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Abstract
This thesis researches the digital tools in BIM and their influence on work concerning
environmental certifications. The tools will be evaluated to see if they will have a positive effect
on work concerning environmental certifications given that they are applied in the early design
phase. The thesis purpose is to present digital tools and their areas of application within
environmental certifications and account which parameters should apply to the BIM-model. The
thesis focuses on the project ‘’Forskaren’’ which uses BIM-models with a high level of detail and
researches which perks high detailed models can have within chosen areas of an environmental
certification. The collection of information has been triangulated through literature study, data
collection within the project and interviews.

The studies of literature began with researching manuals of the chosen certifications systems to
describe and identify the areas that are relevant for this thesis. Through studies of literature the
digital areas of application have been researched. Collection of data from the project company
has shown how the company works with BIM-models of a high level of detail and how they use
the digital tools. The collection of data has also given us the opportunity to find relevant
respondents from the project to interview.

The results describe environmental certification systems as well as important terms and tools
that can be applied in environmental certifications. The results also show that important
parameters to include and develop are materials, layers within walls as well as correct naming
of materials. The project company has coordinated the BIM-file to include these parameters

The study concludes that the project coordinates the BIM-model to use tools that are relevant
for environmental certification. The high level of detail that is prescribed enables some BIM
application for environmental certifications. Important parameters have been identified but
responses from the interview show that the work process throughout the design phase is a big
factor for BIM application.
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SAMMANFATTNING
I denna rapport undersöks digitala verktyg som BIM och vilken inverkan de har haft på

miljöcertifieringsarbete. Dessa verktyg undersöks utifrån huruvida tillämpningen av

dem i tidigt skede kan ha en positiv inverkan på miljöcertifieringsarbete. Syftet med

rapporten är att presentera digitala verktygs tillämpningsområden för

miljöcertifieringsarbete och att redogöra för vilka parametrar som behövs knytas till

BIM-modellen för att nyttja dessa digitala verktyg. Rapporten undersöker vilka fördelar

högdetaljerade BIM-modeller kan ha inom utvalda områden för miljöcertifiering.

Informationssamling har triangulerats genom litteraturstudie, datainsamling inom

projekt och intervjuer.

Litteraturstudien har inletts med en undersökning av manualer för

miljöcertifieringssystem för att beskriva miljöcertifieringssystemen och för att

identifiera de områden inom systemen som är relevanta för denna rapport. Genom

litteraturstudien har även tillämpningsområden för digitala verktyg undersökts.

Datainsamling från projektföretagets databas har visat hur företaget arbetar med

BIM-modeller av hög detaljgrad och hur de har gått tillväga för att utnyttja digitala

verktyg. Datainsamling har även givit oss möjligheten att hitta intervjurespondenter som

har arbetat med projektet som undersöks.

Resultaten beskriver miljöcertifieringssystem samt viktiga begrepp och digitala verktyg

som kan användas vid miljöcertifiering. Resultaten visar även att projektföretaget har

samordnat BIM-filer till att inkludera viktiga parametrar som materialindelning,

redovisning av lager i väggar samt korrekt namngivning.

Slutsatser som kan dras är att projektföretaget samordnar BIM-modellen till att kunna

utnyttja digitala verktyg som är relevanta för miljöcertifiering. Den höga detaljgrad som

föreskrivs möjliggör viss BIM-tillämpning för miljöcertifiering. Viktiga parametrar har

identifierats men intervjuer visar att arbetsprocessen i projektering är en viktig faktor för

att BIM-tillämpning ska fungera optimalt.
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FÖRORD
Denna rapport omfattar 15 högskolepoäng och är skriven som ett examensarbete inom

högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet. Arbetet har

genomförts i samarbete med Zynka BIM och har givit oss möjligheten att fördjupa våra

kunskaper inom digitalisering och hållbarhet.

Vi vill rikta ett tack till alla de intervjurespondenter som tagit sig tiden att prata med oss.

Deras expertis har varit en stor hjälp och lagt grunden till svaren på vår frågeställning.

Vidare vill vi tacka samtliga anställda på Zynka BIM för ett vänligt och hjälpsamt

bemötande när vi arbetat på deras kontor.

Vi vill även tacka Maxamed Abdiraxman för möjligheten att genomföra detta arbete och

den hjälpen vi fick i projektets tidiga skede att rikta arbetet mot hållbarhet. Våra två

handledare Lars Vestman och Hanna Torlén har varit till stor hjälp inom allt från

skapandet av en projektplan till att vägleda oss i vår informationsinsamling och för det

tackar vi ödmjukast.

Båda skribenterna till denna rapport har ett övergripande ansvar för hela arbetet genom

ett nära samarbete. Primär ansvarsfördelning för respektive kapitel redovisas i tabell 1.

Sist av allt vill vi rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Alex Ljung som har varit en

enorm hjälp med den vetenskapliga processen. Han har varit en trygghet i vårt arbete

och alltid varit hjälpsam. Han har tagit den tid med oss som behövts, visat stort

engagemang för vårt arbete och vi har alltid känt att han har haft vårt bästa i åtanke.

Uppsala juni 2022

Olof Härdin & Hugo Ödahl
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Tabell 1     Ansvarsfördelning

Avsnitt/Ansvar O. Härdin H. Ödahl

1.1 X

1.2 - 1.3 X

1.4 - 1.6 X X

2.1 X

2.2 X

2.3 X

3.1.1 - 3.1.3 X

3.1.4.1 X X

3.1.4.2 - 3.1.4.3 X

3.1.5 - 3.2.2 X

3.3 X X

4. X X

5. X

6. X X
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ORDLISTA OCH TERMINOLOGI

Ordlista och begreppsförklaringar

SGBC - Sweden Green Building Council

BREEAM - Building Research Establishment Environmental Assessment Method

USGBC - United states green building council

LOD - Level of development

LOI - Level of information

BIM - Building information modeling

LEED - Leadership in Energy and Environmental design

LCA - Livscykelanalys

NBI - New Building Institute

EPD - Environmental Product Declaration

BVB - Byggvarubedömningen

BSAB - Ett klassifikationssystem skapat av Svensk Byggtjänst. Syftet är att information

ska identifieras, delas upp och sorteras enhetligt tillgänglig för aktörer och bygg-och

fastighetssektorn.

DWG - Ett filformat som är standard för AutoCAD och står för drawing.
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1. INTRODUKTION

1.1 Inledning
Denna rapport undersöker miljöcertifieringar för byggnader och hur aktörer inom bygg-

och fastighetssektorn kan nyttja BIM-program med en hög detaljnivå inom

projekteringsskedet. Detta är ett intressant och relevant ämne att undersöka då det finns

ett stort intresse från forskare och aktörer inom industrin angående hur BIM kan

integrera med miljövänligt byggande och ge upphov till mer hållbara projektresultat sett

ur miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter (Wu & Issa 2015). För att använda

BIM-program måste en viss del av information knytas till modellen. Frågan som

projektföretaget Zynka BIM ställer är hur detaljerade de bör vara i projekteringsskedet

avseende hur mycket information som knyts till BIM-modeller. För att reducera utsläpp

kan miljöcertifieringar underlätta i arbetet med att tydliggöra ett projekts miljöpåverkan

(Olin, 2017). Mot denna bakgrund undersöks i rapporten vilka parametrar som

lämpligen inkluderas i projekteringen för att underlätta vid miljöcertifiering. Detta

undersöks genom dokument- och litteraturstudie samt en fallstudie av den

LEED-certifierade byggnaden Forskaren. I fallstudien genomförs datainsamling i

projektföretagets databas, data som inhämtas är bland annat BIM-filer, handlingar och

protokoll för utförandet i BIM. Utöver det utgörs fallstudien av en intervjustudie, delvis

med aktörer som arbetat med projekteringen av Forskaren, och delvis med andra aktörer

med expertis inom inom BIM och hållbarhet.

1.1.1 Kategorisering inom miljöcertifieringssystem
För att tydliggöra terminologin i miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED, har

olika begrepp inom respektive miljöcertifieringssystem kategoriserats av författarna till

denna rapport. Denna kategorisering illustreras i figur 1.1. Kategoriseringen presenterar

en överblick för hur områden, kategorier, krav, punkter och optioner förhåller sig till

varandra inom BREEAM och LEED.
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Figur 1.1     Kategorisering av miljöcertifieringarna LEED och BREEAM. Skapat för

denna rapport med data från BREEAM (2017)  och LEED (2019).

1.2 Bakgrundsbeskrivning
Se 1.1.1 för förtydligande av kategorisering inom miljöcertifieringssystem.

Det finns ett stort intresse av att undersöka hur BIM kan användas för att uppnå

hållbarhet inom bygg- och fastighetssektorn (Wu & Issa 2015). Utsläppen är en viktigt

parameter inom de globala hållbarhetsmålen för att motverka klimatförändringar, där
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målet är att inte överstiga en global temperaturökning med 2 grader Celsius (Globala

målen 2021). Byggsektorn står enligt Boverket (2021) för 21% av hela Sverige

koldioxidutsläpp. Av figur 1.1 (Ibid.) framgår inget som indikerar en trend av

minskande koldioxidutsläpp

Figur 1.2     Utsläpp inom byggsektorn, siffror från Boverket (2021).

Miljöcertifieringssystem är privatiserade certifieringar som kan användas för att

certifiera kommersiella byggnader (Boverket 2019). I Sverige finns det flera alternativa

miljöcertifieringar. Denna rapport kommer att utgå från BREEAM och LEED, som

beskrivs närmare i avsnitt 3.1. Enligt Awadh (2017) värdesätter LEED och BREEAM

miljön högst. Av figur 1.2 och 1.3 visas poängfördelningen för BREEAM och LEED.

Enligt figur 1.2 utgör miljö 72% av de totala BREEAM poängen, enligt figur 1.3 utgör

miljö 84 % av de totala LEED poängen. Området miljö är alltså det som har störst

inverkan när det kommer till betyget som en byggnad kan erhålla.
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Figur 1.3     Poängfördelning BREEAM, baserad på siffror från Awadh (2017)

Figur 1.4     Poängfördelning LEED, baserad på siffror från Awadh (2017)
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Miljöcertifieringssystemen BREEAM och LEED betygsätter olika, men de behandlar

liknande områden. Områden utöver miljö som behandlas i BREEAM och LEED är

sociala, ekonomiska och processuella. Det sociala området fokuserar på inomhusklimat,

hälsa och välmående. Det ekonomiska området har ingen inverkan på hur LEED

bedömer en byggnad, men i BREEAM utgörs det av verksamhetsstyrning. Det

processuella området behandlar ett projekts tillvägagångssätt och processer, det kan till

exempel handla om upphandling av material där en tredje part kan verifiera att det

utförts enligt regelverk (USGBC 2019).

1.3 Syfte och mål
Rapportens syfte är att undersöka BIM som digitalt verktyg i projekteringsfasen genom

analys av olika parametrar för att se sambandet mellan en högre detaljgrad och

miljöcertifieringar. Målet med rapporten är presentera BIM:s tillämpningsområden inom

miljöcertifiering, och vilka parametrar som lämpligen inkluderas i projekteringsskedet

för att möjliggöra dessa tillämpningsområden. Målet är även att besvara

frågeställningen som presenteras i avsnitt 1.5. Slutligen ämnar rapporten till att

undersöka huruvida den preliminära teorin (se avsnitt 1.4) stämmer eller inte och hur

den kan utvecklas.

1.4 Preliminär teori
Området miljö har i ett inledande skede undersökts genom manualer för LEED och

BREEAM. Genom dessa manualer framgick det att material och energi är de

kategorierna inom miljö som är relevanta för detta arbete, då simuleringar används i

båda dessa kategorier. Genom dialog med projektföretaget och undersökning av deras

manualer beskrevs BIM kunna användas som underlag för dessa typer av simuleringar.

Rapportens teori är att en ökad detaljnivå genom BIM kommer leda till bättre

miljöcertifieringsresultat och bättre förutsättningar att genomföra miljöcertifieringar.

Eftersom BIM-filen kan användas som underlag till simuleringar antas den ökade

detaljnivån resultera i enklare simuleringar som är av högre kvalitet. Då simuleringar

kan användas till miljöcertifiering inom material och energi antas det att bättre
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simuleringar också kommer leda till bättre miljöcertifieringar. Teorin förenklas och

förklaras i figur 1.5. Teorin som presenteras i detta avsnitt är inte fullt utvecklad då det

är den preliminära teorin som denna rapport delvis ämnar att utveckla. För en mer

detaljerad beskrivning av den vidareutvecklade teorin, se avsnitt 3.2.

Figur 1.5     Förenkling av preliminär teori.

1.5 Frågeställning
1. Hur arbetar man med hög detaljnivå vid projektering på Zynka BIM?

2. Vilken information är relevant att knyta till ett projekt i projektering med

avseende på miljöcertifiering?

3. Vad är resultatet av Zynka BIM:s ökade detaljnivå vid projektering med

avseende på miljöcertifiering?

1.6 Avgränsningar
Vårt projektföretag anser att det finns för lite information om sambandet mellan

hållbarhet och digitalisering av byggnader. Projektföretaget har intresse för

klimatdeklarationer och värdet av en detaljerad projektering med digitala verktyg i ett

tidigt skede. I dialog med projektföretaget konstateras det att miljöcertifieringssystem

kan fungera som ett mått för detta värde. Genom litteraturstudie och vidare dialog med

företaget avgränsas undersökningsområdet inom miljöcertifieringssystemen till området

miljö då det utgör störst del av miljöcertifieringen och anses vara mest aktuellt inom
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bygg- och fastighetssektorn. Enbart kategorierna material och energi behandlas i denna

rapport eftersom arbetet behöver avgränsas. Denna avgränsning görs då behandling av

alla kategorier i miljö är för omfattande för denna rapport. Energi och material har valts

för att det utgör en stor del av området miljö.

