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Sammanfattning	  
Information	  om	  byggvaror	  tillhandahålls	  bland	  annat	  i	  form	  av	  

byggvarudeklarationer	  och	  säkerhetsdatablad,	  vars	  syfte	  är	  att	  ge	  en	  bild	  av	  de	  

ingående	  komponenterna	  och	  dess	  miljöpåverkan	  under	  hela	  varans	  livscykel.	  

Syftet	  med	  denna	  studie	  har	  varit	  att	  undersöka	  de	  brister	  som	  finns	  i	  

hanteringen	  av	  byggmaterialinformation	  och	  hur	  man	  ska	  gå	  tillväga	  för	  att	  

förbättra	  dem.	  Arbetet	  har	  genomförts	  tillsammans	  med	  WSP	  och	  deras	  projekt	  

BIM	  Green	  Box,	  ett	  projekt	  med	  avsikt	  att	  skapa	  en	  databas	  som	  på	  ett	  enklare	  

sätt	  kan	  åskådliggöra	  och	  tillhandahålla	  information	  i	  olika	  byggvaror.	  I	  arbetet	  

har	  en	  intervjustudie	  genomförts	  med	  olika	  aktörer	  i	  branschen	  för	  att	  samla	  in	  

åsikter	  kring	  hantering	  av	  byggmaterialinformation.	  

	  

Resultatet	  från	  denna	  studie	  visar	  var	  det	  brister	  i	  informationen	  om	  

byggmaterial.	  Bristerna	  handlar	  bland	  annat	  om	  otydliga	  krav	  från	  beställare	  och	  

ofullständig	  dokumentation	  från	  leverantörer.	  Studien	  visar	  dock	  att	  det	  finns	  en	  

attitydförändring	  och	  att	  utvecklingen	  går	  i	  rätt	  riktning,	  där	  bland	  annat	  

behovet	  av	  att	  digitalisera	  byggmaterialinformationen	  diskuteras	  och	  hur	  det	  

kan	  utveckla	  hanteringen	  av	  byggmaterialinformationen.	  Studien	  påvisar	  också	  

betydelsen	  av	  att	  ha	  informationen	  kopplad	  till	  BIM,	  vilket	  kan	  göra	  att	  

byggmaterialinformationen	  blir	  mer	  lätthanterlig	  för	  en	  byggnad.	  Studien	  

avslutas	  med	  att	  påvisa	  de	  brister	  som	  finns	  med	  informationshanteringen	  av	  

byggmaterial	  samt	  ge	  förslag	  på	  aspekter	  att	  tänka	  på	  vid	  utformningen	  av	  en	  ny	  

databas.	  

	  

	  

Nyckelord:	  Byggmaterialinformation,	  BIM,	  byggvarudeklarationer,	  

materialvalssystem,	  miljöcertifiering	  
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Abstract	  
Information	  on	  building	  materials	  is	  supplied	  as	  building	  product	  declarations	  

and	  material	  safety	  data	  sheets	  (MSDS),	  with	  the	  aim	  to	  present	  the	  components	  

and	  their	  environmental	  impact	  throughout	  the	  product’s	  service	  life.	  The	  

purpose	  of	  this	  study	  was	  to	  examine	  shortcomings	  in	  materials	  information	  and	  

how	  to	  improve	  them.	  The	  work	  was	  made	  in	  collaboration	  with	  WSP	  and	  their	  

project	  BIM	  Green	  Box,	  a	  project	  with	  the	  intention	  to	  create	  a	  database	  that	  will	  

illustrate	  and	  provide	  information	  on	  different	  building	  materials	  in	  an	  easier	  

way.	  Interviews	  have	  been	  made	  with	  various	  participants	  from	  the	  building	  and	  

construction	  industry	  to	  gather	  opinions	  about	  building	  materials	  information.	  

	  

The	  results	  from	  this	  study	  show	  the	  lack	  of	  information	  about	  building	  

materials.	  The	  shortcomings	  include	  unclear	  requirements	  from	  clients	  and	  

incomplete	  documentation	  from	  providers.	  The	  study	  also	  shows	  that	  there	  is	  a	  

change	  in	  attitude	  in	  the	  industry	  with	  a	  progress	  in	  the	  right	  direction.	  The	  need	  

to	  digitize	  materials	  information	  is	  discussed	  and	  how	  management	  of	  building	  

materials	  information	  can	  be	  developed.	  The	  study	  also	  demonstrates	  the	  

importance	  of	  having	  information	  related	  to	  BIM,	  which	  can	  make	  building	  

materials	  information	  more	  tractable	  in	  a	  building.	  The	  study	  concludes	  with	  

highlighting	  the	  shortcomings	  of	  the	  information	  management	  of	  construction	  

materials	  and	  suggests	  aspects	  to	  consider	  when	  designing	  a	  new	  database.	  

