
C1	  

Ene	  08	   1	   	  -‐	   	  -‐	   EF9	  

Energieffektiva	  transporter	  (hiss,	  
rulltr.	  etc.)	  

	  -‐	   Ene	  06	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   EF9	  

Utomhus	  belysning	   	  -‐	   Ene	  03	   -‐	  	   	  -‐	   	  -‐	   EF6	  

Energieffektiv	  belysning	   EA	  P2	  
C1	  

Ene	  02	   1	   	  -‐	   	  -‐	   EF6	  

Förnybar	  energi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Andel	  förnybar	  energi	   -‐	  	   Ene	  04	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   EF1	  

Lokal	  energiproduktion	   EA	  C2	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   EF2	  
Fjärrvärme	   -‐	  	   	  -‐	   4	   	  -‐	   	  -‐	   EF1	  

Solfångare	   	  -‐	   	  -‐	   4	   	  -‐	   	  -‐	   EF1	  

Solceller	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	  	   	  -‐	   X	   EF1	  
Vind-‐,	  vattenkraft	  (grön	  el)	   EA	  C6	   	  -‐	   4	   	  -‐	   	  -‐	   EF1	  

Biobränsleeldning,	  miljögodkänd	   	  -‐	   	  -‐	   4	   	  -‐	   -‐	  	   EF9	  
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Tabell 9. Verktygsförteckning Energi och Föroreningar 

ENERGI	  OCH	  FÖRORENINGAR	  
	  Kod	   BIM-‐Verktyg	   	  	   	  Andra	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  

	  	   Energianalyseringssprogram	   	  	  
EF1	   Autodesk	  Ecotect	  Analysis	   	  	  
EF2	   Autodesk	  Green	  Building	  studio	   	  	  
EF3	   Autodesk	  Revit	  MEP	   	  	  
EF4	   IES<VE>	  (Integrated	  Environmental	  solutions)	   	  	  
EF5	   ECOTECT	   	  	   	  	  
EF6	   Autodesk	  3ds	  Max	  Design	   	  	  
EF7	   NxEAT	   	  	   	  	  
EF8	   Handledningsmanual	  -‐	  Energianalysintegrering	  i	  BIM	   	  	  
	  	   Checklistor:	   	  	   	  	  
	  	   CAD-‐program	   Energisimuleringsprogram	   	  	  
	  	   Revit/ArchiCAD	   IDA	  ICE	   	  	  
	  	   EcoDesigner	   VIP-‐Energy	   	  	  
	  	   Manualer:	   	  	   	  	  
	  	   CAD-‐program	   Energisimuleringsprogram	   	  	  
	  	   Revit	   IDA	  ICE	   	  	  
	  	   Revit	   VIP-‐Energy	   	  	  
	  	   ArchiCAD	   IFC	  export	   	  	  
	  	   ArchiCAD	   EcoDesigner	   	  	  
	  	   	  	   IDA	  ICE	  IFC	  import	   	  	  

EF9	   	  	   	  	  
	  Energiledningssystem	  SS-‐EN	  ISO	  -‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐
-‐50001:2011	  

4.1.4 Delområde 4: Material och Avfall 

Det är många faktorer som påverkar materialval. Materialets resursförbrukning 
och miljöbelastning vid framtagandet är en faktor. En annan är vilka kemikalier 
som används. Det påverkar ekosystem likväl som hälsan hos de människor som 
kommer i kontakt med dem, både på byggarbetsplatsen och för brukarna i 
inomhusmiljön. I stort handlar materialval om att bygga sunda hus där människan 
mår bra, där naturen inte tar skada och där arbetsmiljön inte riskeras. 

Material ger även upphov till de stora mängder avfall som är resultatet av 
samhällets produktion- och konsumtionsbeteende. Det krävs en strategi för att 
minska avfallsmängderna och det handlar om medveten konsumtion. Att välja 
produkter med miljömärkning och fullständig innehållsdeklaration. Det krävs 
också att resurser hushålls med och att sopsortering, återanvändning och 
energiutvinning sker. 

Resultatet av studien visar att det finns 21 stycken aspekter inom delområde 4, 
Material och Avfall. Utav dem är det 2 stycken som kan analyseras med hjälp utav 
BIM-verktyg, vilket utgör 10 procent. 



Resultat och analys 

49 

Aspekter och verktyg för analys med anknytning till material och avfall är listade i 
tabell 10. Fet stil indikerar att aspekten kan analyseras med BIM-verktyg. 
Förteckning över vilka verktyg koderna avser finns i tabell 11. 

Tabell 10. Hållbarhetsaspekter – Material och Avfall 

Aspekter	   LEED	   BREEAM	   MB	   GB	   Övriga	   Verktyg	  
MATERIAL	  OCH	  AVFALL	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Materialval	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Förnybara	  material	   MR	  C6	   Mat	  01	   -‐	   -‐	   -‐	   MA2,	  MA3,	  MA6.1	  
Lång	  livslängd,	  robusta	   -‐	   Mat	  05	   -‐	   -‐	   -‐	   MA1	  

Återanvänd	  byggnadsdelar	  
MR	  
C1.1
1.2	  

-‐	   -‐	   -‐	   -‐	   MA8	  

Specifikation	  av	  inköpta	  material	   -‐	   Mat	  03	   -‐	   -‐	   -‐	   MA3,	  MA4,	  MA5,	  MA6.1	  
Specifikation	  för	  hårdgjorda	  ytor	   -‐	   Mat	  02	   -‐	   -‐	   -‐	   MA3,	  MA4,	  MA5,	  MA6.1	  
Val	  av	  isolering	  med	  låg	  
miljöpåverkan	  

-‐	   Mat	  04	   -‐	   -‐	   -‐	   MA1	  

Lokalt	  producerade	  material	   MR	  C5	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   MA1	  
Certifierat	  trä	   MR	  C7	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   MA2	  

Energieffektiva	  transporter	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   X	   MA1,	  MA3,	  MA6.1	  
Farliga	  ämnen	  

	   	   	   	   	  
	  	  

Miljöskonsam	  materialproduktion	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   X	   MA1,	  MA3,	  MA6.1	  
Farliga	  ämnen	  (kemikalier,	  
metaller,	  fibrer)	  

-‐	   Pol	  03	   15	   -‐	   -‐	   MA5,	  MA6.3	  

Sanering	  av	  farliga	  ämnen	   -‐	   -‐	   16	   -‐	   -‐	   MA5,	  MA6.3	  

Farliga	  köldmedier	  
EA	  P3	  
C4	   Pol	  01	   -‐	   -‐	   -‐	   MA7	  

Emissioner	   -‐	   Mat	  01	   -‐	   -‐	   -‐	   MA3,	  MA6.1	  

Dokumentation	  av	  material	   -‐	   -‐	   14	   -‐	   -‐	   MA3,	  MA4,	  MA5,	  
MA6.1,	  MA6.2,	  MA6.3	  

Hushållsavfall	  
	   	   	   	   	  

	  	  

Plats	  för	  källsortering	   MR	  P1	   Wst	  03	   -‐	   -‐	   -‐	   MA9	  
Byggavfall	  

	   	   	   	   	  
	  	  

Sortering	  byggavfall	   MR	  C2	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   MA3,	  MA7	  
Minska	  avfallsmängder	  på	  
byggplats	  

-‐	   Wst	  01	   -‐	   -‐	   -‐	   MA7,	  MA10	  

Förebygg	  avfall	  i	  val	  av	  golv	  
och	  takmaterial	   -‐	   Wst	  04	   -‐	   -‐	   -‐	   MA10	  

Återbruka	  produkter	   MR	  C4	   -‐	   -‐	   -‐	   -‐	   MA3,	  MA8	  

Återanvända	  material	   MR	  C3	   Wst	  02	   -‐	   -‐	   -‐	   MA3,	  MA8	  

Tabell 11. Verktygsförteckning Material och Avfall 

MATERIAL	  OCH	  AVFALL	   	  	  

Kod	   BIM-‐Verktyg	   Andra	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  
MA1	   	  	   Livscykelanalys	  –	  LCA	  

MA2	   	  	   Miljöledningssystem	  –	  Miljömål	  

MA3	   	  	   Byggvarudeklaration	  -‐	  BVD	  3	  
MA4	   	  	   Miljövarudeklarationer	  –	  EPD	  
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MA5	   	  	   Säkerhetsdatablad	  –	  SDB	  

MA6.1	   	  	   Byggvarubedömningen	  –	  Databas	  
MA6.2	   	  	   BASTA	  –	  Databas	  

MA6.3	   	  	   Prio	  –	  Databas	  

MA7	   	  	   Avfallsplan	  -‐	  Utse	  avfallsansvarig	  samt	  system	  för	  
sortering	  (Kretsloppsrådets	  rekommendationer)	  

MA8	   	  	   Återvinningsplan	  -‐	  Undersök	  tillgång	  från	  lokal	  
återbrukshandlare	  

MA9	   	  	   Avsätt	  plats	  

MA10	   Analyseringsprogram	   	  	  
	  	   Autodesk	  Revit	  Structure	   	  	  

	  	  
Autodesk	  Robot	  Structural	  
Analysis	  Professional	   	  	  

4.1.5 Delområde 5: Inomhusklimat och Välmående 

Vid analys av inomhusklimatet och välmående handlar det främst om platsens 
klimat, kontroll av ventilation, luft kvalitet och föroreningar, dagsljus insläpp och 
ljudmiljö. För att uppnå hållbarhet i inomhusklimatet och välmående finns en 
mängd hjälpmedel och BIM-verktyg på marknaden. 