Miljöcertifieringssystemen som undersöks i denna rapport är BREEAM och LEED. Två

projekt som erhållit certifikat av respektive system skulle ha undersökts men på grund

av att BREEAM-projektet var i ett sådant tidigt skede att väsentlig information inte

kunde utvinnas har bara projektet som certifierats av LEED undersökts. Denna rapport

kommer belysa de punkter ur de båda certifieringssystemen som är relaterbara till

projektering och BIM.

7



2. METOD
I metod beskrivs tillvägagångssättet för denna rapport. Metod för litteratur- och

dokumentstudie samt fallstudie presenteras. Teoriavsnittet förklarar

informationsinsamlingens syfte i förhållande till rapportens teori.

2.1 Litteratur- och dokumentstudie
För att presentera en bakgrund till rapportens teori och vidare undersöka BIM:s

tillämpningsområden inom miljöcertifiering genomförs en litteratur- och

dokumentstudie. I litteraturstudien används sökorden BIM, miljöcertifiering, LEED och

BREEAM i Google Scholar för att hitta relevanta studier. Peer reviewed studier

kommer prioriteras och samtliga studier som inkluderas ska kritiskt granskas av

författarna till denna rapport.

Miljöcertifieringssystem kommer i litteraturstudien undersökas i ett granskande syfte.

Detta görs för att lyfta fram eventuell kritik och för detta ändamål ska kritiskt

granskande studier användas. För att undersöka hur BIM kan tillämpas inom

kategorierna energi och material används studier där digitala verktyg har använts för att

genomföra energi- och LCA-simuleringar. Viktiga begrepp och relevant information för

att förstå BIM:s tillämpningsområde inom dessa områden beskrivs även i

litteraturstudien. I dokumentstudien kommer manualer, standarder och hemsidor att

undersökas. Dokumentstudien används för att ge en objektiv beskrivning av digitala

verktyg och miljöcertifieringssystem. Manualer används för att beskriva

miljöcertifieringssystemen och de punkter som bedöms vara relevanta inom

kategorierna material och energi. Generell relevant information kommer att hämtas från

miljöcertifieringssystemens egna hemsidor.

2.2 Teori
Den preliminära teorin bygger på tre områden: BIM, detaljgrad och miljöcertifiering.

För att utveckla teorin söks en teoretisk bakgrund till samtliga tre områden. Genom

litteraturstudie och datainsamling eftersöks information som beskriver hur BIM kan
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användas vid miljöcertifiering. Genom litteraturstudie och datainsamling identifieras

och förklaras definitioner för detaljgrad samt parametrar som kan inkluderas i BIM för

att möjliggöra LCA- och energisimuleringar. Information som beskriver dessa

parametrar kommer beskrivas som viktiga variabler för teorin inom området detaljgrad

och information som beskriver vad detaljgrad är samt hur det kan definieras kommer

utgöra bakgrunden för teorin inom området detaljgrad. Genom litteraturstudie kan

området miljöcertifiering specificeras till utvalda punkter inom kategorierna energi och

material. Genom att identifiera de punkter som är relevanta för teorin blir området

miljöcertifiering mer specifikt och även mer anpassat till teorin. Genom att beskriva

BREEAM och LEED skapas en bakgrund till området miljöcertifiering.

Figur 2.1     Metod för rapportens teori.

2.3 Fallstudie
För att utveckla teorin och besvara forskningsfrågorna genomförs en fallstudie på det

miljöcertifierade objektet Forskaren. Fallstudien utförs genom datainsamling i

projektföretagets databas samt intervjuer med experter och aktörer som varit delaktiga i

projekten.

2.3.1 Datainsamling
Datainsamling görs med två ändamål. Det ena ändamålet är att undersöka hur BIM-filer

med hög detaljgrad har använts för miljöcertifiering. Detta görs genom att identifiera

viktiga parametrar i filerna och genom att analysera hur de har använts för att underlätta
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certifiering av byggnaden. Det främsta användningsområdet som eftersöks är hur

BIM-filer har använts som underlag eller exportering till simuleringsprogram. Det andra

ändamålet för datainsamlingen är att undersöka hur projektföretaget generellt arbetar

med BIM-filer av hög detaljgrad i projekt som ska miljöcertifieras. Detta görs för att

skapa en förståelse för hur projektföretaget arbetar med miljöcertifiering samt med BIM

och dess detaljgrad.

2.3.2 Intervjustudie
För att genomföra intervjustudien söks aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen som

har expertis inom BIM-baserad LCA- och energisimulering. Utöver detta söks aktörer

som varit delaktiga i projektet Forskaren. En dialog kommer att föras med

projektföretaget och deras projektdatabas kommer att undersökas för att hitta lämpliga

personer som möter ovanstående krav.

Intervjufrågor tas fram för respektive intervjuobjekt, men frågorna kommer generellt

vara inriktade på BIM och dess tillämpning för energi- och LCA-simuleringar,

detaljgrad i projektering och miljöcertifiering. När vi har kommit i kontakt med

intervjuobjekt och formulerat frågor kommer semistrukturerade intervjuer att

genomföras.
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3. RESULTAT
Resultat från litteratur- och dokumentstudie, utvecklad teori, datainsamling

och intervjustudie presenteras.

3.1 Litteratur- och dokumentstudie
I detta kapitel presenteras information om miljöcertifieringssystemen BREEAM och

LEED samt deras krav, punkter och optioner. Viktiga begrepp, BIM och digitala verktyg

som kan användas för miljöcertifiering presenteras för läsaren.

3.1.1 Environmental Product Declaration (EPD)
EPD står för Environmental Product Declaration vilket översätts till

miljövarudeklaration. En EPD visar i de flesta fall hela produktens livscykelanalys. I

vissa fall visar EPD:er enbart livscykelanalys för en del av produkten. EPD:er blir

validerade av en oberoende part vilket ämnar att göra den mer pålitlig. För att göra en

livscykelanalys (LCA) på en produkt behöver de produktspecifika reglerna (PCR)

begripas. Det produktspecifika reglerna anger direktiv om avgränsningar, metodval och

dataunderlag för den specifika produkten. En EPD ska även följa hållbarhetskraven hos

både byggnadsverk och miljödeklarationer (Boverket 2019).

EPD är en viktig källa för att ta fram en LCA för en hel byggnad. Det är viktigt att

produktens specifika information inkluderas. Avgränsningar, samt vilka delar av

produktens process som tagits hänsyn till ska ingå. För att förenkla arbetet kan

produkttillverkare använda EPD-generator (Ibid.). Det är ett automatiserat digitalt

verktyg som hjälper aktörer att ta fram en EPD (One Click LCA 2022). En EPD kan

vara gjord för en unik tillverkningsenhet, en fabrik eller motsvara ett medelvärde för en

bransch. Det finns inget krav på att en EPD ska ha en standard för vad dess LCA

baseras på, det kan variera beroende på hur de är gjorda (Boverket 2019).

Det finns olika nivåer för hur ett företag kan redovisa miljöpåverkan för sina produkter:

Typ 1 utgår från att en tredje part granskar produkten utifrån på förhand bestämda
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kriterier. Typ 2 utgår från att företaget själv deklarerar sin produkt och dess

miljöpåverkan. Typ 3 är det som motsvarar en EPD, produkten är i denna typ

tredjepartsgranskad och utgår från de produktspecifika regler som redogör för hur en

livscykelanalys ska utföras. EPD följer lagstandard för en bransch eller en produkt

(Ibid.).

3.1.2 Livscykelanalys
LCA står för livscykelanalys. Den visar miljöpåverkan under en produkts (exempelvis

en byggnads) hela livslängd, från att den började tillverkas tills att den tas ur bruk. En

LCA delar upp en produkts livscykel i olika faser. Den första fasen är produktskede

(A.1). Där undersöks hur byggnaden tillverkades, inklusive allt material och alla delar

som krävs för uppförandet. Andra fasen är produktionsskede (A.2). Där omfattas

transporter till byggarbetsplatsen och uppförandet/installationen av material och

produkter. Nästa fas är användningsskede (B). Där undersöks underhåll, användning och

allt byggnaden kräver för sin funktion. Den sista fasen är slutskede (C). Där ingår

hantering av restprodukter och dess behandling inklusive demontering (Boverket 2019).

Allt detta undersöks för att få en helhetsbedömning av en byggnad och dess

miljöpåverkan. Det finns en del D som behandlar fördelar och belastningar utanför

systemgränsen. Enligt Boverket (2019) ingår den dock inte i en byggnads livscykel.

Enligt Boverket (2019) är en LCA en användbar metod, som ger alla involverade i ett

projekt en bättre kunskap om produkternas miljöpåverkan samt bidrar med underlag för

bättre beslutstagande. I ett tidigt skede finns störst möjlighet att minska miljöpåverkan.

Det är därför av vikt att i projekteringsskedet se över olika byggnadslösningar och välja

de lösningarna som bidrar till minst miljöpåverkan. Intressenter inom bygg- och

fastighetssektorn, exempelvis investerare och fastighetsägare, efterfrågar allt mer att

byggnader ska kunna påvisa låg miljöpåverkan och en bättre miljöprestanda med hjälp

av LCA.
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3.1.3 Byggvarubedömningen
Byggvarubedömningen (BVB) är ett forum som skapades i början av 2000-talet av

aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen som ville samarbete i sitt riskminimerande

arbete och deras substitutionsarbete avseende kemikalier. BVB ägs av flera aktörer inom

bygg-och fastighetsbranschen och skapades för att underlätta val av produkt och för att

ge möjlighet att logga produkter för ett projekt. Det är leverantörerna själva som väljer

att få sin produkt eller sitt material bedömt. Leverantörerna ansvarar själva för

underlaget, som skickas in för en korrekt bedömning. Bedömningen görs utifrån två

kriterier. Det första kriteriet är kemiskt innehåll och livscykelaspekter, där produkten

först bedöms utifrån 29 miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Därefter bedöms

produkten/materialet utifrån livscykelaspekter inom faserna: produktion, användning

och rivning. Det andra kriteriet är hållbara leverantörskedjor, som riktar in sig på hur

leverantörerna förhåller sig till mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och

korruption. Med hjälp av dessa kriterier kan projektörer och entreprenörer lättare få en

förståelse för den påverkan som den utvalda produkten/materialet har på miljön och

människor (Byggvarubedömningen 2019).

3.1.4 BREEAM
BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och har sedan det skapades

1990 certifierat över 500 000 byggnader. Certifieringen ställer främst krav på området

miljö, med underkategorier som energianvändning, avfallshantering och inomhusklimat.

Syftet med BREEAM är att skapa byggnader som bidrar till en bättre miljö, vilket de

uppger också innebär en bättre investering. En BREEAM-certifierad fastighet kan också

jämföras på en internationell marknad, vilket både internationella och svenska

investerare anser bidra till ett högre värde (SGBC 2018).

En fastighet kan uppnå nivåerna pass, good, very good, excellent och outstanding.

Poäng kan erhållas utifrån hur byggnaden presterar inom områden som miljö, ekonomi,

social och procedurmässig (SGBC 2017). Utöver dessa poäng använder sig BREEAM

av innovationspoäng. Ett syfte inom BREEAM är att stödja innovationer och det

hanteras genom att extra poäng kan erhållas om en byggnad uppnår
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hållbarhetsrelaterade fördelar eller nivåer som inte premieras av BREEAM:s normala

bedömningsfaktorer. Innovationspoäng kan erhållas på två sätt. Om exemplarisk nivå

uppnås under vissa kriterier kan innovationspoäng erhållas, detta förtydligas som att gå

längre än BREEAM:s normala bedömningskriterier. För det andra tillvägagångssättet

ska en ansökan göras till BRE Global. I ansökan beskrivs en specifik funktion,

utformning, byggmetod eller process för att betraktas som innovativ. Om ansökan

beviljas kan en innovationspoäng erhållas (BREEAM 2017). En totalpoäng aggregeras

och vägs mot certifieringssystemets 6 betygsnivåer, vilka redogörs för i avsnitt 3.1.6

(SGBC 2017).

BREEAM anpassas enligt olika versioner, där en version kallad BREEAM-SE är

anpassad efter svenska regler och standarder. I figur 3.1 beskrivs de byggnadstyper,

projekttyper och omfattningar som påverkar betygsättningen för BREEAM. Shell only

används när arbetet omfattar klimatskalet och landskapsområde. För shell and core

gäller samma omfattning med tillägget av till exempel installationer som VVS och el

samt arbete med kommunala transportsystem (SGBC 2017).

Redogörelsen för byggnadstyp, projekttyp och omfattning är relevant då det påverkar

hur en byggnad bedöms vilket framgår i BREEAM-SE manualen (SGBC 2017). Till

exempel framgår under kategorin energi förtydliganden gällande energisimulering vid

projekttypen tillbyggnad till befintligt projekt. I manualen redovisas även kommentarer

som specificerar olika krav som är beroende av vilken byggnadstyp som uppförs eller

vilken omfattning projektet har.
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Figur 3.1    Förhållningssätt för byggnad, projekt och omfattning inom BREEAM, data

från BREEAM-SE (2017)

Aspinal et al. (2012) visar att BREEAM ses som ett användbart verktyg för att arbeta

med miljöpåverkan för en byggnad, dock anses det inte adressera hela konceptet

hållbarhet. Detta på grund av att de misslyckas med att inkludera tillräckligt många

sociala och ekonomiska komponenter. I en litteraturöversikt visar även Sewell & Fraser

(2019) att flertalet studier beskriver BREEAM som en bedömningsmetod för miljö,

snarare än hållbarhet. Denna översikt påpekar samma problematik med att de sociala

och ekonomiska områdena har en för liten del i det totala betyget för betyget ska kunna

spegla hållbarhet i sin helhet. Datainsamlingen har också bemötts kritiskt. Ett exempel

beskrivs inom materialkategorin, där processen för att inhämta informationen som krävs
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för att erhålla poäng inom material anses vara väl lång och tidskrävande för en kategori

där ett litet antal poäng kan erhållas. BREEAM beskrivs även sakna förmågan att

säkerställa effektiv kvalitetsförsäkring och det tar heller inte hänsyn till geografisk

position. Vidare har BREEAM beskrivits som en checklista för finansiella

överväganden snarare än att det syftar till att hitta den mest passande lösningen för att

uppnå hållbarhet. Det finns en certifieringspunkt för vardera kategori energi och

material som kan kopplas till hög detaljgrad inom projektering. Inom energi valdes Ene

01 Improvement in energy efficiency rating. Inom material valdes Mat 01 Life cycle

impacts.