	  

	  

Keywords:	  Building	  Information,	  BIM,	  building	  product	  declarations,	  material	  

systems,	  environmental	  certification	   	  
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Förord	  
Examensarbetet	  har	  genomförts	  under	  våren	  2013	  på	  Högskolan	  i	  Gävle.	  Arbetet	  

är	  den	  avslutande	  delen	  på	  byggnadsingenjörsprogrammet	  med	  inriktning	  

arkitektur	  och	  miljö.	  Arbetet	  har	  utförts	  på	  uppdrag	  från	  WSP	  Environmental	  för	  

att	  undersöka	  bristerna	  i	  informationshanteringen	  av	  byggmaterial.	  	  

	  

Jag	  vill	  rikta	  ett	  stort	  tack	  till	  samtliga	  aktörer	  som	  har	  låtits	  sig	  intervjuas	  under	  

detta	  arbete	  och	  delat	  med	  sig	  om	  sina	  kunskaper	  och	  erfarenheter	  kring	  ämnet.	  

Jag	  vill	  även	  rikta	  ett	  stort	  tack	  både	  till	  min	  externa	  handledare	  Håkan	  Nilsson	  

vid	  WSP	  Environmental,	  byggfysik	  som	  varit	  mig	  behjälplig	  och	  drivit	  mig	  framåt	  

i	  min	  undersökning,	  samt	  mina	  två	  handledare	  Åsa	  Karlsson	  och	  Ola	  Norrman	  

Eriksson	  på	  Högskolan	  i	  Gävle	  som	  hjälpt	  mig	  med	  rapporten.	  

	  

Slutligen	  vill	  jag	  tacka	  min	  flickvän	  som	  varit	  ett	  stort	  stöd	  under	  hela	  denna	  

period.	  

	  

Daniel	  Hall	  

Augusti	  2013
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Ordlista	  
	  
Byggproduktförordningen	  
Byggproduktförordningen	  ska	  underlätta	  handeln	  mellan	  EU-‐länderna.	  Genom	  
att	  tillverkarna	  använder	  samma	  metoder	  för	  att	  beskriva	  och	  bedöma	  
produktegenskaper,	  och	  ha	  en	  tydlig	  tillverkningskontroll.	  Det	  i	  sin	  tur	  gör	  att	  
produkterna	  kan	  säljas	  i	  samtliga	  EU-‐länder	  utan	  krav	  på	  ytterligare	  kontroller	  
och	  märkningar.	  	  
	  
Byggvarudeklaration	  
En	  byggvarudeklaration	  innehåller	  samlad	  information	  om	  varans	  
miljöpåverkan	  under	  samtliga	  skeden	  av	  sin	  livscykel.	  Den	  utgör	  oftast	  underlag	  
för	  olika	  bedömningssystem	  och	  val	  av	  byggvaror.	  
	  
CE-‐märkning	  
En	  produkt	  blir	  CE-‐märkt	  om	  den	  uppfyller	  de	  EU-‐krav	  som	  finns.	  Dessa	  krav	  
innehåller	  exempelvis	  hälsa,	  säkerhet,	  funktion	  och	  miljö.	  För	  att	  få	  en	  produkt	  
CE-‐märkt	  krävs	  det	  att	  man	  följer	  de	  harmoniserade	  europeiska	  standarder	  som	  
finns	  eller	  att	  man	  får	  ett	  europeiskt	  tekniskt	  godkännande	  (ETA)	  hos	  ett	  
godkännandeorgan.	  	  
	  
EWC	  kod	  (European	  Waste	  Catalogue)	  
Är	  ett	  kodsystem	  som	  kategoriserar	  olika	  typer	  av	  avfall.	  Varje	  avfallsslag	  har	  en	  
sexsiffrig	  kod	  där	  de	  två	  första	  siffrorna	  betecknar	  avfallets	  branschursprung.	  	  
	  