Resultatet av studien visar att det finns 17 stycken aspekter inom delområde 5, 
Inomhusklimat och Välmående. Utav dem är det 15 stycken som kan analyseras 
med hjälp utav BIM-verktyg, vilket utgör 88 procent. 

Aspekter och verktyg för analys med anknytning till inomhusklimat och 
välmående är listade i tabell 12. Fet stil indikerar att aspekten kan analyseras med 
BIM-verktyg. Förteckning över vilka verktyg koderna avser finns i tabell 13. 

Tabell 12. Hållbarhetsaspekter – Inomhusklimat och Välmående 

Aspekter	   LEED	   BREEAM	   MB	   GB	   Övriga	   Verktyg	  

INOMHUSKLIMAT	  OCH	  VÄLMÅENDE	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Installationer	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ventilation	   IEQ	  P1	   Hea	  02	   7	   	  -‐	   	  -‐	   IV2,	  IV4,	  IV5	  

Luftkvalitet	  (NOx,	  luftomsättning)	   IEQ	  C3.1	  
3.2	  

Hea	  02	   7,	  8	   	  -‐	   	  -‐	   IV1,	  IV2,	  
IV4	  

Kontroll	  av	  inneluft	   IEQ	  C5	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	  
IV1,	  IV2	  ,	  
IV4,	  IV5	  

Kontroll	  av	  uteluft	   IEQ	  C1	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	  
IV1,	  IV2	  ,	  
IV4,	  IV5	  

Reglerbarhet	  (ventilation)	  	   IEQ	  C2	   Hea	  02	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   IV3	  

Lågemitterande	  material	   IEQ	  C4.1-‐
4.4	  

	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   IV14	  

Termiskt	  klimat,	  reglerbar	  temp.	   IEQ	  C6.2	   Hea	  03	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	  
IV3,	  IV5,	  
IV10	  

Termiskt	  klimat,	  Op.	  temp.	  sommar	   	  -‐	   Hea	  03	   10	   	  -‐	   	  -‐	   IV15	  

Termiskt	  klimat,	  Op.	  temp.	  Vinter	   	  -‐	   Hea	  03	   11	   	  -‐	   	  -‐	   IV15	  
Ljus	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Visuell	  kvalitet,	  utsikter	   IEQ	  
C8.2	  

Hea	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   IV10,	  IV11,	  
IV12	  
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Reglerbarhet	  
IEQ	  
C6.1	   Hea	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	  

IV10,	  IV11,	  
IV12	  

Dagsljus	  
IEQ	  
C8.1	   Hea	  01	   12	   	  -‐	   	  -‐	  

IV3,	  IV11,	  
IV12	  

Dagsljus,	  soltimmar	   	  -‐	   	  -‐	   12	   	  -‐	   	  -‐	  
IV3,	  IV11,	  
IV12	  

Tekniskt	  utförande	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Radon	   	  -‐	   	  -‐	   6	   	  -‐	   	  -‐	   IV13,	  IV14	  

Fuktproblem	   	  -‐	   	  -‐	   9	   	  -‐	   	  -‐	   IV16	  
Akustik	   	  -‐	   Hea	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   IV7,	  IV8	  

Akustik,	  ljudklass	   	  -‐	   	  -‐	   5	   	  -‐	   	  -‐	   IV7,	  IV8	  

Tabell 13. Verktygsförteckning Inomhusklimat och Välmående 

INOMHUSKLIMAT	  OCH	  VÄLMÅENDE	  
Kod	   BIM-‐Verktyg	   Andra	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  

IV1	   VIP-‐Energy	   	  	  
IV2	   Riuska	   	  	  
IV3	   Ecotect	   	  	  
IV4	   MagiCAD	   	  	  
IV5	   IDA	   	  	  
IV6	   EcoDesigner-‐MEP-‐system	   	  	  
IV7	   ACD	   	  	  
IV8	   ODEON	   	  	  
IV9	   Vasari	   	  	  
IV10	   IES	   	  	  
IV11	   Daysim	   	  	  
IV12	   Dialux	   	  	  
IV13	   	  	   Radonguiden	  
IV14	   	  	   BBR	  

IV15	   TEKNOsim	   	  	  
IV16	   Delphin	   	  	  

4.1.6 Delområde 6: Stadens Gestaltning 

Ett hållbart samhälle kan uppnås med kunskap om befintlig samhällsstruktur, och 
hänsyn till vilka effekter det planerade projektet har på dels sociala och dels 
ekologiska aspekter. Litteraturstudien visar att det är viktigt att bygga ett samhälle 
med tillgång till grönområden, service och transportmöjlighet. Från 
litteraturstudien finns endast ett fåtal verktyg att analysera stadens gestaltning med. 

Resultatet av studien visar att det finns 18 stycken aspekter inom delområde 6, 
Stadens Gestaltning. Utav dem är det 4 stycken som kan analyseras med hjälp utav 
BIM-verktyg, vilket utgör 22 procent. 

Aspekter och verktyg för analys med anknytning till stadens gestaltning är listade i 
tabell 14. Fet stil indikerar att aspekten kan analyseras med BIM-verktyg. 
Förteckning över vilka verktyg koderna avser finns i tabell 15. 
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Tabell 14. Hållbarhetsaspekter – Stadens Gestaltning 

Aspekter	   LEED	   BREEAM	   MB	   GB	   Övriga	   Verktyg	  

STADENS	  GESTALTNING	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Socialt	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Attraktiva	  oh	  tr ivsamma	  stadsområden	   -‐	  	   -‐	  	   	  -‐	   	  -‐	   X	   SG4	  

Gestaltningens	  påverkan	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   SG5	  
Samhällsstrukturen	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Utnyttja	  befintlig	  servicestruktur	   SS	  C2	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	   	  -‐	   SG4	  
Utnyttja	  befintlig	  infrastruktur	   SS	  C2	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG4	  

Utnyttja	  befintligt	  transportsystem	   SS	  C4.1	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG4	  

Fritid	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Tillgång	  till	  grönområden	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   SG2	  

Tillgång	  till	  motionsanläggningar	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   SG2	  
Tillgång	  till	  promenadstråk	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   SG2	  

Transporter	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Långsiktigt	  hållbara	  trafiklösningar	   SS	  C4	   Tra	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG1,	  SG2	  

Gynna	  alt.	  bränslefordon	  (parkering	  etc.)	   SS	  C4.3	   Tra	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG1	  

Gynna	  samåknings	  fordon	  (parkering	  etc.)	   SS	  C4.4	   	  -‐	   -‐	  	   	  -‐	   	  -‐	   SG1	  
Tillgång	  till	  bekvämligheter	   	  -‐	   Tra	  04	   	  -‐	   -‐	   	  -‐	   SG2	  

Cykelsäkerhet	   	  -‐	   Tra	  02	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG2	  
Cykelkomfort	   	  -‐	   Tra	  03	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG2	  

Cykelförvaring	   SS	  C4.2	   Tra	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG2	  

Fotgängarsäkerhet	   	  -‐	   Tra	  05	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG2	  
Tillgång	  till	  kollektivtrafik	   SS	  C4.1	   Tra	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG2	  

Bekväm	  kollektivtrafik	   	  -‐	   Tra	  05	   -‐	   	  -‐	   	  -‐	   SG2	  

Tabell 15. Verktygsförteckning Stadens Gestaltning 

STADENS	  GESTALTNING	  
Kod	   BIM-‐Verktyg	   Andra	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  
SG1	   	  	   Miljöbalken	  (Miljökonsekvensbeskrivning	  -‐	  MKB)	  
SG2	   	  	   Plan-‐	  och	  bygglagen	  -‐	  PBL	  
SG3	   	  	   Social	  konsekvensbeskrivning	  
SG4	   Space	  Syntax	   	  	  

4.1.7 Delområde 7: Genomförande och Förvaltning 

Litteraturstudien visar att under byggprocessen är det viktigt att alla aktörer har relevant 
information och kunskap om projektet och för att utföra sina individuella arbets-
uppgifter. Det är även viktigt att alla på bygget har kunskap om vilka regler som 
gäller. Det kan handla om säkerhet på byggarbetsplatsen, miljöhänsyn, och uppföljning av 
resultat. För att ett projekt ska vara hållbart är det nödvändigt att all information 
som är samlad om projektet är tydlig och följer med till förvaltaren vid överlämnande. 