Ene 01 Improvement in energy efficiency rating har som mål att uppmuntra och

attestera byggnader vars utformning minimerar det driftmässiga energibehovet. Ett krav

inom denna punkt är att byggnaden ska uppfylla lagkrav för energiprestanda i enlighet

med BBR. För denna punkt ska byggnadens energiprestanda beräknas och jämföras med

BFS 2017:5 BBR 25-standardens krav på energiprestanda. Energiprestanda räknas ut

med ett godkänt energiberäkningsprogram och simuleringen ska utföras av en

sakkunnig inom området som ansvarar för att ingående data till simuleringsverktyget är

korrekt. Den procentuella förbättringen mellan energisimulering och BBR-standarden

används för att räkna ut hur många poäng byggnaden tar, där det maximala antalet är 14

poäng. Inom denna punkt finns miniminivåer för olika slutgiltiga betyg. Till exempel

behöver en byggnad minst 9 poäng inom Ene 01 för att uppnå BREEAM:s högsta betyg,

oavsett hur många poäng byggnaden tar i övriga kategorier och punkter.

Mat 01 Life cycle impacts har målet att attestera och uppmuntra användning av

konstruktionsmaterial som har en låg inverkan på miljön över en byggnads hela

livscykel. Det antal poäng som kan erhållas beror på vilken byggnadstyp projektet har.

Byggnadens huvudelement bedöms, och vilka huvudelementen är varierar beroende på

byggnadstyp. Ett projekt kan erhålla upp till sex poäng i denna punkt. För att projektet

ska bli kvalificerat till att erhålla poäng behövs följande LCA-verktyg för att mäta

produkters och materials miljöpåverkan. LCA ska inkludera åtminstone de obligatoriska

byggnadselementen som finns i BREEAM:s materials assessment scope. Projektet ska
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uppfylla de obligatoriska krav som framgår av Materials Assessments tool, method and

data. Projektets LCA utförs med BREEAM international Mat 01 calculator som

resulterar i ett betyg. Utfall och resultat för LCA-verktyget presenteras i tabell 3.1, som

även visar bedömning för LCA-resultat i procent från simuleringen av LCA-program.

Tabellen visar även hur mycket poäng som tas för resultatet av LCA-simulering. Vid

utförande av LCA varierar bedömningen beroende på byggnadstyp, som i detta fall är

industriell byggnad och övriga byggnader. En extra poäng kan erhållas om projektet

använder sig av EPD:er. Det ska användas 5 olika produkter vi projekteringsfasen som

sedan installeras vid produktionsfasen där produkt varje ska ha en EPD (BREEAM-SE

2017).

Tabell 3.1 Poäng för andel procent från LCA-simulering enligt Mat

01-beräkningsverktyget (BREEAM-SE 2017)

% Industribyggnader Övriga byggnader

25.0 1 1

62.5 1 2

75.0 1 3

80.0 2 4

82.5 2 5

85.0 2 + exemplarisk nivå 5 + exemplarisk nivå

3.1.5 LEED
LEED grundades av USGBC 1998. LEED certifierar projekt beroende på byggnadens

projekttyp och funktionalitet. I figur 3.3 presenteras 6 olika byggnadstyper som LEED

kategoriserar utifrån. Den som är relevant för denna rapport är Building Design &

Construction. Figur 3.3 presenterar sedan de underkategorier som finns i Building

Design & Construction.
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Figur 3.3     Byggnadstyper inom LEED och kategorier inom Building Design &

Construction, data från USGBC.

En byggnad som certifieras i LEED kan uppnå betyget certifierad, silver, guld och

platinum där bedömning görs utifrån olika kategorier (eg. miljö, social,

procedurmässig). Certifieringen utgår från ett poängsystem där en byggnad maximalt

kan få 126 poäng (Amiri et al. 2019).

En studie utfördes av Amiri et al. (2019) för att undersöka LEED och huruvida

byggnader som certifierats av LEED verkligen använder mindre energi. Studien gick ut

på att analysera forskningsrapporter. Genom att använda sökorden energi och LEED
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fick man fram ett urval av 44 dokument. Ett av resultaten som de presenterades var via

NBI som gjort tester på LEED-certifierade byggnader och icke certifierade byggnader. I

dessa tester presterade LEED-certifierade byggnader bättre, då de förbrukade 25-30%

mindre energi än vanliga byggnader. Dock presterade en tredjedel av de

LEED-certifierad byggnaderna sämre än icke miljöcertifierade byggnader. Studien

motbevisade NBI:s resultat, där samma tredjedel hade en högre energianvändning än

icke miljöcertifierade byggnader.

Enligt Amiri et al. (2019) gjordes en studie i New York för att undersöka

LEED-certifierade byggnader och icke certifierade byggnader i energi och

växthusgasutsläpp. I jämförelsen användes byggnader av samma funktionalitet, tidsram,

geografisk region och klimatregion. LEED-certifierade byggnader visade ingen skillnad

i energianvändning eller växthusgasutsläpp i jämförelse med de icke certifierade

byggnaderna.

I LEED:s certifieringskategori Material & Resources finns två krav för att ha

möjligheten att erhålla poäng för punkterna. Dessa krav kallas även i LEED:s handbok

för Prerequisite. Det första kriteriet är Storage and Collection of recyclables, som har

målet att reducera det avfall som genererats av människor som vistas i byggnaden och

som transporteras till och kasseras på soptippar. Tillgängliga områden måste projekteras

för sopbilar och förvaring av avfall och återvinning för hela byggnaden. Återvinningen

måste inkludera följande kategorier av material: mixed paper, corrugated cardboard,

glass, plastics och metals. Lämpliga åtgärder ska vidtas gällande förvaring, återvinning

eller uppsamling när det kommer till batterier, kvicksilverhaltiga lampor och elektronik.

Studier för flöde av sopor för återvinning ska göras för att identifiera de fem bästa

flödena. Utöver det ska de fyra bästa framtagna flödena listas. Om det inte går att ta

fram studier kan jämförelse göras med ett annat projekt för att förutse de förväntade

resultaten.

Andra kravet är Construction and Demolition Waste Management Planning vilket har

målsättningen att konstruktions- och rivningsavfall ska reduceras och inte förbrännas
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eller hamna på en soptipp. Detta ska uppnås genom återanvändning och återvinning av

material. Projekt som utför certifiering i LEED behöver etablera en plan för

konstruktions- och rivningsavfall. Planen ska innefatta tre områden. 1.

Avfallsavledningsmål för fem material, både strukturella och icke strukturella ska

etableras. En procentuell uppskattning för varje material och hur stor del av projektets

totala avfall det utgör ska även utföras. 2. En beskrivning huruvida materialen kommer

vara enskilda eller blandas ihop ska upprättas, samt en beskrivning avseende

avledningsstrategi för projektet. Det ska även beskrivas hur materialen ska behandlas. 3.

En slutgiltig rapport för flödet av allt material där det ska inkluderas avyttrings- och

avledningssatser ska upprättas.

De finns två certifieringspunkter som kan kopplas till hög detaljgrad i projekteringen

inom kategorin material, Building Life-Cycle Impact Reduction och Building Product

Disclosure and Optimization - EPD.

Building Life-Cycle Impact Reduction har som ändamål att uppmuntra återanvändning

samt maximal användning av produkter och material. Kravet för denna punkt är att

påvisa reducerad miljöpåverkan tidigt i beslutsfattandet för projektet genom att

återanvända material eller bevisa en minskad miljöpåverkan av material genom att

använda livscykelprogram. Det finns fyra olika optioner för att erhålla poäng och uppnå

kraven.

Varken optionerna 1, 2 eller 3 för att ta poäng är relevanta för syftet med denna rapport.

Den option som är av relevans är 4, Whole-building life-cycle assessment där 3 poäng

kan erhållas genom att göra en livscykelbedömning för byggnadens struktur och

inhägnad samt genom att bevisa en minskning motsvarande minst 10% i jämförelse med

en baselinebyggnad. En baseline är en designad referensbyggnad som används i LEED

för att hitta förbättringar. Reduktionen ska visas inom tre av de sex påverkande

kategorierna: Global uppvärmning, Reducering av stratosfäriskt ozonlager,

Havsförsurning av land- och vattenresurser, Övergödning, Skapande av troposfäriskt

ozon och Reducering av icke förnyelsebara energikällor. Ingen av de påverkande
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kategorierna får öka med mer än 5% i jämförelse med baselinebyggnaden.

Baselinebyggnaden måste vara i jämförbar storlek, vara fungerande och ha ett

opererande energisystem enligt EA prerequisite minimum energy performance.

Building Product Disclosure and Optimization - EPD är den andra punkten av relevans

för denna rapport. Målet är att uppmuntra användning av produkter och material med

livscykelinformation som föredragna livscykeleffekter (utvinning) utifrån miljöaspekter

samt sociala och ekonomiska aspekter. Genom att uppnå ena eller båda av de nedan

beskrivna optioner kan två poäng erhållas.

För att uppfylla option 1, Environmental Product Declaration (EPD), ska minst 20 olika

permanenta installerade produkter från fem olika leverantörer som uppfyller ett av

följande kriterier användas: Produktspecifik miljövarudeklaration, Miljövarudeklaration

i enlighet med ISO 15025 och EN 15804 eller ISO 21930 eller att produkterna är

godkända enligt USGBC-program och miljövarudeklarationsramverk. För att uppfylla

option 2 Multi-Attribute Optimization, ska produkter som uppfyller något av kraven

som föreskrivs i LEED reference guide under Building Product Disclosure and

Optimization - EPD användas. Detta gäller för 10% av materialkostnaden eller minst tio

permanent installerade produkter från tre olika leverantörer. För produkter som kommer

från en leverantör inom ett avstånd som överstiger 160 km från byggarbetsplatsen

räknas miljömässigt påverkan som dubbelt så stor (LEED 2019).

Inom energi ställer LEED krav på ett projekt för att kvalificera sig för möjlighet att

erhålla poäng. En driftsättningsprocess ska genomföras i enlighet med given standard

(ASHRAE). Processen ska följa en uppsättning krav som specificeras i LEED v4.1 for

building design and construction (2019). Projektkrav och en samling av antaganden och

planer bakom stora projketeringsbeslut ska tas fram. En driftsättande auktoritet ska

inkluderas i projekteringen. Denna auktoritet ska ha erfarenhet från liknande projekt och

ska genomföra kravställda uppgifter (eg. se över projektkrav, ta fram checklistor till

konstruktion) som vidare specificeras i (Ibid.). En underhållsplan ska tas fram med

information om hur byggnaden kan drivas på ett effektivt sätt, denna plan är också
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kravställd i (Ibid.). Minimal energiprestanda ska beräknas, denna beräkning kan utföras

enligt något av följande tre alternativ. Första alternativet går ut på att genom simulering

redovisa en procentuell minskning mellan 2-5 % energiförbrukning beroende på

projekttyp. Minskningen ska vara vägd mot en baselinebyggnad, som räknas fram efter

en USGBC-standard med hjälp av en simuleringsmodell. Andra alternativet går ut på att

följa en USGBC-standard för energidesign som är riktad mot VVS och uppvärmning av

vatten. Det tredje alternativet gäller bara för projekt som är mindre än 9290 kvm. I detta

alternativ nyttjas samma standard som alternativ två, men enbart utvalda sektioner i

standarden är relevanta. Energimätare och kylmedel är två mindre krav. Energimätare

som kan mäta total energianvändning ska installeras i byggnaden, och kylsystemen i

byggnaden ska använda sig av kylmedel som inte bidrar till ozonminskning i

atmosfären.

Inom energi finns det en punkt som är relevant för denna rapport, Optimize Energy

Performance. Denna punkt avser att öka byggnadens energiprestanda utöver det som

kravställs av LEED. Detta görs i syfte att minska miljömässig och ekonomisk skada

associerat med överflödig användning av energi. För att erhålla poäng inom denna

punkt ska ett energiprestandamål sättas tidigt i projekteringsskede. Utöver kravet kan

två optioner användas för att uppnå optimerad energiprestanda där option 1 är relevant

för denna rapport.

För option 1 ska en energiprestandasimulering genomföras för hela byggnaden.

Simuleringen ska användas i projekteringsfasen och påverka designen för byggnaden.

Energieffektiviserande åtgärder med inriktning på minskad belastning och VVS

relaterade strategier ska analyseras. Simuleringen jämförs med en baselinebyggnad och

antalet poäng som kan erhållas bestäms utefter den procentuella minskningen av

energiförbrukning för den föreslagna byggnaden jämfört med baselinebyggnaden. Olika

projekttyper kan inhämta olika mängder poäng beroende på energibesparing. Ett projekt

som certifieras enligt new construction erhåller som minst en poäng för en minskning av

6% och kan maximalt erhålla 18 poäng för en minskning av 50%.

22



3.1.6 Jämförelse mellan BREEAM och LEED
I tabell 3.1 presenteras de olika poängnivåerna för respektive nivå inom BREEAM och
LEED.

Tabell 3.2    Betygssystem för respektive miljöcertifiering

BREEAM LEED

Unclassified < 30% Certifierad: 40-49

Pass ≥ 30% Silver: 50-59

Good ≥45% Guld: 60-79

Very Good ≥ 55% Platinum: 80+

Excellent ≥ 70%

Outstanding ≥ 85%

I tabell 3.2 beskrivs BREEAM och LEED:s bedömningar i utförandet av en LCA.