Harmoniserad	  standard	  
En	  standard	  blir	  harmoniserad	  när	  den	  publiceras	  i	  den	  Europeiska	  unionens	  
officiella	  tidning.	  Det	  krävs	  att	  den	  har	  en	  ZA-‐bilaga	  som	  anger	  vilka	  
bedömningsmetoder	  och	  kriterier	  som	  ska	  användas	  för	  prestandadeklarationen	  
och	  CE-‐märkning.	  
	  
IFC	  (Industry	  Foundation	  Classes)	  
IFC	  är	  ett	  öppet	  neutralt	  filformat	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  olika	  CAD-‐program	  och	  
andra	  mjukvaror	  inom	  byggsektorn	  att	  utbyta	  data	  och	  översätta	  information	  
mellan	  varandra.	  IFC	  konverterar	  ett	  filformat	  till	  ett	  neutralt	  format	  vilket	  
möjliggör	  att	  två	  program	  kan	  kommunicera	  med	  varandra.	  Inom	  BIM	  är	  detta	  
en	  nödvändighet	  för	  att	  ingen	  information	  skall	  gå	  till	  spillo	  och	  för	  att	  BIM	  ska	  
fungera	  fullt	  ut.	  
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LEAN	  Production	  
Lean	  production	  har	  sitt	  ursprung	  inom	  bilindustrin	  i	  Japan	  och	  i	  Toyotas	  
produktionsfilosofi	  TPS	  (Toyota	  Production	  System).	  	  En	  filosofi	  som	  kort	  kan	  
sammanfattas	  som	  en	  processutformning	  med	  syfte	  att	  effektivisera	  
produktutvecklingen	  och	  produktionen.	  	  
	  
LEAN	  Construction	  
Lean	  Construction	  är	  ett	  begrepp	  som	  beskriver	  hur	  vi	  kan	  ta	  lärdom	  av	  andra	  
industrier	  och	  göra	  byggsektorn	  mer	  ”lean”.	  Att	  öka	  effektiviteten,	  minimera	  spill	  
och	  på	  så	  sätt	  göra	  ekonomiska	  och	  tidsmässiga	  vinster.	  	  
	  
Loggbok	  
Är	  ett	  sätt	  att	  föra	  dokumentation	  över	  farliga	  ämnen	  i	  byggnaden.	  
	  
Miljövarudeklarationer	  EPD	  (Environmental	  Product	  Declaration),	  
Certifierade	  miljövarudeklarationer,	  EPD,	  är	  ett	  system	  med	  information	  om	  
produkters	  och	  tjänsters	  miljöpåverkan.	  Miljövarudeklarationer	  ger	  lättillgänglig	  
och	  kvalitetssäkrad	  information	  som	  behandlar	  hela	  livscykeln.	  
	  
Partnering	  
Partnering	  kan	  beskrivas	  som	  en	  metod	  där	  det	  inom	  ett	  projekt	  finns	  en	  
strukturerad	  samarbetsform.	  Alla	  inblandade	  aktörer	  löser	  en	  uppgift	  genom	  ett	  
öppet	  och	  förtroendefullt	  samarbete	  och	  samtliga	  yrkeskompetenser	  
kompletterar	  varandra	  genom	  hela	  byggprocessen.	  	  
	  
Prestandadeklaration	  
En	  prestandadeklaration	  beskriver	  produktens	  påtänkta	  användning	  och	  vilken	  
prestanda	  den	  har	  när	  det	  gäller	  väsentliga	  produktegenskaper.	  	  
	  
REACH	  (Registration,	  Evaluation	  an	  Authorisation	  of	  Chemicals)	  
REACH	  är	  en	  europeisk	  kemikalieförordning	  vars	  huvudsakliga	  syfte	  är	  att	  få	  
kontroll	  användandet	  av	  kemiska	  produkter.	  
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1.	  Inledning	  
I	  detta	  kapitel	  presenteras	  bakgrunden	  till	  examensarbetet	  samt	  de	  

frågeställningar	  som	  har	  utformat	  studiens	  inriktning.	  	  

1.1.	  Bakgrund	  

Inom	  ett	  byggprojekt	  är	  det	  ofta	  stora	  mängder	  material	  och	  information	  som	  

måste	  hanteras	  och	  dokumenteras.	  	  Kommunikationen	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  

inom	  ett	  byggprojekt	  är	  nyckeln	  till	  ett	  stabilt	  informationsflöde	  genom	  hela	  

processen.	  Vanliga	  handlingar	  bestående	  av	  2D-‐ritningar	  med	  tillhörande	  

beskrivningar	  kan	  vara	  svårtolkade,	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  informationen	  

feltolkas.	  Detta	  kan	  ge	  konsekvenser	  i	  form	  av	  dyra	  ändrings-‐	  och	  tilläggsarbeten	  

(ÄTA)	  (Jongeling,	  2008).	  	  