Resultatet av studien visar att det finns 17 stycken aspekter inom delområde 7, 
Genomförande och Förvaltning. Utav dem är det 4 stycken som kan analyseras 
med hjälp utav BIM-verktyg, vilket utgör 24 procent. 
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Aspekter och verktyg för analys med anknytning till genomförande och 
förvaltning är listade i tabell 16. Fet stil indikerar att aspekten kan analyseras med 
BIM-verktyg. Förteckning över vilka verktyg koderna avser finns i tabell 17. 

Tabell 16. Hållbarhetsaspekter – Genomförande och Förvaltning 

Aspekter	   LEED	   BREEAM	   MB	   GB	   Övriga	   Verktyg	  

GENOMFÖRANDE	  OCH	  FÖRVALTNING	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Ekonomi	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Livscykelkostnader	   -‐	  	   Man	  05	   	  -‐	   -‐	   	  -‐	   GF1	  
Planering	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Miljöpolicy	   	  -‐	   Man	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   GF8	  

Anlita	  professionell	  miljöansvarig	   	  -‐	   Man	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   GF8,	  GF9	  
Upphandling	  med	  miljöhänsyn	   	  -‐	   Man	  01	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   GF10	  

Miljöutbildning,	  byggherrar	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   GF8	  
Miljöutbildning,	  projektörer	   ID	  C2	   	  -‐	   -‐	   	  -‐	   	  -‐	   GF8	  

Byggarbetsplatsen	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Hållbar	  förvaltning	  av	  
byggarbetsplats	  

	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	   X	   GF2,	  GF3,	  
GF4,	  GF8	  

Projektering, 	  aktörers	  deltagande	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   GF4	  

Reducera	  föroreningar	  på	  bygget	   SS	  P1	   Man	  03	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   GF6,	  GF9	  
Bruksskedet	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Säkerhet,	  övervakningssystem	   	  -‐	   Hea	  06	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   GF11	  

Brukarna,	  miljöutbildning	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   GF8	  
Brukarna,	  brukarenkät	   	  -‐	   	  -‐	   17	   	  -‐	   	  -‐	   GF12	  

Förvaltning,	  ansvarig	  energiåtgärder	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   	  -‐	   GF7	  
Förvaltning,	  förvaltningsmanual	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   GF7	  
Förvaltning,	  miljövänlig	  
förvaltning	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	   	  -‐	   X	   GF7	  

Förvaltning,	  underhållsplan	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   	  -‐	   X	   GF7	  
Förvaltning,	  drift	   	  -‐	   	  -‐	   -‐	   	  -‐	   X	   GF7	  

Tabell 17. Verktygsförteckning Genomförande och Förvaltning 

GENOMFÖRANDE	  OCH	  FÖRVALTNING	   	  	  
Kod	   BIM-‐Verktyg	   Andra	  verktyg	  och	  hjälpmedel	  
GF1	   EcoEffekt	   	  	  
GF2	   BidCon	   	  	  
GF3	   PlanCon	   	  	  
GF4	   SiteCon	   	  	  
GF5	   VICO	   	  	  
GF6	   	  	   Kretsloppsrådet	  

GF7	   	  	   BBR	  
GF8	   	  	   Miljöledningssystem	  

GF9	   	  	   Arbetsmiljöplan	  
GF10	  

	  
Lagen	  om	  offentlig	  upphandling	  -‐	  LOU	  

GF11	   Secured	  by	  design	  -‐	  SBD	   	  	  
GF12	   	  	   MB-‐Brukarenkät	  
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4.1.8 Slutsats Frågeställning 1 och 2 

Frågeställning 1 Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? 

Frågeställning 2  Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för att analysera 
aspekter inom hållbart byggande? 

Studien visar att det finns ett stort antal aspekter inom vitt skilda områden att ta 
hänsyn till vid hållbart byggande. Det rör sig om allt ifrån energi, vind, miljöfrågor 
och emissioner till sociala aspekter etcetera. Den här studien visar i resultatet 132 
stycken hållbarhetsaspekter fördelade över dessa områden. Utav dem är 72 stycken, 
55 procent, analyserbara med BIM-verktyg. För att uppnå målet hållbart byggande 
krävs att information ifrån dessa områden samlas in och analyseras. Michael Thydell är 
rekryterad som BIM-strateg av Sweco Architects, Stockholm, och under intervjun 
med honom berättar han följande:  

”För att vara trovärdig inom hållbart byggande måste man veta mycket mer om det man 
projekterar med.” ”… det handlar om att man tillför information för att kunna vaska ur 
information vilket ger BIM per definition.” 

BIM-verktyg underlättar således projekteringen då avgörande beslut i projektets 
tillblivelse är riktigare och kan fattas tidigare vilket medför att processen fortlöper 
snabbare och mer tid kan ägnas åt ytterligare förbättringar i projekterandet. Utav 
de sju olika undersökta områdena är det delområde 1, Platsen, som visar sig ha 
allra flest aspekter, 20 utav 21 stycken, som går att analysera med BIM-verktyg. 
Detta ger ett utfall på 95 procent. 

Alessio Boco, Hållbarhet och BIM-ansvarig på Sweco Architects, Stockholm, 
säger under intervjun att ”… man kan analysera flera aspekter inom hållbart byggande, det 
beror på i vilket stadie projektet är. En aspekt som är särskilt viktig i det allra tidigaste skedet, 
alltså förstudien, är platsen. Undersökning och orientering av huset, sol-, vind-, och energi 
förhållanden, skuggning och markstudier. Varje plats är unik och därför är det viktigt att ta 
hänsyn till de parametrar som är relevant för just den platsen där man planerar.” 

Det delområde som procentuellt visar minst antal aspekter som går att analysera 
med BIM-verktyg är Material och Avfall. Endast 2 stycken utav 21 aspekter vilket 
ger knappt 10 procent i utfall. I nuläget existerar endast initiativ tagna i branschen 
för verktyg som integrerar BIM och materialdata. Tills det verktyget är framtaget 
förs information in manuellt i BIM-modellen.  

Idag finns ett ansenligt antal mjukvaruprogram och hjälpmedel för att analysera 
olika hållbarhetsaspekter och de som presenteras i den här studien är enbart ett 
urval. Sammantaget visar studien 35 stycken olika BIM-verktyg. Tillsammans med 
information andra verktyg och hjälpmedel generar, medför det att projektet får en 
fullmatad BIM-modell med användbar information som följer projektet ända in i 
förvaltning och sedermera rivning och återvinning. 

Bör nämnas är också att metoder för att analysera hållbarhetsaspekter är i full 
frammarsch och som trenden ser ut kommer det fortsättningsvis finnas ett stort 
intresse att driva utvecklingen vidare. 
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Avslutningsvis Michael Thydells ord om hållbarhet: 

”… kan vi förändra utformningen utifrån ett hållbarhetsperspektiv med de verktyg och 
analysmetoder som finns redan idag, det är då vi kan göra verklig nytta. Det ger starka 
argument för häftiga former och den arkitektoniska bågen kan spännas lite hårdare. 
Hållbarheten ska vara en designdrivande faktor, inte bara vara något som talar om hur det 
blev.” 
 