BREEAM har som krav att minst 3 kategorier måste användas i LCA. LCA:n måste

göras i tidigt skede och visa att den har påverkat val av de material som har gjorts för

byggnaden. Även LEED har krav att en LCA ska utföras i tidigt skede och att resultatet

ska visa en minskning motsvarande 10% i förhållande till baseline byggnad.

Tabell 3.3    Delar som bedöms för LCA inom BREEAM och LEED

BREEAM LEED

Yttertak Stomme

Fönster Grund

Ytterväggar Klimatskal

Bjälklag

I tabell 3.3 och tabell 3.4 förtydligas de punkterna inom BREEAM och LEED som är

relaterbara till en hög detaljgrad i BIM.
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Tabell 3.4   Punkter relevant till hög detaljgrad i BIM för BREEAM och LEED inom
kategorin material

LEED BREEAM

Building life cycle reduction kan uppnås

genom fyra olika alternativ. Den som

användes i projektet Forskaren var

alternativ 4: LCA Whole-building

life-cycle assessment. Detta alternativ har

3 möjliga LEED poäng.

Mat 01. Life cycle impacts uppnås genom

utförande av LCA. Det delas in i

industriell och icke industriell byggnad

när det kommer till bedömning och

poängsättning. LCA kan utföras med

hjälp av BREEAM international Mat 01

calculator. Poäng ges även vid

användning av EPD:er.

Building Product Disclosure and

Optimization - EPD. Här finns två

alternativ där det är en poäng för vardera

alternativ.

Tabell 3.5  Punkter relevant till hög detaljgrad i BIM för BREEAM och LEED inom
kategorin energi

LEED BREEAM

Energy Optimize Performance, avser att öka

byggnadens energiprestanda. Ett

energiprestandamål sättas tidigt i

projekteringsskede.

Energiprestandasimulering ska genomföras

för hela byggnaden och användas för

ändringar i projekteringen. Simuleringen

jämförs med en baselinebyggnad och antalet

poäng som kan erhållas bestäms av den

procentuella minskningen av

energiförbrukning

Ene 01 Improvement in energy efficiency

rating. Byggnaden ska uppfylla lagkrav för

energiprestanda i enlighet med BBR.

Energiprestanda beräknas och jämföras

med BFS 2017:5 BBR 25-standardens krav

på energiprestanda och räknas ut med ett

godkänt energiberäkningsprogram. Den

procentuella används för att räkna ut hur

många poäng byggnaden tar.
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3.1.7 Building information modeling
Building information modeling (BIM) definieras enligt internationell standard som en

delad digital representation av fysisk och funktionell karaktär för byggda objekt. Inom

byggindustrin används ett flertal olika BIM-program och underliggande data kan

användas för att stötta, förlänga, kalkylera eller simulera specifika branschkrav (Volk et.

al 2014).

En BIM-modells detaljgrad kan beskrivas med termen level of development (LOD), där

en modell kan graderas mellan 100, 200, 300, 350 och 400 (Bedrick et al. 2020). Level

of information (LOI) är en annan aspekt av detaljgrad i BIM som beskriver icke

geometrisk information genom att egenskaper specificeras och namnges (Eastman et al.

2008). De olika nivåerna av LOD beskrivs av Borrman et. al (2018) som följande:

LOD 100: Element inom modellen kan vara grafiskt representerade genom symboler

eller annan generisk representation, men uppfyller inte kraven för LOD 200.

Information relaterad till modellelement (e.g. kostnader per kvadratmeter) kan utvinnas

från andra modellelement.

LOD 200: Element inom modellen är grafiskt representerad som ett generiskt system,

objekt eller hopsättning med lämpliga kvantiteter storlekar form plats och orientering.

Icke grafisk information kan knytas till element.

LOD 300: Element inom modellen är grafiskt representerade som specifika system,

objekt eller hopsättning med lämpliga kvantiteter, storlekar, form, plats och orientering.

Icke grafisk information kan knytas till element.

LOD 350: Element inom modellen är grafiskt representerade som specifika system,

objekt eller hopsättningar och har ett gränssnitt till andra system i byggnaden. Icke

grafisk information kan knytas till element.

LOD 400: Element inom modellen är grafiskt representerade med specifika system med

detaljerings- tillverknings- hopsättnings- och installationsinformation. Icke grafisk

information kan knytas till element.
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Revit är en mjukvara utvecklad av Autodesk, som används för att hjälpa arkitekter och

ingenjörer att skapa byggnader och infrastruktur. Programmets användningsområden

beskrivs som att modellera former, strukturer och system med parametrisk noggrannhet,

precision och enkelhet. Autodesk uppger även att programmet kan användas för att

spara, synkronisera och dela modellbaserad BIM- och CAD-data för att samordna olika

discipliner. Med Revit kan design snabbt omvandlas till dokumentation där

planritningar, sektioner och renderingar kan genereras direkt i programmet. Revit tillåter

även användaren att göra olika uppskattningar och simuleringar tidigt i designprocessen

(Autodesk 2022).

Solibri är ett program som binder samman flera ritningar från bland annat arkitekter,

konstruktörer och vvs-ingenjörer till en modell. Under processen gör programmet en

avancerad kontroll gentemot föreskrifter och krav inom BIM för att upptäcka fel.

Programmet kan används av alla aktörer i projektet för att visualisera byggnaden eller

hämta data (Solibri 2019). Det huvudsakliga syftet med Solibri är kvalitetssäkring av

modeller. Funktioner kan bland annat användas för att kontrollera korrekt benämning av

littera och BSAB samt om modeller innehåller modelleringsfel (Gustavsson &

Johansson 2013). I en fallstudie av Gholami et al. (2015) användes Solibri för att

kontrollera en BIM-fil mot förutbestämda regelset som styrs av parametrisk data. Detta

gjordes för att identifiera potentiella problem i modellen, vilket beskrivs som betydligt

mycket bekvämare, snabbare och mer pålitligt än att manuellt kontrollera modellen.

Enligt (Ibid.). kan Solibri användas för att hjälpa projektörer att bestämma vilken data

som behövs för projektets ändamål och vilken information som är kritisk för olika faser

i projekteringsskedet.

3.1.8 BIM-tillämpning för Energi och LCA
För miljöcertifiering inom energi kan simuleringar göras med program som utnyttjar

projektdata. Dessa typer av simuleringar är ett krav inom miljöcertifiering, som syftar

till att minska energiförbrukning. Enligt Andriamamonjy et al. (2019) är

energisimulering en applikation där BIM kan vara av signifikant nytta. Relevanta

parametrar för energisimulering beskrivs i Ehsan et al. (2019) som data kopplat till
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geometri, material, fönstertyper och termiska egenskaper. IDA ICE är ett

energisimuleringsprogram som kan användas för att beräkna energikonsumtion för hela

byggnader. Modeller inom IDA ICE består av flera termiska zoner med ett eller flera

ventilationssystem. Med IDA ICE kan BIM och andra filer importeras med geometrier

såväl som egenskaper för väggar, fönster och andra material. Filer som stöttas är bland

annat IFC och DWG (EQUA 2013). Enligt Lundqvist et al. (2022) är IDA ICE ett

populärt program för att förutse inomhusklimat samt energiprestanda och programmet

beskrivs kunna förutse termiskt klimat med en skälig precision.

Interoperabilitet är ett begrepp som beskriver förmågan för två eller flera mjukvarors

informationsutbyte. För BIM-baserad energisimulering är det möjligt att sömlöst

överföra all nödvändig data som krävs från en BIM-fil till ett program för

energiprestandasimulering. Trots det visar undersökningar att total interoperabilitet inte

har uppnåtts, då bortfallen data, saknad information och inkonsekvent översättning från

BIM till energisimulering ofta uppstår (Andriamamonjy et al. 2019).

Automatisering av modelleringsprocessen beskrivs som en av de större fördelarna för

användning av BIM i energisimulering. Det är något som skulle kunna spara tid, pengar

och minska den mänskliga faktorn (Ehsan et al 2019). Hamedani et al. (2015) visar i en

rapport hur lämplig design med detaljgraden LOD 200 kan minska energikonsumtion i

simulering med 19%. Dessa simuleringar har inte gjorts på hela byggnaden utan är

centrerade kring geodata och rotation av byggnaden. För att genomföra hela

byggnadssimuleringar krävs en högre detaljgrad än 200.

Finkbeiner et al. (2006) beskriver i ISO 14040 livscykelinventarier (LCI) som ett

inventarium av all ingående och utgående data till systemet som studeras. Det innefattar

en kollektion av all nödvändig data för att genomföra målet med LCA-studien. En

fördel med att integrera BIM och LCA är att automatiskt kunna etablera en LCI (Röck

et al. 2019). I en litteraturöversikt beskriver Soust-Verdaguer et al. (2017) att de flesta

fallstudier på BIM-LCA använder BIM-modellen för att utfärda en LCI. De beskriver

den största framgången med BIM-LCA-integration som möjligheten att mängda

material och kvantiteter från BIM-mjukvaruprogram. Även Röck et al. (2018) beskriver
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upprättandet av LCI som det huvudsakliga användningsområdet för BIM-LCA, men

tillägger ett vanligt problem med LCA i tidig projektering. Tillräcklig information och

geometri tenderar att ännu inte vara tillgänglig i modellen, vilket leder till att processen

fortfarande är lika komplex och tidskrävande som den hade varit utan BIM som

hjälpmedel. Automatisering mellan BIM och byggelementbibiliotek kan etableras. För

en automatiserad länk mellan BIM-fil till ett byggelementbibliotek ställs detaljkrav på

båda sidorna av länken. BIM-filen måste ha en specifik lista av kvantiteter och

parametrar (eg. mängd, area, material) för samtliga element, medan bibliotekets element

måste innehålla information om miljöpåverkan. Om detta uppfylls och båda databaserna

använder sig av samma namngivning för samtliga element kan automatiserad överföring

från BIM till bibliotek genomföras (Ibid.).

Ett användningsområde för BIM vid LCA är simuleringar i program som One Click

LCA och SimaPro. I en studie bedömdes de digitala verktygen One Click LCA och

SimaPro för en LEED-certifierad byggnad. One Click LCA beskrivs som ett

användarvänligt program, kapabelt att generera en rapport som kan användas för att

erhålla poäng inom LEED och BREEAM (Isameel & Ali 2020).

One Click LCA är en programvara som kan bedöma samtliga steg (A1-D) från

råvaruutvinningen till rivning och avfallshanteringen i LCA-processen. Resultat

genereras med minimal manuell importering av data och kan utvärderas och jämföras

genom projekteringsfasen. Programmet kan integreras med Revit som ett ad-in program

och kan arbeta med Solibri och filformatet IFC. Det är således ett program som kan

arbeta med flertalet BIM-program. One Click LCA använder sig av en databas för

EPD:er och tillåter användare att knyta geografiska förhållanden som ett kriterium i

LCA-studien (Köseci 2018).

Enligt Köseci (2018) användes en IFC-fil för att genomföra LCA-simulering.

Interoperabilitet i BIM-LCA beskrivs vara beroende av detaljgraden för BIM-modellen

då det är källan för geometrisk designdata för LCA-processen. På grund av låg

detaljnivå i BIM-modellen upptäcktes flera problem i LCA-processen. Studien
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förespråkar utvecklandet av en omfattande BIM-modell, då de menar att det också

skulle ge möjligheten till automatiserad mängdning av data samt resultera i en mer

exakt LCA.

3.2 Teori
Teorins tre områden BIM, detaljgrad och miljöcertifiering beskrivs med
litteraturstudiens resultat som bakgrund.

3.2.1 Teoretisk bakgrund
BIM:s användningsområde kan i förhållande till teorin beskrivas som möjligheten att

genomföra energi- och LCA-simuleringar, samt underlätta vid mängdning för LCA.

Inom energi bedöms BIM kunna användas för att genomföra energisimuleringar och

litteraturen tyder på att en tillräckligt avancerad modell kan importeras direkt till

energisimuleringsprogram som IDA ICE. Inom material bedöms BIM kunna användas

för att genomföra LCA-simuleringar och underlätta vid mängdning för att genomföra

LCA-rapporter. Litteraturen visar att LCA-simuleringar och mängdning kan genomföras

med hjälp av BIM-modellen om den uppnår en tillräckligt hög detaljnivå.

Detaljnivå kan enligt litteraturstudien beskrivas som LOD, där olika nivåer av LOD

speglar hur detaljerat BIM-modellen är framställd. Dessa detaljnivåer specificeras i

3.1.7. Ett annat sätt att beskriva detaljnivån är efter vilken typ av information den bär,

vilket kallas level of information. Exempel på information som kan knytas till en

BIM-fil för energisimulering är bland annat fönstertyper, material och termiska

egenskaper. För LCA-arbete kan parametrar som mängder, area och material inkluderas.

Genom manualer för miljöcertifieringssystem identifierades tre punkter från LEED och

två punkter från BREEAM som kan kopplas till teorin. Punkterna som motsvarar

miljöcertifiering i teorin är inom BREEAM Ene 01 för energi och Mat 01 för material.

Från LEED valdes punkterna Building Life-Cycle Impact Reduction och Building

Product Disclosure and Optimization - EPD för material. Inom energi valdes punkten

Optimize Energy Performance. Dessa punkter bedöms vara mest relevanta då BIM kan

användas både direkt och indirekt för att uppnå krav som specificeras i kapitel 3.1.5 och
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3.1.4. Teorin för rapporten som genom litteratur- och dokumentstudie har utvecklats,

förenklas och förklaras i figur 3.4.

Figur 3.4     Resultat för rapportens teori.

3.2.2 Teorins validitet
Datainsamling och intervjuer motsäger inte de utvalda punkternas relevans för teorin.

Utifrån datainsamling och intervjuer har BIM-filen använts med de digitala verktyg som

specificeras i den teoretiska bakgrunden till utvalda punkter inom miljöcertifiering.