	  

Det	  ökande	  miljömedvetandet	  har	  gjort	  att	  branschen	  utvecklats	  och	  strävar	  mot	  

att	  bygga	  mer	  miljövänligt.	  Man	  vill	  även	  använda	  byggnadsmaterial	  som	  

uppfyller	  miljökraven	  i	  ett	  livscykelperspektiv.	  Idag	  används	  bland	  annat	  

miljöcertifieringssystem	  för	  att	  motivera	  beställare	  att	  bygga	  mer	  miljövänligt.	  

Olika	  materialvalsystem	  har	  tagits	  fram	  inom	  byggbranschen	  för	  redovisning	  av	  

byggmaterialinformation	  med	  syftet	  är	  att	  fasa	  ut	  farliga	  ämnen	  som	  finns	  i	  

produkterna.	  I	  rapporten	  Miljöval	  för	  byggnadsmaterial	  (Khalaf	  &	  Arvidsson,	  

2012)	  ställs	  frågan	  om	  ett	  gemensamt	  register	  skulle	  bidra	  till	  att	  effektivisera	  

byggprocessen.	  Denna	  fråga	  behandlas	  vidare	  i	  detta	  arbete.	  

	  

Information	  om	  byggnader	  går	  idag	  att	  lagra	  i	  så	  kallade	  BIM-‐modeller.	  I	  

rapporten	  BIM	  i	  förvaltningsskedet	  med	  avseende	  på	  konstruktion	  (Alsterbo	  &	  

Törnberg,	  2012)	  beskrivs	  nyttan	  av	  BIM	  i	  förvaltningsskedet.	  Där	  framkommer	  

att	  med	  hjälp	  av	  en	  välutformad	  BIM	  modell	  är	  det	  enkelt	  att	  se	  vilka	  material	  

som	  finns	  i	  byggnaden,	  vilket	  förenklar	  vid	  rivning	  och	  renovering.	  

	  

Upphovet	  till	  detta	  arbete	  grundar	  sig	  i	  att	  konsultföretaget	  WSP	  var	  

intresserade	  av	  att	  se	  hur	  branschen	  ser	  på	  informationshantering	  i	  

byggmaterialen,	  för	  att	  sedan	  med	  hjälp	  av	  resultaten	  från	  denna	  rapport	  få	  idéer	  

för	  utformning	  av	  en	  ny	  databas.	  Idag	  används	  flera	  olika	  register	  för	  registrering	  
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av	  produkter.	  Detta	  kan	  anses	  krångligt	  och	  tidskrävande	  vilket	  kan	  påverka	  

kvaliteten	  på	  produktinformationen.	  Under	  år	  2012	  startade	  konsultföretaget	  

WSP	  projektet	  BIM	  Green	  Box	  med	  avsikt	  att	  på	  sikt	  skapa	  en	  databas	  som	  på	  ett	  

enklare	  sätt	  kan	  behandla	  och	  åskådliggöra	  information	  om	  olika	  

byggnadsmaterial	  samt	  vara	  kopplad	  till	  BIM.	  	  

	  

1.2.	  Syfte	  

Syftet	  med	  arbetet	  är	  att	  undersöka	  hur	  branschen	  ser	  på	  hanteringen	  av	  

byggmaterialinformation	  och	  dess	  förbättringsområden.	  De	  frågeställningar	  som	  

ska	  besvaras	  i	  arbetet	  är:	  

	  

• Hur	  ser	  branschens	  olika	  aktörer	  på	  hanteringen	  av	  

byggmaterialinformation	  idag?	  

• Hur	  ställer	  sig	  branschen	  till	  att	  digitalisera	  materialinformation	  och	  

behovet	  av	  en	  ny	  databas?	  

• Vilken	  typ	  av	  information	  är	  viktig	  att	  ha	  med	  i	  utformningen	  av	  en	  ny	  

databas?	  	  

• Vilka	  möjligheter	  skapas	  det	  med	  BIM	  Green	  Box?	  	  