4.2 Frågeställning 3  
Frågeställning 3 Hur kan BIM bidra till hållbart byggande? 

BIM bidrar till hållbart byggande på olika sätt, dels som arbetsmetoden BIM och 
dels med BIM-verktyg. Med arbetsmetoden BIM utförs i tidigt skede analyser med 
olika analysverktyg och man gör jämförelser av olika förslag som genererar i det 
mest hållbara alternativet. Analyserna fortsätter och blir mer detaljerade in i slutskedet 
av projekteringen för att sedan vara ett stöd till produktion där de olika aktörerna 
under hela processen kan vara uppdaterad på rätt information om varje produkt, 
och utföra ändringar om så behövs. 

Intervjuerna visade att BIM är ett verktyg för att öka hållbarheten i ett projekt, 
förutsatt att det används optimalt. Genom att kunna arbeta med exempelvis 
LEED integrerat i BIM-modellen bidrar det till en ökad effektivitet vid arbetet för 
hållbarhet i ett projekt. Den information som behövs för att till exempel utföra 
beräkningar av mängden kemikalier i ett projekt finns att hämta direkt i modellen. 
Utifrån resultaten utförs sedan förbättringar för att uppfylla uppställda krav i projektet. 

Intervjuerna visar även att med BIM som arbetsmetod förläggs mer arbete till att 
fokusera på att uppföra ett bra hus, till skillnad från traditionell arbetsmetod där 
stor mängd tid åtgår ritningsarbeten, ändrings- och tilläggsarbeten. Handlingars 
tillblivelse förbättras vid användandet av BIM som arbetsmetod, och slutresultatet 
av huset blir bättre på långsikt. 

Litteraturstudien visar att det finns ett växande intresse att bygga hållbart och 
arbeta med BIM som arbetsmetod. Det finns organisationer och föreningar som 
jobbar för att skapa effektiva arbetsprocesser, öka användandet av BIM och på så 
sätt förenkla arbetet att bygga hållbart. 

Att bygga hållbart handlar om att ha en helhetssyn, och inte bara se till energi-
hushållning i det enskilda projektet. Ett projekt är hållbart när den insamlade 
informationen om projektet är relevant och riktig och tillgänglig för rätt person i 
rätt tid. Involverade aktörer så som Arkitekter, ingenjörer och konstruktörer måste 
arbeta mot samma mål, kommunikation och utbyte av information är viktigt för 
att uppnå ett hållbart byggande. 

Intervjuerna visade att öppna filformat är en god väg att låta program tala med 
varandra, och därmed också låta involverade aktörer tala med varandra eftersom 
de olika aktörerna arbetar i olika program och information går förlorad eller måste 
läggas in på nytt. Ett återkommande ämne under intervjuerna var programvarorna 
och att de inte talar med varan, det visade sig att de öppna filformaten ännu inte 
fungerar korrekt, information försvinner i alla fall.  
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4.2.1 Slutsats Frågeställning 3 

Frågeställning 3 Hur kan BIM bidra till hållbart byggande? 

Studien visar att BIM är ett hållbarhetsverktyg förutsatt att det används som det är 
avsett. I nuläget fungerar BIM-verktygen i form av informationsinsamling och 
analyser med hjälp av 3D-modellering. Detta är i sig ett steg i rätt riktning mot ett 
mer hållbart byggande. Det som brister är dock informationsöverföringen mellan 
datorprogrammen. De öppna filformaten fungerar inte alltid och information går 
därför förlorad. För att BIM ska utnyttjas till fullo behöver de här problemen lösas. 

Men BIM är mycket mer än bara analyser. Intervjuerna visar att problematiken 
ligger i arbetsmetoden BIM. Kommunikation och samordning mellan aktörer är 
bristfällig och bör utvecklas. Genom att öka kommunikationen, dela tankar och 
idéer mellan involverade i projektet, skapas en bredare förståelse för de olika 
aktörernas arbete inom ett projekt. På detta sätt utvecklas ett mer hållbart projekt. 
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5 Diskussion 
Nedan följer diskussion kring resultat och metod. 

5.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att med användandet av BIM uppnå hållbart byggande. För 
att sträva mot detta syfte var vår målsättning att utreda vilka aspekter inom 
hållbart byggande som kan analyseras med fokus på i huvudsak BIM-verktyg.  

5.1.1 Frågeställning 1: Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? 

Resultatet på Frågeställning 1 gav vilka aspekter som är betydelsefulla vid hållbart 
byggande. Dessa 132 aspekter togs fram genom att studera miljöcertifieringssystem 
och vilka bedömningskriterier som ska uppfyllas för att få en byggnad miljöcertifierad. 
Vad det medför att miljöcertifiera en byggnad är en bekräftelse på ett ansvarsfullt 
miljöarbete kring projektet. En helhetssyn antas och strävan blir då densamma 
som ett projekt fokuserat kring hållbarhet. 

För att bredda studien har vi även adderat aspekter som är att betrakta som hållbarhets-
aspekter, även om miljöcertifieringssystemen inte tagit upp dem. Dessa har tillkommit 
under studier kring Frågeställning 2, där vi studerat analyserbarheten i dessa aspekter 
och vilka verktyg som finns för detta ändamål. Det gav oss möjlighet att utöka listan 
då vi upptäckte uppenbara hållbarhetsaspekter så som solstudier i syfte att placera 
byggnaden väl och utnyttja, samt avskärma, sol mest fördelaktigt. Då detta gör 
stor skillnad på byggnadens prestanda och ur ett hållbarhetsperspektiv bör därmed 
en sådan aspekt komplettera vår lista. 

5.1.2 Frågeställning 2: Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för 
att analysera aspekter inom hållbart byggande? 

Till en början behöver begreppet BIM-verktyg fastslås. Vad menar vi med BIM-verktyg? 
Först var vi inne på att allt digitalt är BIM, för så länge inget nedtecknas för hand 
och därmed går att föra in i den så kallade BIM-mappen så är det ett BIM-verktyg. 
Därmed inkluderas programvaror som Microsoft Word och Excell i BIM-verktyg 
eftersom de genererar digitala filer. Vi avsåg att se dem som ett slags 2D-verktyg. 
Men vi insåg att begreppet BIM-verktyg generellt inte ses på det viset, så vi återgick till 
hur termen vanligtvis används just som 3D-modelleringsverktyg och kategoriserade 
istället analyserna under BIM-verktyg samt andra verktyg och hjälpmedel. 

Sedan tittar vi på vilka möjligheter det finns till analys av de aspekter vi tagit fram i 
Frågeställning 1. Först studerades aspekterna ingående med Bokalders bok Byggekologi 
som utgångspunkt. Detta för att få en förståelse för respektive aspekts område 
och dess inverkan på miljön. Sedan studerades specifikationer till programvaror på 
olika mjukvaruutvecklares webbsidor. Vi studerade även rapporter som behandlar 
jämförelser mellan programvaror och kunde på så vis identifiera tillämpningsbara 
3D- och BIM-programvaror. Totalt resulterade studien i 35 olika BIM-verktyg. 72 
av totalt 132 aspekter är analyserbara med BIM-verktyg. Det ger en knapp 
majoritet med 55 procent.  
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Utöver BIM-verktyg har studien även resulterat i andra verktyg och hjälpmedel för 
analys av aspekter, vilka främst tagits fram med Bokalders bok Byggekologi. Många 
utav de resterande 60 aspekterna går att analysera med dessa verktyg och det 
innebär att i stort sett allt går att analysera. Därmed inte sagt att analysera alla 
aspekter bara för att det går medför ett hållbart projekt. Vad som ska analyseras 
behöver avvägas i relation till projektets omfattning. Men oavsett omfattning är 
noggrann analys av platsen en återkommande viktig del i studien. Det är också där 
vi finner flest aspekter som kan analyseras med BIM-verktyg, hela 95 procent.  

Resultatet i denna studie visar att det finns BIM-verktyg till många delar beroende 
på vad som menas med aspekten. Då vi har fokuserat kring vad som krävs för att 
uppnå miljöcertifiering och haft det som tumregel för att uppnå hållbart byggande 
är där många krav och anvisningar som helt enkelt bara ska uppfyllas. Ett exempel 
är Plats för källsortering. Det går givetvis att analysera med ett BIM-verktyg för att utse 
bästa placering både för boende och renhållningsarbetare. Det finns programvaror 
som analyserar både rörelsemönster för människor samt modellerar en tänkt 
placering, men att dra gränsen för vad som medför något av betydelse blev en 
avvägning vi fick göra för varje aspekt. 