Detaljgraden som beskrivs för teorin (LOD, level of information) används för att

kravställa BIM-modeller som används till dessa områden. Den beskrivs även genom

intervjuer vara av stor vikt vid arbeten inom LCA- och energisimuleringar. Teorins

validitet kan inte helt bevisas då den inte tar hänsyn till arbetsprocessen. Samtliga

parametrar och digitala verktyg som beskrivs i teorin är användbara för LCA- och

energisimulering, men för att processer ska kunna ske automatiskt utan handpåläggning

krävs det att modeller i stor utsträckning modellerats på samma sätt. Detta är i praktiken

ett stort problem med simuleringsarbete, och rutiner för arbetsprocesser krävs för att

teorin ska fungera i praktiken.

3.3 Fallstudie
Forskaren är ett life science-center som växer fram i Hagastaden, Stockholm. Det är en

LEED-certifierad byggnad som har använts som underlag för fallstudien i denna

rapport. Information som presenteras i detta avsnitt har erhållits genom handlingar

från projektet samt en intervjustudie.
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3.3.1 Datainsamling
I en BIM-manual framtagen av Zynka BIM beskrivs kravsättningar och mål med

BIM-projekteringen. Manualen vänder sig till aktörer som beställare, projektörer och

byggentreprenör och syftar bland annat till att samordna och få fram en 3D-modell som

ska kunna användas till mängdavtagning, energisimulering, kollisionskontroll med

mera. För att utväxling av filer ska ske problemfritt specificeras versioner för Revit till

2020, filformatet DWG ska utföras i 2013-versionen och IFC-filer ska vara i formatet

2x3. Handlingen kräver att projektering i systemhandlingsskede ska göras enligt LOD

200 och vid bygghandling ska detaljnivån minst uppnå LOD 300. Modellen ska spegla

verkligheten, detta exemplifieras genom att ett väggobjekt inte ska sträcka sig över flera

våningar om det inte ska byggas på det sättet. Även måttnoggrannhet kravställs till en

millimeters noggrannhet och en tiondels grad för vinklar. Informationsnivån

specificeras enligt bilaga C-BS-02-LOi. I denna bilaga beskrivs komponenter och vilken

information de ska bära (eg. Littera, BSAB). Littera beskriver komponentens kategori

(eg. innertak, innerväggar, dörr) och underkategori (eg. undertak/installationstak,

glasparti, ytterdörr), BSAB koder går högst till andra bokstaven. Komponenter är

namngivna och specificerade efter vilken disciplin (eg. A, A/K, K) de tillhör.

BIM-manualen hade ursprungligen ett kapitel dedikerat till att optimera filen för en

sömlös överföring till IDA ICE. På grund av att projektörer redan hade upphandlats när

BIM-manualen togs fram fick detta åsidosättas, då arkitekterna inte ville acceptera krav

utöver det som var bestämt i upphandlingen. Trots att kapitlet för energisimulering inte

följdes för detta projekt är tillvägagångssättet relevant för denna rapport. Följande

stycke beskrivs som generella krav för ett effektivt simuleringsarbete:

Rum beskrivs som de enskilt viktigaste objekten i simuleringsmiljön och alla rum i

projektet behöver modelleras och bära ett definierat namn (eg. hall, mötesrum). Då vissa

simuleringsverktyg har problem att räkna med hålrum i ytor och rum måste dessa ritas

ut och separeras med ett reparationsverktyg som finns tillgängligt i Revit. För

våningsplan måste samtliga objekt tillhöra det våningsplan där dess geometri är

placerad. Väggar och fönster inom modellen måste tillhöra rätt våningsplan. Detta
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innebär att väggar bara kan vara ett våningsplan höga och att de inte kan sträcka sig

över hela byggnadens höjd. Samtliga väggar ska också specificeras som externa eller

interna. Bjälklag bestämmer termiska egenskaper och form på tak och måste därför

definieras som golv eller tak. Verktyget curtain wall i Revit ska undvikas då vissa

simuleringsverktyg inte kan tolka väggarna korrekt. Om curtain wall använts kan

programvaran Simplebim justera filen. Yttre objekt som träd, pelare och möbler

används inte och gör IFC-filen tung, trög och svåranvänd, dessa bör därför exkluderas

ur modellen.

I manualen beskrivs det som centralt att arkitekter och simuleringsspecialister

samarbetar. Det finns ofta behov av att korrigera IFC-modellen för att sömlös

importering ska fungera. Samarbetet illustreras i figur 3.4

figur 3.4     Arbetsgång vid optimering av BIM-fil (Zynka BIM)

I projektet Forskaren har de använt ett dokument som förklarar hur det ska arbeta för att

välja hållbara material. Alla projektörer och entreprenörer ska använda sig av BVB. I

materialrutinen finns det en lathund som beskriver hur alla kan få tillgång till hemsidan

och hur det sen gör för att använda hemsidan och logga produkter. I materialrutin

beskrivs det att BVB jobbar själva utifrån ett trenivåers betygssystem; Rekommenderas,

Accepteras och Undviks.
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För produkter och byggvaror som har nivån undviks ska projektören eller entreprenören

göra följande: 1. Undersöka alternativa lösningar 2. Skriftligt motivera val av byggvara

i avvikelserapportfältet. 3. Motivera med följande när projektören eller entreprenören

skriver avvikelse för den specifika produkten: varför ska produkten/lösningen användas,

har alternativa produkter undersökts (godkända alternativ) och mängd och placering ska

anges. 4. Avvikelsen ska godkännas av miljöansvarig eller projektledare innan

användning, godkännande görs via byggvarubedömningen. 5. Om en produkt har

särskilt känsliga användningsområde ska utfasningsämnen och prioriterade

riskminskningsämnen inte förekomma. Om en produkt eller byggvara inte är bedömd

ska projektören eller entreprenören först undersöka alternativa lösningar, därefter

efterfråga att en bedömning görs av återförsäljare eller tillverkare, och sist av allt kan

projektören ta upp kontakt med projektägande företag för åtgärder.

I materialrutinen framgår de punkter i LEED som är kopplade till val av material. Det

framgår även vilket alternativ som ska väljas för varje punkt, om det finns olika

alternativ. I punkten Building Life-cycle Impact ska göras för klimatskalet (core &

shell). I materialrutinen framgår det även att en LCA ska utföras i One Click LCA.

Figur 3.5 visar en IFC-fil i Solibri. I programmet kan samtliga objekt väljas ut och

tillhörande information kan erhållas genom tabeller. Den grönmarkerade väggen är den

vars egenskaper visas och redovisas i figur 3.5 och 3.6. Figur 3.5 visar hur objekt i

BIM-filen har samtliga lager redovisade. Lager redovisas genom att respektive material

tilldelats namn och tjocklek. I tabellen som visas i figur 3.6 redovisas termiska

egenskaper för väggen som värmegenomgångskoefficient och termiskt motstånd. Figur

3.6 visar även hur objekt i BIM-filen är tilldelade specifika namn för att till exempel

särskilja innerväggar från ytterväggar. I objekten har även våningsplan angivits och

BSAB koder kan hittas under titeln layer.
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Figur 3.5     Materialval redovisat i lager, BIM-modell av Forskaren (Zynka BIM)

Figur 3.6  Termiska egenskaper, benämningar och BSAB koder redovisad i
Solibrimodell (Zynka BIM).

3.3.2 Intervjustudie
Följande fyra respondenter som presenteras i tabell 3.4 har intervjuats för denna

intervjustudie. De svar som var av störst relevans för rapporten presenteras därefter för

respektive respondent.
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Tabell 3.6    Respondent lista

Respondent Namn Företag Arbetsuppgifter Intervjulängd

1 Maria Nordberg Polygon AB Ansvarig för
affärsområdet
hållbarhet

45 minuter

2 Marios Tsikos One Click LCA BIM konsult åt
One Click LCA

25 minuter

3 Sofie Lans Plant BIM- och
LCA-specialist

30 minuter

4 Thomas Kylström EQUA Building energy
model-specialist

40 minuter

Respondent 1
Hur använder ni er av BIM avseende på energi- och LCA-simuleringar?

LCA-beräkningarna för Vectura görs av företaget Plant. De hämtar information direkt

från BIM-modeller och IFC-filer. Den metoden har använts för projektet Forskaren.

Informationshämtning från BIM-filer har använts för utförandet av energiberäkningar i

IDA ICE och andra simuleringar som t.ex dagsljussimuleringar. Optimalt ska man

kunna gå in i ett lager i en BIM-modell och hitta all information som är knuten till

lagret. Det respondent 1 saknar i BIM-filer idag är miljöinformationen som finns i BVB.

Hon efterfrågar möjligheten att klicka mellan de två systemen.

Vilka parametrar vill man binda till BIM-modellen för miljöcertifieringen? Exempelvis

BSAB-koder?

Enbart BSAB koder täcker inte behovet. Leverantörerna är de som anger bokstäverna

för en produkt. De jobbar oftast bara med huvudbokstäverna men ibland går de ner till

tredje bokstavsnivån. Tidigare åsattes varje material ett littera, som knöts till ett ID i

BVB. Med hjälp av litterat kunde man få ut mängden för varje produkt/material från

BVB istället för att skriva upp den manuellt, vilket görs idag. Det behövs en bättre

koppling mellan placeringen och exempel BVB-ID.

Vilken information önskar du hitta i en BIM-fil?

Att kunna gå in i ett lager och se dess BVB-ID.
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Vad krävs av en BIM-fil för att göra en direkt beräkning med One Click LCA?

Kraven är desamma som när en IFC-fil ska exporteras. Ett problem som kan uppstå är

om det finns dubbletter, vilket kan hända om arkitekten och konstruktören jobbar i egna

ritningar. Ett annat krav för att det ska fungera är att väggelement är uppdelade i olika

material, så att det går att särskilja dem. Kvaliteten på IFC-filen är väldigt viktig oavsett

vilket system som väljs för att exportera till och det är där problem kan uppstå eftersom

det krävs en hel del handpåläggning för att utföra en LCA-beräkning.

Kravställer ni BIM-filen för att klara av energi- eller LCA-beräkningar?

I projektet Forskaren kravställde Zengun BIM-filen. I ombyggnadsprojekt kravställer

Polygon att det ska framgå vad som är befintligt och vad som är nytt. Även kopplingar

till byggdelskoder är relevanta då vissa certifieringar kräver specifika byggdelskoder. I

en del fall kravställs mängder, så att översättning med tanke på densitet inte krävs.

Vad kräver en miljösamordnare av BIM-filen?

En miljösamordnare ska först och främst identifiera befintligt och nytt material, vilket

kan göras med en parameter som BIP-Phasing. Därefter ska dubbletter i framförallt

A-modell identifieras. Detta kan göras genom att lägga till parametern TypeMark =

“Enligt K”, på det viset kan dessa objekt exkluderas. Om det är möjligt används gärna

BIP- och BSAB-koder för att märka upp majoriteten av de nya materialen, men det är

inget krav då det enkelt och med hög automation kan kompletteras om det saknas.

Vilka punkter inom kategorier energi och material kan stöttas av BIM?

Energisimulering med IFC-filer och BIM ger ett bra underlag, men det hade i

förlängningen varit önskvärt att få med exempelvis information om installationer,

driftsättning av aggregat samt vilket köldmedium som används. Om detta kunde hämtas

från BIM-filen skulle man slippa leta på flera ställen, det är BIM-modellen som är

hjärtat i hela arbetet.

Inom LEED kan man antingen använda sig av simulering för att påvisa minskning av

energiförbrukning, eller följa standarder för energidesign. Ser du några fördelar och

nackdelar med de två alternativen?

Att jobba med energidesign är egentligen bara att uppfylla ställda krav. Det är, om det
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görs enkelt, designföreskrifter. En energiberäkning är grunden, den utförs i Sverige

oavsett om det ska certifieras eller inte. Skillnaden mellan en vanlig beräkning och en

beräkning för LEED är priset och att LEED kräver mer avancerade system som IDA

ICE, jämfört med en vanlig energiberäkning, där andra enklare

energisimuleringsprogram kan användas.

Om en vara är rekommenderad i BVB, kommer det betyda att den underlättar vid

miljöcertifiering? Om ja,  på vilket sätt underlättar den?

Svaret är i de flesta fallen ja. Det finns krav på innehållet i BREEAM och LEED och en

rekommenderad vara har större sannolikhet att klara all dokumentation då den redovisar

innehållet ner till en låg nivå, eller har FSC-intyg eller emissionsintyg. Längst ner på

varje produkts byggvarubedömning anges vilka poäng produkten uppnår i BREEAM

och Miljöbyggnad.

BVB verkar fungera bra, är det problematiskt att miljöcertifieringssystem efterfrågar

EPD:er istället för rekommenderade varor från BVB, då BVB ofta har generiska

EPD:er?

Det går att hitta specifika EPD:er i BVB, det kan sorteras ut genom BVB sökfunktioner.

BVB tillåter användare att se all produktinformation utan att starta ett projekt på

hemsidan.

Respondent 2

Gör ni något för att vara kompatibla med miljöcertifieringssystem som LEED och

BREEAM?

Utgångspunkten är att kunderna ges möjligheten att välja scopes för material. One Click

LCA vill vara vara flexibla, så att kunderna kan utgå från BREEAM:s eller LEED:s

kravställningar för LCA och skapa en scope för sitt behov gentemot den valda

miljöcertifieringen.

Vad är den största utmaningen i att hjälpa andra företag använda sig av One Click

LCA?

Den svåraste utmaningen när man arbetar med företag är deras BIM-protokoll. Det är
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svårt att förstå hur de olika företagen arbetar med BIM. Företag kan döpa element och

utföra dem i BIM på olika sätt vilket leder till att mängdningen inte blir korrekt. Det

One Click LCA gör med företag som ska börja använda sig av en LCA, är att analysera

deras arbetsflöde för att se var hinder uppstår för att utföra en korrekt LCA.