1.3	  Mål	  	  

Målet	  med	  arbetet	  är	  att,	  utifrån	  litteraturstudien	  samt	  genomförda	  intervjuer,	  

kunna	  synliggöra	  vilka	  parametrar	  som	  är	  viktiga	  för	  uppbyggnaden	  av	  ett	  nytt	  

materialhanteringssystem.	  

	  

1.4.	  Avgränsningar	  

Arbetet	  behandlar	  enbart	  synen	  på	  hur	  byggmaterialinformation	  ska	  hanteras	  

och	  vilken	  information	  som	  är	  viktig.	  Den	  tar	  inte	  hänsyn	  till	  den	  tekniska	  

aspekten	  vad	  gäller	  systemets	  utformning.	  	  
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1.5.	  Målgrupp	  

Detta	  arbete	  vänder	  sig	  till	  aktörer	  inom	  byggbranschen	  som	  arbetar	  med	  att	  

kvalitetssäkra	  sina	  materialval.	  Arbetet	  kan	  även	  vara	  intressant	  för	  andra	  

personer	  som	  vill	  veta	  mer	  om	  informationshanteringen	  av	  byggmaterial.	  
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2.	  Metod	  
Detta	  kapitel	  skall	  redogöra	  för	  vilka	  metoder	  som	  använts	  under	  arbetets	  gång	  för	  

att	  kunna	  besvara	  frågeställningarna	  och	  uppnå	  studiens	  syfte	  och	  mål.	  

	  

Datainsamlingen	  genomfördes	  i	  två	  steg.	  Först	  gjordes	  en	  litteraturstudie	  med	  

syftet	  att	  samla	  intressant	  och	  relevant	  kunskap	  kring	  ämnet.	  Därefter	  

genomfördes	  intervjuer	  för	  att	  få	  en	  fördjupad	  inblick	  i	  hur	  branschen	  ser	  på	  

hanteringen	  av	  byggmaterialinformation.	  Dessa	  låg	  sedan	  till	  grund	  för	  

analysering	  av	  resultaten	  och	  besvarandet	  av	  frågeställningarna.	  

2.1.	  Litteraturstudie	  

Arbetet	  inleddes	  med	  att	  samla	  in	  relevant	  information	  om	  ämnet.	  För	  att	  få	  

fördjupad	  kunskap	  inhämtades	  material	  i	  form	  av	  litteratur,	  

forskningsrapporter,	  branschartiklar	  och	  tidigare	  uppsatser.	  Det	  sökta	  

materialet	  inhämtades	  även	  från	  elektroniska	  källor	  med	  anknytning	  till	  ämnet.	  

Till	  stor	  del	  användes	  information	  från	  olika	  branschorganisationer	  eller	  direkt	  

från	  företagens	  hemsidor.	  Artiklar	  och	  litteratur	  söktes	  även	  via	  Högskolan	  i	  

Gävles	  databaser,	  bland	  annat	  DiVa	  och	  Sciencedirect.	  Sökorden	  som	  användes	  

var:	  BIM,	  Byggvarudeklaration	  samt	  byggmaterial.	  Därefter	  kontaktades	  externa	  

handledaren	  Håkan	  Nilsson	  på	  WSP	  som	  upplyste	  om	  ytterligare	  forskning	  och	  

litteratur	  på	  området.	  Den	  införskaffade	  teoretiska	  kunskapen	  användes	  sedan	  

som	  ett	  redskap	  inför	  framtagandet	  av	  intervjufrågorna.	  Den	  teoretiska	  

litteraturen	  som	  använts	  redovisas	  i	  kapitlen	  3-‐6.	  

2.1.1.	  Urval	  	  

BIM	  har	  idag	  ett	  flertal	  användningsområden,	  men	  rapporten	  kommer	  enbart	  

redovisa	  en	  övergripande	  beskrivning.	  För	  att	  förstå	  möjligheterna	  med	  

byggmaterialinformation	  i	  BIM.	  	  