Det skiljer sig i vilken omfattning analysen görs och till hur stor del resultatet från 
analysen bidrar till hållbarhet. En energianalys till exempel är mycket omfattande 
och har stor inverkan på byggnaden under hela dess livscykel. Likaså materialval 
då det vi bygger in i våra hus påverkar hur vi mår i form av vilka emissioner som 
avges etcetera. Vilket material vi väljer har dessutom inte bara inverkan lokalt, i 
själva byggnaden och närområdet, utan även globalt. Det handlar om resursförbrukning. 
Att välja förnyelsebara material i första hand. Att veta om materialvalet är klokt 
och i linje med ett hållbarhetsperspektiv. 

Anmärkningsvärt är att BIM-verktyg på materialområdet resulterade i minst antal 
analyserbara aspekter. Enbart tio procent. Men det är också inom det området 
studien visar på utveckling. Materialdatabasen BIM Green Box är exempel på ett 
initiativtagande som driver utvecklingen av BIM framåt. En vision från utvecklarna till 
BIM Green Box är att produkterna ska märkas med streckkoder, till exempel QR-
koder, innehållande information om tillverkningsprocess, innehållsförteckning, 
tillverkare etcetera. Det skulle medföra att ingående material i en byggnad är känt i 
alla led, hela vägen, och att denna information antingen kopplas eller förs in till 
BIM-modellen. Då går det att fastställa ända ner till muttrar och skruvar vad 
byggnaden består av och vilken påverkan dess livscykel medför. 

Avslutningsvis kan nämnas att resultatet till Frågeställning 2 är högst föränderligt 
och det som presenteras i den här studien får ses som förslag i en pågående utveckling. 

5.1.3 Frågeställning 3: Hur kan BIM bidra till hållbart byggande? 

För att besvarar Frågeställning 3 insåg vi att vi behövde titta närmare på 
innebörden av begreppen Hållbart Byggande och BIM var för sig. Vad betyder 
egentligen att bygga hållbart? Vad innebär det att jobba med BIM? 
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Efter att studerat dessa båda svårdefinierade och omdiskuterade begrepp har vi 
kommit fram till att BIM i allra högsta grad bidrar till hållbart byggande. Hållbart 
byggande handlar om en helhetssyn, inte bara en energieffektiv och icke kostsamt 
byggnad. En helhetssyn fås genom att studera och analysera flertalet aspekter 
inom så vitt skilda områden som ekonomiska aspekter innefattande konstruktions-
detaljer och installationssystem till sociala aspekter som välmående och materialvalens 
påverkan på människan samt ekologiska aspekter som miljöpåverkan i koldioxid-
utsläpp och ekologisk mångfald. Helhetssynen innebär att hänsyn tas lokalt likväl 
som globalt och alla skeden i byggprocessen ska ingå. En viktig fördel med BIM-
verktyg är också möjligheten att göra analyser av olika alternativ för att sedan kunna 
jämföra och utvärdera det bästa ur hållbarhetssynpunkt.  

För att alla dessa förutsättningar ska kunna tas i beaktning krävs en komplex form 
av samordning. BIM har kommit att handla mer och mer om just samordning och 
inte bara 3D-modellering med kollisionskontroll och tidskalkyler som utgångspunkten 
först var. BIM strukturerar insamlandet av information om projektet och möjliggör 
analyser i tidiga skeden. På så vis blir projektet effektivare då avgörande beslut kan 
tas tidigt och med god grund. Men BIM möjliggör därmed också återanvändandet 
av information i senare skeden och för andra instanser i utförandet av nya analyser. 

Men för att BIM ska vara ett effektivt verktyg i målet att uppnå hållbart byggande 
krävs att utvecklingen av både begreppet som arbetsmetod och tekniken fortsätter. 
Arbetsmetoden innebär att byggprocessen måste sluta vara indelat i skeden och 
instanser och istället integrera och överlappa. Arbetssättet ska vara interaktivt och 
dynamiskt. Olika instanser måste mötas över gränserna och förstå varandras 
arbetsgång. Både i fysisk form av möten och i teknisk form av programvaror som 
pratar med varandra. Det är dit BIM är på väg och när det uppnås säkerställs 
också hållbart byggande. 

5.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras metodval och genomförande samt vilka svårigheter och 
styrkor studien medfört. 

5.2.1 Frågeställning 1: Vilka aspekter är betydelsefulla vid hållbart byggande? 

För att besvara Frågeställning 1 har vi kartlagt dokumentation kring miljöcertifierings-
system som används på den svenska marknaden. Detta för att ta fram vilka bedömnings-
kriterier som fokuseras kring för att uppnå certifiering och i förlängningen ett hållbart 
projekt. Bedömningskriterierna översatte vi sedan till de aspekter studien resulterade i.  

LEED och BREEAM har utförliga manualer där bedömningskriterierna redovisas 
indelade i en tydlig struktur. Dock ej översatta till svenska vilket försvårade 
översättningen av aspekter till den här studien. Miljöbyggnad var enklare eftersom 
den är framtagen för den svenska marknaden. EU GreenBuilding är bara 
fokuserat kring energi och har ingen manual i den bemärkelsen utan mer konkreta 
energikrav som ska uppfyllas.  
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Svårigheter med att studera miljöcertifieringarna uppkom då LEED och BREEAM 
endast finns i engelsk version, och att då fastställa lämplig översättning blev en 
utmaning. Till vår hjälp tog vi Bokalders bok Byggekologi som studerat och jämfört 
flertalet miljöcertifieringssystem och däribland LEED, BREEAM och Miljöbyggnad. 
Vi fick därmed fram en utförlig lista med aspekter. För att säkerställa ett uppdaterat 
resultat då boken är utgiven 2009 studerade vi manualerna till miljöcertifierings-
systemen och jämförde mot vår lista med aspekter. Vid sammanslagningen av 
miljöcertifieringssystemens bedömningskriterier visar det sig att en del aspekter 
måste förekomma flera gånger då en specifik formulering av aspekten kan täcka 
flera bedömningskriterier. Metoden var tidskrävande men den genererade ändå 
konkreta aspekter vilket var målet. 

5.2.2 Frågeställning 2: Vilka BIM-verktyg och andra hjälpmedel finns för 
att analysera aspekter inom hållbart byggande?  

Efter att ha studerat Frågeställning 1 fick vi en utgångspunkt för att besvara 
Frågeställning 2. Vi besvarade Frågeställning 2 genom vidare litteraturstudier, 
bland annat studier av beskrivningar över analysverktyg vilka vi fann på 
programvarutillverkares webbsidor.  

Det var till en början rörigt att inleda denna del då websidorna är uppbyggda på 
olika sätt och det var ibland svårt att navigera sig fram till rätt programvara. Att 
studera specifikationer och beskrivningar för de olika programvarutillverkarnas 
produkter är tålamodsprövande och gav inte alltid det resultat vi hoppades på. 
Inte heller hade vi till en början för avsikt att lista programvaror utan ville snarare 
fokusera kring vilka analyser som går att utföra. 

Tillvägagångssättet blev då att till exempel se på aspekten sol och skugga och söka 
efter vilka tillverkare som presenterar en produkt som kan utföra denna analys. Att 
jämföra specifikationer på detta sätt innebar en svårighet då det är orimligt att lista 
i detalj allt en produkt kan utföra. Det gav ofta mer att studera tidigare rapporter, 
vilka utfört jämförelser mellan olika produkter och därmed inhämta resultat till 
Frågeställning 2. Även under intervjuerna har vi vägletts till att hitta programvaror 
som används för analys.  

5.2.3 Frågeställning 3: Hur kan BIM bidra till hållbart byggande?  

Metoden som användes för Frågeställning 3 är baserad på litteraturstudier och 
intervjuer. Den här frågeställningen är inte lika konkret att besvara och har därför 
varit svårare att analysera. Den handlar mer om att finna metoder och förutsättningar 
som kan koppla BIM till hållbart byggande. Intervjuerna har varit till stor hjälp i 
detta avseende då det är svårt för oss att veta hur det praktiskt går till i ”verkligheten”. 
Dessutom hur BIM tillämpas, då det är många ”tyckare” i den frågan, och vad 
som står på pappret är inte säkert är genomförbart i praktiken. Vi tog oss därför 
an Frågeställning 3 genom att utgå ifrån de definitioner kring hållbart byggande 
samt BIM vilka vi fastslagit i avsnittet Bakgrund i denna studie. Med det som 
utgångspunkt ringade vi sedan in resultatet till Frågeställning 3 utifrån vad 
Frågeställning 1 och 2 medfört. 
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6 Slutsats 
Hållbart byggande handlar om att ha en helhetssyn, och inte bara se till exempelvis 
energihushållning i det enskilda projektet. Studien visar att kunna analysera alla 
hållbarhetsaspekter är praktiskt möjligt med en mängd verktyg och hjälpmedel. Att 
analysera alla aspekter innebär dock inte ett kvitto på att ett projekt är hållbart. Ett 
projekt är hållbart när den insamlade informationen om projektet är relevant, 
riktig och tillgänglig för alla involverade. Vilken information det rör sig om sätts i 
relation till projektets omfattning och utförande.  