Det finns två sätt att se på utförandet av One Click LCA. Det ena är hur man arbetar

med sin BIM-modell för en LCA-bedömning. Det andra är hur data som utvinns ur en

Revitmodell behandlas. Personligen menar respondent 2 att det är viktigare att arbeta

utifrån hur data från Revit behandlas, då en BIM-projektör inte bör jobba med en hög

detaljgrad enligt LOD.

Är LOD viktig för att göra en One Click LCA?

Den är väldigt viktig, då den informerar användare av programvaran hur materialet ska

hanteras.

Påverkar kravställning till en millimeters noggrannhet och en tiondels grad för vinklar

LCA processen?

Någon typ av level of detail krävs, dock är enligt respondent 2:s uppfattning en

millimeters noggrannhet lite överdrivet då en LCA alltid innehåller ett visst mått av

osäkerhet. Det går att få en perfekt LCA, förutsatt att veckor eller månader spenderas på

den, men att det inte finns något värde i det då denna tid hade kunnat användas till att

optimera designen av byggnaden.

Kan annan information än EPD:er knytas i One Click, till exempel data från BVB?

Mjukvaran är inte specifikt för EPD:er. Boverkets generiska data kan användas för

klimatdeklaration, annan data kan användas på samma sätt som en EPD, det finns flera

typer av datapunkter som kan användas i One Click LCA.

Finns det möjlighet att centralisera olika typer av data från BVB i BIM och inte ha

materialdata utspridd?

Det låter möjligt, men om det är enkelt är en annan fråga. Det handlar egentligen om

datans ursprung. Materialdata kommer från olika källor och om den datan skulle kunna

integreras med Boverkets databas så skulle det vara perfekt för LCA-verktyg.
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Respondent 3
Hur gjordes LCA-beräkningen för Forskaren?

Processen gick ut på att ta in flera IFC-filer och sedan manuellt mata in viss data via

kalkyler, till exempelvis installationer. Speciella objekt, som exempelvis räcken,

saknade tillräcklig data.

Finns det möjlighet att knyta information som ni ofta saknar till BIM-filen och hade

man tjänat på det?

Huruvida man tjänar på det beskrivs som svårt att avgöra, det varierar från projekt till

projekt. Plant ser BIM som en metod för automatisk dataöverföring, där den som ritar i

BIM inte ska behöva vidta speciella åtgärder. Enligt respondent 3 upplevs BIM och

LCA ligga lite efter i vissa avseenden gällande både BIM:s tillförlitlighet och korrekt

viktsättning av objekt.

Var det någon information från Forskarens BIM-fil som inte fanns med?

Respondent 3 kan inte svara helt säkert på frågan, men beskriver att vissa detaljer i BIM

ofta är näst intill omöjliga att få tillräckligt detaljerade. För väggar beskrivs en

problematik i att till exempel få till detaljer som infästningsanordningar för fasaden.

Forskaren använder sig av stora glaspartier och här beskriver hon att även om ramverk

och liknande är modellerat i BIM, är det lättare och mer pålitligt att istället för att

mängda ut använda hela arean och applicera en EPD per areaenhet. Detaljer plockas

bort och ersätts istället med information manuellt.

Hade ni några problem med dubblettritningar från arkitekter och konstruktörer?

Dubbletter beskrivs som ett vanligt problem, där exkludering inte heller sker

automatiskt. Exporter som görs från företagen som skickar sina IFC-filer hade kunnat

utföras bättre om namngivningen var bättre, så de kan se vad som kommer från

arkitekten och vad som kommer från konstruktören. I Revit finns ett alternativ som

heter structural box, den kan kryssas i för att specificera varifrån detaljer kommer.

Kan parametrar användas för att undvika dubbletter?

Enligt respondent 3 är detta möjligt, hon beskriver att så länge informationen finns
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någonstans så går det att sortera ut. Plant använder sig av ett system som kan hitta

parametrar även om de placerats på fel ställe.

Är svaret om dubbletter generellt eller gäller det även för Forskaren?

Det gäller för båda, kollisioner sker när IFC-filen levereras från både arkitekten och

konstruktören. Det hade hjälpt om Forskaren hade haft tydligare parametrar för att

särskilja arkitekt- och konstruktörsritningar.

Hur fungerar er programvara?

LCA-simuleringar för BIM-modeller är ganska nytt. Vanligtvis exporteras data till

Excel, där den sedan paras ihop med klimatpåverkan från en annan resurs. Det som görs

är att Plant tar in olika sorters BIM-modeller (eg. A, K prefab), varefter data som saknas

läggs till.

Arbetar ni med projekt eller förser ni era kunder med en mjukvara och information om

hur man använder den?

Inblandningen beskrivs som varierande. Oftast hyrs Plant in som konsulter, men tanken

är att deras mjukvara ska bli ett digitalt verktyg som alla kan använda. I projekt arbetar

de ofta med startmöten där de vanligtvis förklarar att de inte har särskilt stora krav på

BIM-filen. Därefter tas modeller och detaljritningar fram och beroende på vilken

information som finns börjar de skapa detaljer med tillräcklig information.

Er produkt verkar kunna arbeta med BIM-filer av lägre detaljgrad och addera

information som saknas, vilken roll spelar då detaljgraden för er?

Om allting görs på samma sätt, d.v.s. att man döper och ritar lika hela tiden, så skulle ett

färdigt regeluppsättning kunna användas för alla modeller som ritas. Mer detaljer

beskrivs resultera i mindre handpåläggning. Problem kan fortfarande uppstå men

detaljgraden beskrivs som nyttig så länge man arbetar på samma sätt och har gjort så

under hela arbetet, eller om branschen hade haft tillräckligt tydliga regler som också

följs. Ett vanligt problem gällande detaljgrad är att BIP-koder inte används, speciellt

inte i tidiga skeden. Då namnges inte element efter vad de är, t.ex. att det som ska heta

yttervägg 1 helt saknar korrekt namngivning.
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Vad är de största utmaningarna för er i LCA beräkningarna. Finns det något i

BIM-filerna som försvårar ert arbete?

Något som försvårar och gör BIM mindre användbart är om projektörer och

entreprenörer inte döper element som exempelvis väggar till namn, eller använder olika

BIP-koder. Om det finns en yttervägg i tegel och en i trä ska det finnas data som

särskiljer och beskriver dem. Om det inte är korrekt utfört får arean hämtas från

BIM-filen och läggas in i ett Excelark. Då tas all data bort från ytterväggarna och man

arbetar istället med en procentsats för materialen, om den finns tillgänglig från

projektet.

Brukar ni använda byggvarubedömningen för att samla data för produkter och

material?

Det används om projektet så önskar. Att använda EPD:er är att föredra, eftersom de är

mer produktspecifika än om information hämtas från Boverket (som är mer generisk),

vilket ger mer jämförbara beräkningar. EPD:er från projektet kan användas så länge

EPD:erna är knutna till rätt element.

Vad är nyttan med att utvinna information direkt från BIM jämfört med att manuellt

applicera information från bland annat EPD:er

Båda metoderna behövs. Alla behöver arbeta enligt samma enhetliga metod, där BIM är

den primära källan för data och det är möjligt att läsa in information från EPD. Idag

läser många fortfarande in EPD:er manuellt, Respondent 3:s uppfattning är att det finns

EPD:er som kan läsas in automatiskt.

Vilka områden inom BIM ser du i framtiden behöver utvecklas för att underlätta

LCA:er?

För Plant handlar det om att skapa en parametriskt design, där målet är att börja med att

bygga upp modeller i ett tidigt skede av projektet. Detta är något som Plant har börjat

titta på, för att få fram någon typ av modell. Det är dock komplicerat att hitta värden, då

alla byggnader är unika och det inte går att generalisera i tidiga projektskeden.
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Respondent 4

Vad anser du om BIM som digitalt verktyg för energisimuleringar?

Det är väldigt kraftfullt, när det väl fungerar. När det inte fungerar är orsaken ofta

problem i arbetsprocessen. Ett exempel som togs upp var när man skulle omvandla två

filer från CAD till IFC-format, där den ena modellen hade en vägg som gick förbi taket

innan den skalades av. I den andra modellen drogs väggen bara upp till taket. Enbart

modell nummer två gick att använda i IDA ICE.

EQUA behöver information för att skapa en termodynamisk modell, bland annat

avseende värmeöverföring av väggar och solstrålning av glas. Alla placeringar måste

också vara korrekta för att det ska fungera. Lagren i konstruktionen måste hamna på rätt

ställe, och det ska finnas ett slutet omgärdat skal som identifierar samtliga ytterväggar.

Saknas det försvåras arbetet. Eftersom alla olika aktörer, som exempelvis konstruktörer

och VVS-ingenjörer, tar emot filerna på olika sätt leder det till att alla inte får en enkel

överföring från BIM-modellen till IFC-filen. Respondent 4 anser även att det finns en

variation i kunskap från arkitekternas sida. Detta är inte menat som kritik, det jobbas

olika med BIM-modeller.

Är det både arbetsprocessen och detaljgraden som påverkar importprocessen?

Det är framför allt guider till olika BIM-verktyg som bör följas. Om de följs strikt från

de olika aktörerna i byggprojektet brukar EQUA inte ha problem med att importera.

Deras programvara har dock inte möjlighet att importera runda former utan att de

omvandlas.

Hur påverkar BIM-filens informationsgrad (eg. termiska egenskaper)

energisimuleringar?

Om EQUA får in geometrierna golv, tak, bjälklag och zoner har det redan kommit en

bra bit på väg. Ibland får de mer information, som de kan ha användning av. Information

som material, konstruktionsdelar, fönster, typdörrar och zoner anser han vara väldigt

värdefull för stora kommersiella byggnader. Det är dock geometrierna som är det

viktigaste, de bidrar även till tidsbesparing.

42



Vad menar du när du säger typade på rätt sätt? Menar du termiska egenskaper eller rätt
namn och ID.
Rätt ID och placering. Det handlar om att rätt ID och beteckning ska vara vid rätt

fönster så att man kan koppla korrekt resurs till varje beteckning.

Vad kan projektörer på BIM sidan göra för att optimera BIM-filen för er?

Det generella svaret är att om projekten följer IFC-guiderna för BIM-modellerna så har

de kommit ganska långt. EQUA har även fått hjälp från ett finskt företag via deras

programvara Simplebim. Det är en programvara som kan scanna IFC-filerna åt EQUA

för att se om de kan användas i IDA ICE. Om IFC-filen inte fungerar får de en PDF som

listar det som inte matchar, som kan lämnas till arkitekten för revidering.

Stötte ni på några problem inom projektet Forskaren?

Som respondent 4 minns det slutade det med att det inte kunde använda IFC-filen pga.

fel med geometrin. Normalt kan IFC-filen för skuggning användas, men i projektet

Forskaren var BIM-filen så detaljerad att varje liten del behövde göras om. EQUA ville

renodla, så att 25 ytors beräkningar som kom sig av den höga detaljeringsgraden blev

en. I slutändan blev det för mycket arbete. Respondent 4 menar inte att arkitekten har

gjort något fel, men det skapar problem för dem när det försöker renodla ytorna i

arkitektens IFC-fil. Istället gjordes egna modeller för att beräkna skuggningen.

Vi tittade på rapporten för er energiberäkning. Där har man importerat DWG-filer för

zoner, hur gjordes det?

Det gjordes inte för zoner, DWG-filerna importerades för att modellera hela byggnaden.

Om IFC-filer inte kan användas utgår man från andra format som DWG, och modellerar

utifrån det. IDA ICE är uppbyggt på huvuddelar. En av huvuddelarna är byggnadskropp,

där man använder DWG-filer för att bygga byggnadskroppen i ytterlinje, som är

modellens klimatskal. Modellen kan de sedan fylla ut med zoner som kommer från

DWG-filer eller IFC-filer. De DWG-filer som kommit från BIM-filen beskrivs ha

kunnat importeras till energisimuleringsprogram utan några problem.
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Hur mycket påverkade Forskarens runda väggar simuleringen?

Formen påverkade enbart tyngden på modellen då en rund vägg förenklas till flera

hörnsegment. Resultatets trovärdighet påverkas inte av denna förenkling.

Är det vanligt att BIM-filen används till direktimport eller är det vanligare att den

används för att plocka information?

Tre scenarier beskrivs för att visa hur det brukar gå till. I uppskattningsvis 10-20% av

fallen kan importen göras direkt. I mellan 30-60% av fallen brukar det gå att lösa efter

några vändor mellan arkitekt och EQUA. Det sista scenariot är att enbart vissa delar av

modellen kan användas, eller att IFC-modellen används som en ritning när de arbetar.

Hur skulle BIM kunna utvecklas för att underlätta simulering? Handlar det om att BIM

ska utvecklas eller handlar det om hur vi använder BIM?

Tekniken är på plats, det är snarare en fråga om arbetsprocesser. Det skulle vara bra att

sitta med programvaruleverantörer för BIM och gå igenom olika steg för att få en bättre

förståelse hur BIM och energisimulering ska fungera ihop.

Hur skiljer sig möjligheterna för att göra simuleringar i tidiga och sena skeden av

projekteringen?

På grund av att energi blir en allt viktigare fråga behöver man ofta göra den tidiga

beräkningen för att bevaka energiprocessen. Om det finns en BIM-modell redan då är

det väldigt bra. Dock är den sällan i sådant skick att alla zoner är definierade redan i det

skedet. Det är också en orsak till att användning av BIM-modellen kan fallera. Om en

korrekt modell inte finns i ett tidigt skede modellerar de den själva. Om en tillräckligt

avancerad BIM-modell sedan skapas använder de sig ändå av modellen de själva tog

fram, och förfinar den med hjälp av information de kan få från BIM-modellen, som då

används som en ritning.

Hur kan man genom IDA ICE få ner energiförbrukningen för en byggnad?