En	  kort	  redovisning	  av	  de	  nuvarande	  materialvalssystemen	  och	  

miljöcertifieringssystemen	  kommer	  att	  redovisas	  för	  att	  få	  en	  förståelse	  över	  hur	  

informationen	  kan	  komma	  till	  användning.	  	  
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2.2.	  Intervjustudie	  

2.2.1.	  Val	  av	  metod	  	  

Val	  av	  forskningsmetod	  beror	  på	  vad	  man	  söker	  för	  svar	  i	  sin	  forskning.	  Då	  

studiens	  resultat	  bygger	  på	  tolkningar	  från	  intervjuer	  valdes	  en	  intervjumetod	  av	  

kvalitativ	  karaktär,	  där	  syftet	  är	  att	  ta	  del	  av	  respondenternas	  egna	  upplevelser	  

och	  inställning	  kring	  det	  undersökta	  ämnet.	  I	  kvalitativa	  studier	  antar	  man	  att	  

verkligheten	  kan	  uppfattas	  på	  flera	  olika	  sätt	  och	  att	  det	  därför	  inte	  finns	  någon	  

konkret	  sanning	  (Materud,	  2009).	  

	  

Intervjuerna	  i	  arbetet	  är	  av	  semistrukturerad	  karaktär	  där	  samtliga	  

respondenter	  har	  fått	  svara	  på	  samma	  öppna	  frågor	  med	  förberedda	  följdfrågor	  

(Repstad,	  2007).	  För	  att	  säkerställa	  att	  studiens	  frågeställning	  blev	  besvarad	  

upprättades	  en	  intervjumall	  (se	  bilaga	  A).	  Dess	  huvudfrågor	  hade	  anknytning	  till	  

arbetets	  frågeställningar.	  Mallen	  har	  funnits	  som	  stöd	  under	  intervjuerna,	  men	  

har	  ej	  följts	  slaviskt.	  Repstad	  (2007)	  menar	  att	  mallen	  enbart	  ska	  finnas	  som	  ett	  

stöd,	  eller	  minneslista	  för	  att	  få	  med	  de	  huvudområdena	  som	  ska	  täckas.	  Om	  man	  

ställer	  för	  detaljerade	  frågor	  finns	  det	  risk	  att	  respondenten	  svarar	  kortfattat	  och	  

istället	  blir	  passiv.	  	  

2.2.2.	  Urval	  och	  utförandet	  av	  intervjuer	  	  

Vid	  val	  av	  intervjupersoner	  fick	  författaren	  en	  kontaktlista	  av	  den	  externa	  

handledaren,	  med	  namn	  på	  sju	  personer	  som	  alla	  har	  kunskap	  inom	  ämnet	  och	  

representerar	  olika	  delar	  i	  byggprocessen.	  Dessa	  personer	  är	  även	  bekanta	  med	  

projektet	  BIM	  Green	  Box.	  Aktörerna	  som	  ställde	  upp	  har	  olika	  arbetsuppgifter	  

inom	  byggbranschen	  och	  använder	  sig	  av	  informationen	  i	  byggmaterial	  på	  olika	  

sätt.	  Det	  var	  en	  viktig	  del	  i	  arbetet	  då	  författaren	  ville	  få	  flera	  infallsvinklar	  för	  att	  

skapa	  ett	  helhetsintryck	  om	  branschens	  åsikter.	  	  

	  

Aktörerna	  kontaktades	  över	  telefon	  varav	  fem	  tackade	  ja	  till	  att	  delta	  i	  intervjun.	  

Ett	  mail	  skickades	  sedan	  ut	  till	  dessa	  fem,	  med	  mer	  information	  om	  arbetet	  för	  

att	  ge	  respondenterna	  möjlighet	  att	  förbereda	  sig.	  Under	  arbetets	  gång	  fick	  en	  av	  

de	  fem	  aktörerna	  förhinder	  att	  delta.	  Tillslut	  genomfördes	  fyra	  intervjuer.	  De	  

fyra	  respondenterna	  var;	  
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• Jenny	  Arnoldsson	  -‐	  Teknik	  och	  miljöansvarig	  inom	  branschorganisationen	  

Golvbranschen	  som	  representerar	  både	  leverantörer	  och	  entreprenörer.	  

• Göran	  Westerfors	  -‐	  Projektledare	  inom	  miljöområdet	  på	  PEAB	  som	  i	  sitt	  

dagliga	  arbete	  kommer	  i	  kontakt	  med	  byggvarudeklarationer	  och	  

säkerhetsdatablad.	  Var	  även	  delaktig	  i	  framtagandet	  av	  BASTA.	  

• Jenny	  Ivarsson	  -‐	  Sakkunnig	  inom	  byggprodukter	  på	  

Kemikalieinspektionen	  som	  hade	  bred	  kunskap	  vad	  gäller	  kemiskt	  

innehåll.	  