BIM är definierat dels som en arbetsmetod, byggnadsinformationsmodellering, 
men också som en virtuell modell, byggnadsinformationsmodell. För att samla 
relevant och riktig information är BIM ett redskap, både som arbetsmetod och 
som tekniskt verktyg. Detta gör också att BIM underlättar hållbart byggande. 

BIM bidrar till hållbart byggande genom samordnande. Att använda BIM i ett 
projekt innebär att arkitekter, konstruktörer, installatörer och entreprenörer hela 
vägen till förvaltare samarbetar. BIM medför att information om projektet samlas 
in under hela processen och kan användas av flera instanser i olika sorters 
analyser. Samverkan möjliggörs med BIM och på så vis blir projektet hållbart i 
dess definition då en helhetssyn skapas. 

Hållbarhet handlar om att ha god kommunikation och samordning. Att arbeta i 
BIM ökar tillgången att kunna kommunicera och förstå hur olika instanser jobbar. 
På så vis kan aktörer inom ett projekt vara till stöd för varandra och hitta de mest 
hållbara alternativen, både på ett kvalitativt och effektivt sätt.  

BIM sammantaget är ett verktyg för att bygga hållbart. 

6.1  Fortsatta studier 
I en rapport från energimyndigheten120 beskriver de att behov finns att studera på 
vilket sätt energiförsörjningen kommer att påverkas av ett förändrat klimat. Det är 
relevant att vid planering studera och analysera dessa förändringar, alltså att väga 
in klimatförändringar i de analyser vi gör idag. Att i möjligaste mån ta hänsyn till 
de klimatförändringar som eventuellt kommer att påverka en byggnad markant. 
Sanningen är att de byggnader som byggs idag kommer att behöva stå emot de 
klimatförändringar som kommer i framtiden. 

I samhället pratar man om att hus kommer att bli producenter av till exempel 
energi, värme och till och med mat och rent vatten. Frågan vi ställer oss då är, vad 
kan man behöva analysera och planera för då? Hur kommer de aspekter inom 
hållbart byggande att förändras, kommer fler att tillkomma?  

När det gäller att föra utvecklingen av BIM framåt har vi tankar om att kunna 
implementera BIM som arbetsmetod i undervisning kan medföra en snabb 
utveckling av arbetsmetoden.

                                                
120 Delrapportering av regeringsuppdrag 2008, Energisystemets sårbarhet inför effekterna av ett 
förändrat klimat, hämtad 2013-01-06, 
<http://energimyndigheten.se/Global/Press/Pressmeddelanden/ER2008_20%20energisystemets%20sår
barhet.pdf> 
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Utdrag ur LEED 2009 for New Construction and Major Renovations Rating 

Systems Version 2.2. Utdraget består av en checklista innehållande de 
bedömningskriterier projektet ska uppfylla för certifiering inom 
miljöcertifieringssystemet LEED. 

Bilaga 2 Utdrag ur manualen BREEAM New Construction Non-Domestic Buildings 
Technical Manual SD5073 – 2.0:2011. Utdraget består av innehålls-
förteckningen, Table of Contents, till manualen. Då BREEAM inte 
presenterar en sammanställning av de bedömningskriterier som 
måste uppfyllas för certifiering var detta en lösning. 

Bilaga 3 Innehåller sammanställning av manualen Miljöbyggnad version 2.1, 
120201 – Sammanfattning av bedömningskriterier för nyproducerade byggnader. 

Bilaga 4 Innehåller manualen EU GreenBuilding – Bedömning av nyproducerad 
byggnad, 2012-09-25 Version 2. 

Bilaga 5 Tabell innehållande bedömningskriterierna för LEED översatta till 
aspekter som de är benämnda i den här studien. 

Bilaga 6 Tabell innehållande bedömningskriterierna för BREEAM översatta 
till aspekter som de är benämnda i den här studien. 

Bilaga 7 Tabell innehållande bedömningskriterierna för Miljöbyggnad 
översatta till aspekter som de är benämnda i den här studien. 

Bilaga 8 Tabell innehållande bedömningskriterierna för EU GreenBuilding 
översatta till aspekter som de är benämnda i den här studien. 
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LEED's	  ENVIRONMENTAL	  CATEGORYS	   Översatt	  till	  Aspekt:	  

Sustainable	  Sites	  (SS)	  	  
Prerequisite	  1	   Construction	  Activity	  Pollution	  Prevention	   Reducera	  föroreningar	  på	  bygget	  

Credit	  1	   Site	  Selection	   Undvik	  exploatering	  i	  grönområden	  

	  	   	  	   Minska	  jorderosion	  
Credit	  2	   Development	  Density	  and	  Community	  	   Utnyttja	  befintlig	  servicestruktur	  

	  	   	  Connectivity	   Utnyttja	  befintlig	  infrastruktur	  
	  	   	  	   Förtäta	  

Credit	  3	   Brownfield	  Redevelopment	   Bygg	  på	  redan	  exploaterad	  plats	  

	  	   	  	   Undvik	  förorenad	  mark	  el.	  sanera	  
	  	   	  	   Utnyttja	  befintligt	  transportsystem	  

	  	   	  	   Tillgång	  till	  kollektivtrafik	  

Credit	  4.1	  
Alternative	  Transportation	  -‐	  Public	  
Transportation	  Access	   Långsiktigt	  hållbara	  trafiklösningar	  

Credit	  4.2	   Alternative	  Transportation	  -‐	  Bicycle	  	   Långsiktigt	  hållbara	  trafiklösningar	  

	  	   Storage	  and	  Changing	  Rooms	   Cykelförvaring	  
Credit	  4.3	   Alternative	  Transportation	  -‐	  Low-‐	   Långsiktigt	  hållbara	  trafiklösningar	  

	  	   Emitting	  and	  Fuel-‐Efficient	  Vehicles	   Gynna	  alt.	  bränslefordon	  (parkering,	  etc.)	  
Credit	  4.4	   Alternative	  Transportation	  -‐	  Parking	  	   Långsiktigt	  hållbara	  trafiklösningar	  

	  	   Capacity	   Gynna	  samåknings	  fordon	  (parkering	  etc.)	  

Credit	  5.1	   Site	  Development	  -‐	  Protect	  or	  Restore	  	   Biologisk	  mångfald	  
	  	   Habitat	   Minska	  påverkan	  på	  ekosystem	  

Credit	  5.2	   Site	  Development	  -‐	  Maximize	  Open	  Space	   Biologisk	  mångfald	  
	  	   	  	   Öppna	  ytor	  för	  biologisk	  mångfald	  

Credit	  6.1	   Stormwater	  Design	  -‐	  Quantity	  Control	   Dagvattenhantering	  

Credit	  6.2	   Stormwater	  Design	  -‐	  Quality	  Control	   Dagvattenhantering	  
Credit	  7.1	   Heat	  Island	  Effect	  -‐	  Nonroof	   Ta	  hänsyn	  till	  värmeö/kalluftssjö	  

Credit	  7.2	   Heat	  Island	  Effect	  -‐	  Roof	   Ta	  hänsyn	  till	  värmeö/kalluftssjö	  
Credit	  8	   Light	  Pollution	  Reduction	   Undvik	  störande	  ljud	  och	  ljus	  

Water	  Efficiency	  (WE)	  	  
Prerequisite	  1	   Water	  Use	  Reduction	   Minskad	  vattenförbrukning	  

	  	   	  	   Vattensnål	  utrustning	  

Credit	  1	   Water	  Efficient	  Landscaping	   Utveckla	  vattenlandskapet	  
Credit	  2	   Innovative	  Wastewater	  Technologies	   Minskad	  mängd	  avloppsvatten	  

Credit	  3	   Water	  Use	  Reduction	   Minskad	  vattenförbrukning	  
	  	   	  	   Vattensnål	  utrustning	  

Energy	  and	  Atmosphere	  (EA)	  

Prerequisite	  1	   Fundamental	  Commissioning	  of	  
Building	  Energy	  Systems	  