Att kunna använda en fullskalig modell med alla effekter ger möjligheten att till

exempel vrida byggnaden i olika väderstreck. Parallella studier kan göras där olika

geometrier, fönsterlösningar och styrningar prövas för att välja den som ger bäst
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resultat. Respondent 4 menar att eftersom deras modell ger den bästa bilden av

verkligheten kan lösningar jämföras oavsett om de räknar på till exempel energi eller

termisk komfort. Tanken med IDA ICE är att så långt som möjligt skapa en fysikalisk

modell, en 3D modell med all information om personer, internlaster och termiska

egenskaper.

Är interoperabilitet möjligt?

Det beskrivs som tekniskt möjligt men att det är mer osäkert om det är praktiskt och

ekonomiskt genomförbart. Idén med att alltid kunna direkt exportera en BIM-fil till IDA

ICE är fantastisk, men det finns praktiska problem som ofta står i vägen. För att komma

till en situation där allt är möjligt med ett klick måste arbetsprocessen förbättras

framförallt mellan energisimulering och arkitekter. För att detta ska vara möjligt måste

alla också vara överens om att det är så alla i branschen ska arbeta, vilket inte är en

självklarhet då det innebär att flytta arbetsfördelningen till att arkitekter ska göra

energisimulerarens arbetsuppgifter.

Skulle detta kunna lösas med regler och riktlinjer för hur man arbetar?

Det skulle kunna lösa vissa problem men standarder medför också problem. Dessa

standarder kommer att behöva uppdateras efter alla nya digitala verktyg som kommer ut

och det beskrivs som ett stort jobb med många delar. Det skulle fortfarande vara bra om

någon tog tag i arbetsprocessen för att få till stånd en minimistandard.
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4. ANALYS & DISKUSSION
I detta kapitel analyseras resultaten och hur de svarar till respektive forskningsfråga

med rapportens teori som utgångspunkt.

4.1 Forskningsfråga 1
Hur arbetar man med hög detaljnivå vid projektering på Zynka BIM?

I BIM-manualen kravställs projekteringens detaljgrad utifrån BIM-modellens LOD.

Utöver detta ställs krav på att byggnaden ska spegla verkligheten. Som har angetts i

3.1.7 visar litteraturen att dessa två aspekter är viktiga för att underlätta BIM-baserat

arbete för både material och energi genom att det skapar förutsättningar för att simulera

och mängda. Simulering och mängdning är två användningsområden som Zynka BIM

uppger att BIM-filen ska optimeras för, vilket framgår i 3.3.1. Zynka BIM har en

kravställning på måttnoggrannhet till en millimeter och en tiondels grad. Detta beskrivs

i förhållande till LCA-simulering som en överdriven noggrannhet enligt respondent 2,

då LCA-simuleringar nästan alltid kommer ha en viss nivå av osäkerhet och att det är

bättre att lägga fokus på annat.

I projekteringen används BIM-manualen som specificerar vilken information som ska

knytas till BIM-filen samt bestämmer hur komponenter namnges och särskiljs. Detta

kan kopplas till både intervjuer och litteratur (avsnitt 3.1.7) gällande LCA-simulering

och mängdning. Att material och komponenter kan särskiljas från varandra beskrivs

som viktigt av respondent 2 och 3. Genom modeller framgår det att element är

uppdelade enligt lager och att samtliga lager bär information som specificerar vilken typ

av material eller kategori materialet har, vilket miljöansvarig anser vara en viktig detalj

vid LCA.

I materialrutinen beskrivs det noga hur projektörer och entreprenörer ska jobba mot bra

val av material. BVB agerar som ett digitalt verktyg för hållbart byggande där

materialrutinen uppmanar till val av material och produkter med adekvat bedömning.

Användning av BVB kopplas visserligen inte till BIM-modellen, men enligt respondent
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1 kan rekommenderade varor underlätta vid miljöcertifiering. Materialrutinen anvisar

även ett tillvägagångssätt för material som inte är bedömt eller betygssätts som betyget

undviks. I många fall finns EPD:er för produkter som leverantörerna själv har skapat

vilket med avseende på miljöcertifieringarna BREEAM och LEED hjälper avsevärt. I

BREEAM finns det extra poäng att erhålla i punkten Mat 01 Life Cycle Impact för

användning av EPD:er. I LEED finns punkten Building Product Disclosure and

Optimization - EPD i kategorin material som specifikt fokuserar på användning av

EPD:er. EPD:er beskrivs också i intervju med respondent 2 samt i litteratur kunna

användas för LCA-simulering.

4.2 Forskningsfråga 2
Vilken information är relevant att knyta till ett projekt i projektering med avseende på
miljöcertifiering?

Respondent 1 hade väldigt stort intresse för den informationen som BVB erbjuder om

produkter. Hon förespråkar att projektörer ska använda sig av littera för att inkludera

BVB-ID på komponenter i BIM-filen. Då Forskaren har använt sig av både littera och

rekommenderade varor från byggvarubedömningen skulle denna åtgärd kunna läggas

till och därmed direkt förenkla miljöansvariges förutsättningar vid certifiering. För

LCA-simulering förespråkar hon att komponenter tydligt ska särskiljas vid till exempel

ombyggnad. För att göra detta kan en parameter användas som ger möjligheten att fasa

ut oönskad material. Dubbletter kan uppstå om arkitekt och konstruktör jobbar i olika

ritningar. Det innebär att samma komponent redovisas flera gånger i den slutgiltiga

ritningen. Respondent 1 menar att detta kan undvikas genom en parameter som

specificerar dessa komponenter med till exempel “Enligt K”. Genom detta kan samtliga

dubbletter exkluderas.

Respondent 2 och 3 som båda arbetar med utförandet av LCA utifrån respektive

programvara, Plant och One Click LCA, var något enade. Respondent 2 berättar att det

inte ska fokuseras eller läggas mer tid än nödvändigt på hög detaljgrad utan att man ska

fokusera mer på hur man kan hantera den information som man får ut. Respondent 3
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menar även att det inte ställs krav på projektörer rörande vilken information som ska

med. De båda anser att det viktigaste inte är att de ska lägga för mycket tid på data för

varje element men om projektörer jobbar enhetligt kan arbetet förenklas. Om arbetet blir

enhetligt kan de enkelt mängda och använda sig av EPD:er. Respondent 2 anser att

mätnoggrannheten som användes i Forskaren är onödigt detaljerad men att det är viktigt

att bestämma och använda någon form av måttnoggrannhet. I 3.1.7 förklaras det som att

interoperabilitet mellan BIM och LCA är beroende av detaljgraden och att en låg

detaljgrad försvårar LCA-processen.

Respondent 1 menar också att i längden hade miljöansvariga kunnat knyta ytterligare

information till BIM-filen. Information om installationer, driftkörning och vilket

köldmedium nämns som exempel. Respondent 1 visar ett stort intresse för att all

nödvändig information för att göra miljöcertifieringar skulle kunna knytas till filen.

Respondent 4 anser att BIM och IFC-filer ger ett bra underlag till energisimulering. För

att BIM ska kunna exporteras till IFC och användas vid simulering anser han att korrekt

geometri är viktigt. Detta är något som också framgår under litteraturstudien för

energisimuleringar (se avsnitt 3.1.7). Det kan kräva att IFC-guiderna för BIM-filerna

ska följas, vilket bara det är ett stort framsteg enligt honom. Geometrin omfattar tak,

golv, bjälklag m.m. och innebörden av geometrin är att det ska ritats korrekt i projektets

BIM-fil. Respondent 4 tog upp ett exempel där en vägg har ritats in i BIM på två sätt

vilket resulterade i att enbart en av väggarna kunde importeras korrekt. Han berättar

även om vikten av korrekt typade dörrar vilket också framgår i litteraturstudien där

relevanta parametrar beskrivs som data kopplat till geometri, material, fönstertyper och

termiska egenskaper.
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4.3 Forskningsfråga 3
Vad är resultatet av Zynka BIM:s ökade detaljnivå vid projektering med avseende på
miljöcertifiering?

Intervjuer med respondent 1 och 3 visar att BIM-filen har kunnat användas för LCA.

Hur stor roll BIM-filens detaljgrad spelade in är svårt att avgöra då Plant arbetar mycket

med att bortse från detaljgrad och applicera schablonvärden. Respondent 3 beskriver

dock vikten av korrekt namngivning för deras programvara och datainsamling visar att

manualer för namngivning har använts. I Forskaren modelleras fönster med detaljer som

ramverk vilket skulle kunna användas för att plocka ut mängder, men då respondent 3

menar att detaljer som dessa har ignorerats och istället kompenserats med

schablonvärden, har denna detalj varit överflödig för genomförandet av LCA-arbete.

För att summera resultatet av Zynka BIM:s ökade detaljnivå med hänsyn till LCA kan

de konstateras att automatisk generering av LCA inte har kunnat genomföras, men

utförandet av BIM uppnår vissa krav som Plant beskriver kunna underlätta

LCA-processen.

Respondent 4 berättar att det på grund av den höga detaljgraden i Forskaren inte gick att

använda IFC-filen. EQUA använder ett program som heter Simplebim som scannar en

BIM-fil för att se möjligheten till att exportera till en IFC-fil. När det inte är möjligt

visar Simplebim revideringsförslag i BIM-filen för möjlighet att importera till IFC-fil.

Detta kommunicerar de vidare till arkitekten. EQUA kom in sent i projektet och

arkitekten hade redan sitt avtal som ledde till att arkitekten inte reviderade i BIM-filen

efter revideringsförslag från Simplebim. Respondent 4 berättar om deras

skuggberäkningar som inte gick att göra med arkitektens ritning då den var för

detaljerad. EQUA gjorde egna modeller istället för beräkningarna då det försökt att

renodla 25 beräkningar till en utan framgång.

4.4 Genomförande
Genomförandet av fallstudien skiljer sig något från tillvägagångssättet som presenteras i

metoden. Det ursprungliga målet var att främst undersöka BIM-filer för samla in data
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om hur parametrar har använts och överförts till simuleringsprogram. Då filer saknas för

simuleringsprogram och BIM-filer inte hade används för direkt import kunde inte denna

typ av data samlas in och den främsta informationskällan från projektföretagets databas

har varit manualer och rutiner för hur BIM-modeller skulle modelleras. Tanken var att

ett BREEAM-projekt skulle undersökas, men projektet som skulle undersökas var i ett

skede där ingen väsentlig information kunde utvinnas ur projektföretagets databas.

Denna rapport har därmed bara undersökt ett projekt som certifieras enligt LEED och

inget projekt som certifieras enligt BREEAM. Genom litteraturstudien framgår stora

likheter mellan punkterna som valts ut från respektive miljöcertifieringssystem och

samtliga resultat som erhållits ur LEED-projektet bedöms vara tillämpningsbara på

projekt som certifieras enligt BREEAM.

4.5 Hållbarhet i en bredare kontext
Litteraturstudien visar att miljö är en stor faktor i totalbetyget för certifieringarna

BREEAM och LEED, vilket illustrerats i figur 1.2 och 1.3. Vi har även konstaterat att

kategorierna energi och material är de mest relevanta för denna rapport. Huruvida

material och energi är det mest relevanta för hållbarhet som koncept är däremot en

annan fråga och genom kritiken BREEAM har fått för att huvudsakligen fokusera på

miljöaspekter ur begreppet hållbarhet kan det antas att det finns en avsevärd mängd

andra punkter att ta hänsyn till utanför denna rapports omfång. Denna rapport

undersöker ett litet fokusområde inom ett otroligt stort ämne och analyser avseende

vilken information som ska exkluderas kan vara missvisande då det inte har undersökts

huruvida den informationen kan användas för andra syften än de som undersöks i denna

rapport.

4.6 Automatisering och interoperabilitet
Automatisering och interoperabilitet är två områden som undersöks genom litteratur,

och BIM-modellens detaljgrad var enligt litteraturen avgörande för dessa områden.

Möjligheter för automatisering och interoperabilitet undersöktes i intervjuer. Genom

intervjuer framgick det att detaljgraden som krävs för att uppnå automatisering av LCA

inte är särskilt realistiskt eftersom det kräver otroligt mycket tid. Projektörer skulle
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kunna lägga den tiden på att optimera byggnadens design istället för att lägga mycket

tid på BIM-filens detaljnivå. Även interoperabilitet för BIM- och energisimuleringar

beskrivs som svårt att uppnå enligt både litteratur och intervju med respondent 4. Det

faktum att automatisering och interoperabilitet är svårt att uppnå betyder inte att

detaljgraden i BIM är onödig för miljöcertifieringar. Programvaror som används till

områden inom miljöcertifiering kan dra nytta av BIM och detaljgraden har en stor

inverkan på vilka möjligheter som finns tillgängliga för de digitala verktygen både inom

energisimulering och arbete med LCA. Dessa programvaror förenklar inte bara arbetet

utan beskrivs också kunna användas för att logga EPD:er samt minska energiåtgång och

utsläpp vilket bidrar till högre betyg inom de punkter i BREEAM och LEED som denna

rapport beskriver. Utöver användandet av programvaror för simuleringar och LCA kan

BIM-filen användas som ritning och informationskälla för flera aktörer. Detalj- och

informationsgraden är då av stor vikt för vilken information som kan hämtas och hur

pålitlig modellen är.
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5. AVSLUTNING
I detta avslutande kapitel dras slutsatser utifrån frågeställning och teori.

Rekommendationer till projektföretaget och förslag på fortsatta studier presenteras.

5.1 Forskningsfråga 1
Hur arbetar man med hög detaljgrad vid projektering på Zynka BIM

På Zynka BIM arbetar de med en hög detaljgrad i projektet Forskaren. Det kan

konstateras att det använder en måttnoggrannhet till en millimeter och en tiondels grad.

De använder riktlinjer och krav på utförandet av geometri och val av produkter för

projektörer i BIM-manualen och materialrutinen. BIM-manualen beskriver hur de

binder information till BIM-filen och namngivning av komponenter. Zynka BIM arbetar

med att kravställa detaljgraden till att klara användningsområden som är nödvändiga för

att underlätta poängtagning inom kategorierna material och energi i BREEAM och

LEED. Materialrutinen beskriver hur aktörer inom projektet ska välja produkter och

material som enligt denna rapport kan underlätta vid miljöcertifiering.

5.2 Forskningsfråga 2
Vilken information är relevant att knyta till ett projekt i projektering med avseende på
miljöcertifiering

Den information som enligt rapportens resultat bör knytas till BIM-filen för att erhålla

poäng inom kategorin energi är korrekt modellering av geometrin. Punkterna Energy

Optimize Performance inom LEED och Ene 01 Improvement in energy efficiency rating

för BREEAM syftar att förbättra byggnadernas energiprestanda genom användning av

energisimulering. Av intervjuer och litteraturstudie har det framkommit att att korrekt

modellering av geometrin för golv, bjälklag, tak och zoner förenklar beräkning av

energiprestanda i energisimuleringsprogram. Det är även en tidssparande faktor då

modellering kan ske automatiskt. Korrekt typade dörrar och fönster är även något som

kan konstateras vara användbar data, då både intervju och litteraturstudie förespråkar

användandet av det. Element som väggar ska också ha information om tjocklek och
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materialtyp för respektive lager. Information som knyts till modellen kan användas men

den största underlättande faktorn för energisimulering är att BIM-filen modellerats på

ett korrekt vis, antingen genom metoder som beskrivs i 3.3.1 eller genom att följa

IFC-standarder.

För att erhålla poäng inom kategorin material är den viktigaste faktorn korrekt

namngivning och att BIM-filen ger möjligheten att särskilja material från varandra.

Element ska namnges efter vad de är (eg. yttervägg 1) med BIP-koder. För att undvika

dubbletter ska material som ska exkluderas använda sig av parametrar som

BIP-phasing, vilket tillåter utfasning. En annan metod är att specificera element som

kommer exkluderas med parametern Typemark. Om EPD:er används ska de knytas till

BIM-filen och om BVB används bör BVB-ID knytas till BIM-modellen i littera.

Element bör modelleras med korrekta lager som specificerar vilken typ av material eller

kategori materialet har.

5.3 Forskningsfråga 3
Vad är resultatet av Zynka BIM:s ökade detaljnivå vid projektering med avseende på
miljöcertifiering

Den detaljnivån som Zynka BIM har kravställt i manualer och rutiner ämnar att

resultera i en BIM-fil som kan användas som underlag vid LCA-arbete och

energisimulering. I energisimulering har inte IFC-filen kunnat läsas in men DWG-filer

som exporterats ur IFC-filen har kunnat användas för att skapa modellen. För LCA har

vissa detaljer som ramverk runt fönster ignorerats och areor med schablonvärden per

kvadratmeter har använts. Huruvida andra detaljer har använts eller ignorerats kan inte

konstateras då respondent 3 inte hade deltagit i hela LCA-processen för Forskaren.

Resultaten visar att Plant som genomförde LCA-arbetet använder sig av metoder för att

arbeta runt saknad detaljnivå och bedömer den metoden som mer pålitlig än att använda

detaljer i vissa avseenden. Namngivning och specificering av elementens funktion och

material som används till Forskaren har varit hjälpsam för Plant vid LCA-arbete.
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5.4 Teori
Teorin som presenteras i denna rapport kan kortfattat beskrivas som att BIM med en hög

detaljnivå kommer underlätta vid miljöcertifiering. Teorin stämmer till viss del då

rapporten visar att en hög detaljgrad av BIM möjliggör användandet av digitala verktyg

som underlättar vid miljöcertifiering. Något som fattas inom teorin är att den inte tar

hänsyn till arbetsprocesser vilket har en stor inverkan på hur väl dessa digitala verktyg

fungerar. Genom informationsinsamlingen som genomförts i denna rapport har den

ursprungliga relativt breda teorin utvecklats till en mer specifik teori. Det som tidigare

benämndes som BIM kan nu inom teorin specificeras till BIM-tillämpning inom import

för energisimuleringar och användning av BIM-filen för att modellera och hämta

information till energisimuleringsprogram. Avseende material kan BIM inom teorin

specificeras som LCA-simulering och mängdavtagning för LCA.
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5.5 Rekommendationer
Följande parametrar som presenteras i tabell 5.1 är de som konstaterats värdefulla för

sitt respektive användningsområde.

Tabell 5.1     Viktiga parametrar

Energisimulering LCA-simulering och
mängdning

Övrigt

Korrekt geometri tidigt
skede

Namngivning BVB-ID i littera

Typade fönster/dörrar Parametrar för
exkludering

Drivrutiner mm. för
system

Redovisning av lager Redovisning av lager EPD

EPD

Då parametrarnas nyttjandegrad i någon utsträckning är beroende av hur

arbetsprocessen har gått till för samtliga aktörer som modellerar i BIM, rekommenderas

att företaget vidare undersöker arbetsprocesser och hur de kan optimeras för att

möjliggöra automatisering av LCA- och energisimuleringar.

5.6 Fortsatta studier
Vidare studier kan göras med denna rapports teori som utgångspunkt. Då teorin inte tar

hänsyn till arbetsprocesser kan det vara av intresse att undersöka vilken inverkan

arbetsprocesser har på teorin. Dessa studier kan förslagsvis genomföras för att

undersöka hur arbetsprocessen kan förbättras för att möjliggöra automatisering och

interoperabilitet för BIM-baserad LCA- och energisimulering.

Detta arbete behandlar ett avgränsat område för hållbarhet och de

miljöcertifieringssystemen som bedöms. Fortsatta studier kan göras för att undersöka

hur BIM-projektering förhåller sig mot andra områden och kategorier inom

miljöcertifieringsprogrammen BREEAM och LEED

55



6. REFERENSER

Lundqvist, P., Risberg, M., & Westerlund, L. (2022). Indoor thermal climate after
energy efficiency measures of a residential building in a sub-Arctic region:
Comparing ANSYS CFX and IDA ICE methods. Indoor and Built
Environment, 31(3). https://doi.org/10.1177/1420326X211030323

EQUA. (2013). User Manual IDA Indoor Climate and Energy V.4.5.
http://www.equaonline.com/iceuser/pdf/ice45eng.pdf

Gholami, E. K. A. S. S. (2015). Implementing Building Information Modelling
(BIM) in EnergyEfficient Domestic Retrofit: Quality Checking of BIM Model .
https://www.researchgate.net/profile/Elaheh-Gholami-2/publication/28418999
2_Implementing_Building_Information_Modelling_BIM_in_Energy-_Efficie
nt_Domestic_Retrofit_Quality_Checking_of_BIM_Model/links/564f9e5708a
efe619b11f90e/Implementing-Building-Information-Modelling-BIM-in-Energ
y-Efficient-Domestic-Retrofit-Quality-Checking-of-BIM-Model.pdf

Eastman, C., Liston, K., & Wiley, J. (2008). BIM Handbook: A guide to building
information modeling for owners. Building.

Finkbeiner, M., Inaba, A., Tan, R. B. H., Christiansen, K., & Klüppel, H. J. (2006).
The new international standards for life cycle assessment: ISO 14040 and ISO
14044. In International Journal of Life Cycle Assessment (Vol. 11, Issue 2, pp.
80–85). Springer Verlag. https://doi.org/10.1065/lca2006.02.002

Röck, M., Hollberg, A., Habert, G., & Passer, A. (2018). LCA and BIM: Integrated
Assessment and Visualization of Building Elements’ Embodied Impacts for
Design Guidance in Early Stages. Procedia CIRP, 69.
https://doi.org/10.1016/j.procir.2017.11.087

Soust-Verdaguer, B., Llatas, C., & García-Martínez, A. (2017). Critical review of
bim-based LCA method to buildings. In Energy and Buildings (Vol. 136).
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2016.12.009

Köseci, F. C. (2018). Integrated Life Cycle Assessment (LCA) to Building
Information Modelling (BIM). In Master Thesis.

Ismaeel, W. S. E., & Ali, A. A. M. M. (2020). Assessment of eco-rehabilitation
plans: Case study ‘Richordi Berchet’ palace. Journal of Cleaner Production,
259. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120857

56



Sewell, J. E., & Fraser, D. J. (2019). A Conceptual and Literature Review of the
Effectiveness of BREEAM. http://shura.shu.ac.uk/24551/

Sarah Aspinall, B. S. A. S. A. T. (2012). How Accurately Does Breeam Measure
Sustainability? https://www.scirp.org/html/26383.html

Röck, M., Passer, A., Ramon, D., & Allacker, K. (2019). The coupling of BIM and
LCA—challenges identified through case study implementation. Life-Cycle
Analysis and Assessment in Civil Engineering: Towards an Integrated Vision -
Proceedings of the 6th International Symposium on Life-Cycle Civil
Engineering, IALCCE 2018.

Kamel, E., & Memari, A. M. (2019). Review of BIM’s application in energy
simulation: Tools, issues, and solutions. In Automation in Construction (Vol.
97). https://doi.org/10.1016/j.autcon.2018.11.008

Hamedani, M. N., & Smith, R. E. (2015). Evaluation of Performance Modelling:
Optimizing Simulation Tools to Stages of Architectural Design. Procedia
Engineering, 118. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2015.08.513

Bedrick, J., Reinhardt, J., & Ikerd, W. (2020). LEVEL OF DEVELOPMENT
(LOD) SPECIFICATION PART I & COMMENTARY LOD Spec 2020 Part I
For Building Information Models Level of Development Specification. HCT.

Andriamamonjy, A., Saelens, D., & Klein, R. (2019). A combined scientometric
and conventional literature review to grasp the entire BIM knowledge and its
integration with energy simulation. In Journal of Building Engineering (Vol.
22). https://doi.org/10.1016/j.jobe.2018.12.021

Volk, R., Stengel, J., & Schultmann, F. (2014). Building Information Modeling
(BIM) for existing buildings - Literature review and future needs. In
Automation in Construction (Vol. 38).
https://doi.org/10.1016/j.autcon.2013.10.023

Awadh, O. (2017). Sustainability and green building rating systems: LEED,
BREEAM, GSAS and Estidama critical analysis. Journal of Building
Engineering, 11, 25–29. https://doi.org/10.1016/j.jobe.2017.03.010

Amiri, A., Ottelin, J., & Sorvari, J. (2019). Are LEED-Certified Buildings
Energy-Efficient in Practice? Sustainability, 11(6), 1672.
https://doi.org/10.3390/su11061672

57



Sam Gustavsson, & Filip Johansson. (2013). Kvalitetssäkring av objektsbaserade
IFC-filer för mängdavtagningar och kostnadskalkyler.
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:643453/FULLTEXT01.pdf

Wu, W., & Issa, R. R. A. (2015). BIM Execution Planning in Green Building
Projects: LEED as a Use Case. Journal of Management in Engineering, 31(1).
https://doi.org/10.1061/(ASCE)ME.1943-5479.0000314

Borrmann, I. A., Petzold, -Ing Frank, & Mavreli, E. (2018). Faculty of Civil, Geo
and Environmental Engineering Chair of Computational Modeling and
Simulation Level of Development vs. Level of Detail for BIM Advanced Topics
in Building Information Modeling.

Boverket. (2021). Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn .
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/milj
oindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/

USGBC. (2022). A LEED for every project. https://www.usgbc.org/leed

SGBC. (2018). Vad är BREEAM-SE?.
https://www.sgbc.se/certifiering/breeam-se/vad-ar-breeam-se/

USGBC. (2019). LEED v4 for BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION.
https://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED%20v4%20BDC_07.25.19_cu
rrent.pdf

VECTURA. (2022). Vår syn på hållbarhet.
https://www.vectura.se/om-vectura/hallbarhet/

Byggvarubedömningen. (2019). Loggbok.
https://byggvarubedomningen.se/loggbok/vad-ar-en-loggbok/

Byggvarubedömningen. (2019). Bedömningar.
https://byggvarubedomningen.se/bedomningar/

Byggvarubedömningen. (2019). Bedömningar.
https://byggvarubedomningen.se/bedomningar/hallbara-leveranskedjor/#Chap
ter

Byggvarubedömningen. (2019). Bedömningar.
https://byggvarubedomningen.se/bedomningar/kemiskt-innehall-livscykel/#C
hapter

58



Boverket. (2021). Klimatdeklaration av byggnader.
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/klim
atdeklaration/

Boverket. (2019). Mer om miljövarudeklaration för byggprodukter.
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livsc
ykelanalys/miljodata-och-lca-verktyg/miljovarudeklaration-for-byggprodukter
-epd/

Boverket. (2019).Vad visar en LCA?.
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livsc
ykelanalys/vad-visar-en-lca/

Boverket. (2019). Introduktion till livscykelanalys (LCA).
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livsc
ykelanalys/introduktion-till-livscykelanalys-lca/

Boverket. (2019). Vilka mervärden ger en LCA?.
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/livsc
ykelanalys/vilka-mervarden-ger-lca/

BREEAM. (2017). BREEAM-SE nybyggnad.
https://www.sgbc.se/app/uploads/2018/06/BREEAM-SE-2017-1.1-Swedish-v
ersion.pdf

Autodesk. (2022). Revit: BIM software for designers builders and doers.
https://www.autodesk.com/products/revit/overview?term=1-YEAR&tab=subs
cription

USGBC. (2019). LEED v.4.1 Building Design And Construction.
https://www.usgbc.org/sites/default/files/LEED_v4.1_BD_C_Beta_Guide_1_
22_19___with_requirements_final.pdf

SOLIBRI. (2022). Quality assurance for your BIM-Projects.
https://www.solibri.com/bim-coordination

Globala målen. (2021). Bekämpa klimatförändringarna
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-13-bekampa-klimatforan
dringarna/

59