Energianalysera	  projekt	  

Prerequisite	  2	   Minimum	  Energy	  Performance	   Energianalysera	  projekt	  

	  	   	  	   Energiberäkning	  

	  	   	  	   Energiåtgång	  (effektbehov,	  energibehov)	  
	  	   	  	   Energieff.	  Byggnader	  (U-‐värden)	  

	  	   	  	   Energieffektiva	  apparater	  
	  	   	  	   Energieffektiv	  belysning	  
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Prerequisite	  3	   Fundamental	  Refrigerant	  Management	   Farliga	  köldmedier	  

Credit	  1	   Optimize	  Energy	  Performance	   Energianalysera	  projekt	  
	  	   	  	   Energiberäkning	  

	  	   	  	   Energiåtgång	  (effektbehov,	  energibehov)	  

	  	   	  	   Energieff.	  Byggnader	  (U-‐värden)	  
	  	   	  	   Energieffektiva	  apparater	  

	  	   	  	   Energieffektiv	  belysning	  
Credit	  2	   On-‐site	  Renewable	  Energy	   Lokal	  energiproduktion	  

Credit	  3	   Enhanced	  Commissioning	   Energianalysera	  projekt	  

Credit	  4	   Enhanced	  Refrigerant	  Management	   Farliga	  köldmedier	  
Credit	  5	   Measurement	  and	  Verification	   Energiledningssystem	  

Credit	  6	   Green	  Power	   Vind-‐,	  vattenkraft	  (grön	  el)	  
Materials	  and	  Resources	  (MR)	  

Prerequisite	  1	   Storage	  and	  Collection	  of	  Recycables	   Plats	  för	  källsortering	  

Credit	  1.1	   Building	  Reuse	  -‐	  Maintain	  Existing	  
Walls,	  Floors	  and	  Roof	  

Återanvänd	  byggnadsdelar	  

Credit	  1.2	  
Building	  Reuse	  -‐	  Maintain	  Existing	  
Interior	  Nonstructural	  Elements	   Återanvänd	  byggnadsdelar	  

Credit	  2	   Construction	  Waste	  Management	   Sortering	  byggavfall	  

Credit	  3	   Materials	  Reuse	   Återanvända	  material	  
Credit	  4	   Recycled	  Content	   Återbruka	  produkter	  

Credit	  5	   Regional	  Materials	   Lokalt	  producerade	  material	  
Credit	  6	   Rapidly	  Renewable	  Materials	   Förnybara	  material	  

Credit	  7	   Certified	  Wood	   Certifierat	  trä	  

Indoor	  Environmental	  Quality	  (IEQ)	  

Prerequisite	  1	  
Minimum	  Indoor	  Air	  Quality	  
Performance	   Ventilation	  

Prerequisite	  2	  
Environmental	  Tobacco	  Smoke	  (ETS)	  
Control	   Utgår	  -‐	  åtgärdad	  enligt	  lag	  i	  Sverige	  

Credit	  1	   Outdoor	  Air	  Delivery	  Monitoring	   Kontroll	  av	  uteluft	  
Credit	  2	   Increased	  Ventilation	   Reglerbarhet	  (ventilation)	  

Credit	  3.1	  
Construction	  Indoor	  Air	  Quality	  
Management	  Plan	  -‐	  During	  
Construction	  

Luftkvalitet	  (Nox,	  luftomsättningar)	  

Credit	  3.2	   Construction	  Indoor	  Air	  Quality	  
Management	  Plan	  -‐	  Before	  Occupancy	  

Luftkvalitet	  (Nox,	  luftomsättningar)	  

Credit	  4.1	   Low-‐Emitting	  Materials	  -‐	  Adhesives	  
and	  Sealants	   Lågemitterande	  material	  

Credit	  4.2	  
Low-‐Emitting	  Materials	  -‐	  Paints	  and	  
Coatings	   Lågemitterande	  material	  

Credit	  4.3	  
Low-‐Emitting	  Materials	  -‐	  Flooring	  
Systems	   Lågemitterande	  material	  

Credit	  4.4	   Low-‐Emitting	  Materials	  -‐	  Composite	  
Wood	  and	  Agrifiber	  Products	  

Lågemitterande	  material	  

Credit	  5	   Indoor	  Chemical	  and	  Pollutant	  Source	  
Control	  

Kontroll	  av	  inneluft	  

Credit	  6.1	   Controllability	  of	  Systems	  -‐	  Lightning	   Reglerbarhet	  artificiellt	  ljus	  

Credit	  6.2	  
Controllability	  of	  Systems	  -‐	  Thermal	  
Comfort	   Termiskt	  klimat,	  reglerbar	  temperatur	  
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Credit	  7.1	   Thermal	  Comfort	  -‐	  Design	   Termiskt	  klimat,	  reglerbar	  temperatur	  

Credit	  7.2	   Thermal	  Comfort	  -‐	  Verification	   Termiskt	  klimat,	  reglerbar	  temperatur	  
Credit	  8.1	   Daylight	  and	  Views	  -‐	  Daylight	   Dagsljus	  

Credit	  8.2	   Daylight	  and	  Views	  -‐	  Views	   Visuell	  kvalitet,	  utsikter	  

Innovation	  in	  Design	  (ID)	  
Credit	  1	   Innovation	  in	  Design	   Extra	  

Credit	  2	   LEED	  Accredited	  Professional	   Miljöutbildning,	  projektörer	  
Regional	  Priority	  (RP)	  

Credit	  1	   Regional	  Priority	   	  Extra	  
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BREEAM	  	  
Construction	  assessment	  issues	   Översatt	  till	  Aspekt:	  

Management	   Ledning/Förvaltning	  

Man	  01	  Sustainable	  procurement	   Miljöpolicy	  
	  	   Anlita	  professionell	  miljöansvarig	  
	  	   Upphandling	  med	  miljöhänsyn	  
Man	  02	  Responsible	  construction	  practices	   Hållbar	  förvaltning	  av	  byggarbetsplats	  

Man	  03	  Construction	  site	  impacts	   Reducera	  föroreningar	  på	  bygget	  
Man	  04	  Stakeholder	  participation	   Projektering,	  aktörers	  deltagande	  

Man	  05	  Life	  cycle	  cost	  and	  service	  life	  planning	   Livscykelkostnader	  

Health	  and	  Wellbeing	   Hälsa	  och	  Välbefinnande	  	  
Hea	  01	  Visual	  comfort	   Visuell	  kvalitet,	  utsikter	  
	  	   Reglerbarhet	  artificiellt	  ljus	  
	  	   Reglerbarhet	  
	  	   Dagsljus	  
Hea	  02	  Indoor	  air	  quality	   Kontroll	  av	  inneluft	  

	  
Ventilation	  
Reglerbarhet	  (ventilation)	  

	  	   Luftkvalitet	  (NOx,	  luftomsättning)	  
Hea	  03	  Thermal	  comfort	   Termiskt	  klimat,	  reglerbar	  temperatur	  
	  	   Termiskt	  klimat,	  Operativ	  temp.	  sommar	  
	  	   Termiskt	  klimat,	  Operativ	  temp.	  Vinter	  

Hea	  04	  Water	  quality	   Vattenkvalitet	  
	  	   Tappvattentemp	  (legionella)	  

Hea	  05	  Acoustic	  performance	   Akustik	  
Hea	  06	  Safety	  and	  security	   Säkerhet,	  övervakningssystem	  

Energy	   Energi	  

Ene	  01	  Reduction	  of	  CO2	  emissions	   Energiåtgång	  (effektbehov,	  energibehov)	  
	  	   CO2-‐utsläpp	  

Ene	  02	  Energy	  monitoring	   Energibevakning	  
	  	   Energieffektiv	  belysning	  

Ene	  03	  External	  lighting	   Utomhus	  belysning	  
Ene	  04	  Low	  and	  zero	  carbon	  technologies	   Andel	  förnybar	  energi	  

Ene	  05	  Energy	  efficient	  cold	  storage	   Energieffektivt	  kylningssystem	  
Ene	  06	  Energy	  efficient	  transportation	  
systems	   Energieffektiva	  transporter	  (hiss,	  rulltr.	  etc.)	  

Ene	  07	  Energy	  efficient	  laboratory	  systems	   CO2-‐utsläpp	  
	  	   Energieff.	  Byggnader	  (U-‐värden)	  
	  	   Yteffektivitet	  

Ene	  08	  Energy	  efficient	  equipment	   Energieffektiva	  apparater	  
Ene	  09	  Drying	  space	   Energieff.	  Byggnader	  (U-‐värden)	  

Transport	   Transport	  

Tra	  01	  Public	  transport	  accessibility	   Tillgång	  till	  kollektivtrafik	  
Tra	  02	  Proximity	  to	  amenities	   Tillgång	  till	  bekvämligheter	  

Tra	  03	  Cyclist	  facilities	   Cykelkomfort	  
Tra	  04	  Maximum	  car	  parking	  capacity	   Max	  bilparkering	  kapacitet	  
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Tra	  05	  Travel	  plan	   Bekväm	  kollektivtrafik	  
  Långsiktigt	  hållbara	  trafiklösningar	  
	  	   Gynna	  alt.	  bränslefordon	  (parkering	  etc.)	  
	  	   Cykelsäkerhet	  
	  	   Cykelförvaring	  
	  	   Fotgängarsäkerhet	  
Water	   Vatten	  

Wat	  01	  Water	  consumption	   Vattenåtervinningssystem	  
	  	   Dagvattenhantering	  
	  	   Mätning	  
	  	   Sekundärvatten	  (t.ex.	  regnvatten)	  

Wat	  02	  Water	  monitoring	   Minskad	  vattenförbrukning	  
Wat	  03	  Water	  leak	  detection	  and	  
prevention	  

Vattenläckagevarning	  

Wat	  04	  Water	  efficient	  equipment	   Vattensnål	  utrustning	  

Materials	   Material	  

Mat	  01	  Life	  cycle	  impacts	   Förnybara	  material	  
	  	   Emissioner	  
Mat	  02	  Hard	  landscaping	  and	  boundary	  
protection	  

Specifikation	  för	  hårdgjorda	  ytor	  

Mat	  03	  Responsible	  sourcing	  of	  materials	   Specifikation	  av	  inköpta	  material	  
Mat	  04	  Insulation	   Val	  av	  isolering	  med	  låg	  miljöpåverkan	  

Mat	  05	  Designing	  for	  robustness	   Lång	  livslängd,	  robusta	  
Waste	   Avfall	  

Wst	  01	  Construction	  waste	  management	   Minska	  avfallsmängder	  på	  byggplats	  
Wst	  02	  Recycled	  aggregates	   Återanvända	  material	  

Wst	  03	  Operational	  waste	   Plats	  för	  källsortering	  
Wst	  04	  Speculative	  floor	  and	  ceiling	  
finishes	  

Förebygg	  avfall	  i	  val	  av	  golv	  och	  takmaterial	  

Land	  Use	  and	  Ecology	   Markanvändning	  och	  Ekologi	  

LE	  01	  Site	  selection	   Undvik	  förorenad	  mark	  el.	  sanera	  
LE	  02	  Ecological	  value	  of	  site	  and	  
protection	  of	  ecological	  features	  

Minska	  påverkan	  på	  ekosystem	  

LE	  03	  Mitigating	  ecological	  impact	   	  	  

LE	  04	  Enhancing	  site	  ecology	   Bevara	  ekologiskt	  värdefull	  natur	  

LE	  05	  Long	  term	  impact	  on	  biodiversity	   Biologisk	  mångfald	  
Pollution	   Föroreningar	  

Pol	  01	  Impact	  of	  refrigerants	   Farliga	  köldmedier	  
Pol	  02	  NOx	  emissions	   NOx-‐utsläpp	  

Pol	  03	  Surface	  water	  run	  off	   Risk	  för	  översvämning,	  jordskred	  etc.	  
	  	   Grundvattenskydd	  
	  	   Farliga	  ämnen	  (kemikalier,	  metaller,	  fibrer)	  
Pol	  04	  Reduction	  of	  night	  time	  light	  pollution	   Undvik	  störande	  ljud	  och	  ljus	  

Pol	  05	  Noise	  attenuation	   Buller	  

Innovation	   Innovation	  
Inn	  01	  Innovation	   	  	  
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	  	   Miljöbyggnad	  Aspekter	   Översatt	  till	  Aspekt:	  

	  	   Energi	   Energi	  
1	   Energianvändning	  	   Energiåtgång	  (effektbehov,	  energibehov)	  

	  	   	  	   Energieffektiva	  apparater	  

	  	   	  	   Energieffektiv	  belysning	  

2	   Värmeeffektbehov	   Energieff.	  Byggnader	  (U-‐värden)	  

3	   Solvärmelast	   Solvärmelast	  (Kylbehov,	  glasarea/golvarea)	  

4	   Energislag	  	   Fjärrvärme	  

	  	     Solfångare	  

	  	   	  	   Vind-‐,	  vattenkraft	  (grön	  el)	  

	  	   	  	   Biobränsleeldning,	  miljögodkänd	  

	  	   Innemiljö	   Hälsa	  och	  Välbefinnande	  /	  Föroreningar	  

5	   Ljudmiljö	   Akustik,	  ljudklass	  

6	   Radon	   Radon	  

7	   Ventilationsstandard	   Ventilation	  

	  	   	  	   Luftkvalitet	  (NOx,	  luftomsättning)	  

8	   Kväveoxid	   NOx	  från	  trafik	  i	  inomhusluft	  

	  	   	  	   Luftkvalitet	  (NOx,	  luftomsättning)	  

9	   Fuktsäkerhet	   Fuktproblem	  

10	   Termiskt	  klimat	  vinter	   Termiskt	  klimat,	  Operativ	  temp.	  Vinter	  

11	   Termiskt	  klimat	  sommar	   Termiskt	  klimat,	  Operativ	  temp.	  Sommar	  

12	   Dagsljus	   Dagsljus	  

	  	   	  	   Dagsljus,	  soltimmar	  

13	   Legionella	   Tappvattentemp	  (legionella)	  

	  	   Material	   Material	  och	  Kemikalier	  

14	   Dokumentation	  av	  byggvaror	   Dokumentation	  av	  material	  

15	   Utfasning	  av	  ämnen	   Farliga	  ämnen	  (kemikalier,	  metaller,	  fibrer)	  
	  	   	  	   Små	  avloppsanläggningar	  

16	   Sanering	  av	  farliga	  ämnen	   Sanering	  av	  farliga	  ämnen	  
	  	   	  	   Vattenkvalitet	  

	  	   	  	   Utsläpp	  från	  avlopp	  (BOD,	  N,	  P)	  

	  	   	  	   Återvinning	  av	  näringsämnen	  

	  	   Övriga	   Övriga	  
17	   Enkätundersökning	   Brukarna,	  brukarenkät	  
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EU	  GreenBuilding	   Översatt	  till	  Aspekt:	  

Krav	   	  	  
För	  att	  GreenBuilding-‐certifiera	  en	  ny	  lokalbyggnad	  
krävs:	   	  	  

• Att	  energianvändningen	  kan	  minskas	  med	  
25	  procent	  jämfört	  med	  energikraven	  i	  BBR	  

Energiåtgång	  (effektbehov,	  energibehov)	  

• En	  beskrivning	  och	  redovisning	  av	  
energiberäkning	  som	  visar	  att	  energikraven	  
uppfylls	  

Energiberäkning	  

• Ett	  energiledningssystem	  kopplat	  till	  den	  
aktuella	  byggnaden	  

Energiledningssystem	  

• Att	  det	  finns	  en	  plan	  för	  årlig	  
återrapportering	  av	  energianvändningen	  

Årlig	  återrapportering	  av	  energianv.	  

• Ett	  skriftligt	  åtagande	  från	  sökande	  företags	  
ledning	  

Energiledningssystem	  

• Att	  det	  finns	  en	  kontaktperson	  för	  
GreenBuilding	  hos	  sökande	  företag	  med	  
ansvar	  för	  att:	  

Förvaltning,	  ansvarig	  energiåtgärder	  

	  
o De	  planerade	  åtgärderna	  genomförs	   	  	  

	  
o Energianvändningen	  kommer	  att	  

mätas	  och	  analyseras	  
	  	  

	  

o Regelbundet	  informera	  
företagsledningen	  om	  energiarbetets	  
framsteg	  

	  	  

	  

o Byggnadens	  energianvändning	  årligen	  
återrapporteras	  till	  Sweden	  Green	  
Building	  Council/EU-‐kommissionen	  

	  	  

• Gulmarkerade	  fält	  i	  ”EU	  GreenBuilding’s	  
Application	  Tool”,	  ska	  vara	  ifylld	  och	  bifogad	  
ansökningsformuläret.	  

	  	  

 