• Jerker	  Nyblom	  -‐	  Miljösamordnare	  på	  Akademiska	  Hus	  som	  länge	  har	  

arbetat	  med	  miljöfrågor	  och	  har	  en	  ordförandepost	  i	  

byggvarubedömningen.	  

	  

Intervjuerna	  genomfördes	  via	  telefon	  då	  aktörerna	  befann	  sig	  på	  annan	  ort.	  

Intervjuerna	  spelades	  in	  med	  programvara	  på	  telefon	  och	  varade	  mellan	  30-‐45	  

minuter.	  Repstad	  (2007)	  rekommenderar	  att	  man	  ska	  spela	  in	  intervjuerna	  vid	  

kvalitativa	  intervjuer.	  Intervjuaren	  kan	  då	  koncentrera	  sig	  mer	  på	  vad	  

respondent	  säger,	  istället	  för	  att	  försöka	  få	  ner	  allt	  på	  papper.	  Om	  man	  för	  

anteckningar	  är	  det	  lätt	  att	  man	  glömmer	  bort	  att	  engagera	  sig	  i	  intervjun	  då	  

man	  istället	  försöker	  fånga	  upp	  lösa	  trådar	  i	  svaren	  och	  ställa	  uppföljningsfrågor	  

(Repstad,	  2007).	  	  

Intervjuerna	  renskrevs	  sedan	  ordagrant,	  då	  det	  enligt	  Repstad	  (2007)	  är	  en	  stor	  

fördel	  inför	  analysen	  att	  ordagrant	  återge	  intervjun	  utan	  att	  filtrera	  den.	  

Intervjuerna	  sammanfattades	  sedan	  när	  de	  lades	  in	  i	  arbetet.	  

	  

2.3.	  Studiens	  tillförlitlighet	  

För	  att	  beskriva	  studiens	  tillförlitlighet	  används	  begreppen	  reliabilitet	  och	  

validitet.	  Med	  studiens	  validitet	  avser	  det	  huruvida	  författaren	  verkligen	  mäter	  

de	  den	  önskar	  att	  mäta	  i	  undersökningen	  (Larsson,	  Lilja	  &	  Mannheimer,	  2005).	  

Larsson	  et	  al.	  (2005)	  beskriver	  att	  validiteten	  inom	  kvalitativ	  forskning	  har	  mer	  

koppling	  till	  analyseringen	  av	  sin	  data	  än	  till	  själva	  urvalet,	  vilket	  kan	  beskrivas	  

som	  att	  forskaren	  fångar	  in	  det	  han	  har	  som	  avsikt	  att	  fånga	  in,	  istället	  för	  att	  
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mäta	  det	  som	  avses	  att	  mäta.	  I	  studien	  har	  det	  ställts	  öppna	  och	  breda	  frågor	  

inom	  samma	  område,	  för	  att	  fånga	  in	  alla	  tankar	  och	  funderingar	  från	  

respondenten.	  Genom	  att	  författaren	  har	  förberett	  sig	  inför	  intervjuerna,	  genom	  

att	  läsa	  på	  om	  ämnet,	  ökar	  validiteten	  i	  studien.	  I	  och	  med	  att	  arbetet	  

genomfördes	  av	  en	  person	  kan	  man	  tolka	  det	  som	  att	  validiteten	  blir	  lite	  lägre.	  

Om	  fler	  personer	  hade	  bidragit	  till	  studien	  hade	  intervjuerna	  kunnat	  tolkas	  

utifrån	  flera	  perspektiv.	  

	  

Hög	  reliabilitet	  innebär	  att	  studien	  får	  samma	  eller	  liknande	  resultat	  när	  man	  gör	  

om	  undersökningen(Larsson	  et	  al.	  2005).	  Larsson	  et	  al	  (2005)	  tar	  upp	  vissa	  

metoder	  som	  kan	  användas	  för	  att	  öka	  reliabiliteten	  vid	  kvalitativ	  forskning.	  

Bland	  annat	  att	  ställa	  liknande	  frågor	  som	  behandlar	  samma	  ämne	  för	  att	  

undersöka	  hur	  konsekventa	  svaren	  är.	  I	  intervjumallen	  var	  många	  av	  frågorna	  

kopplade	  till	  samma	  ämne,	  vilket	  gjorde	  att	  svar	  som	  man	  vill	  få	  från	  en	  fråga	  

istället	  kom	  senare	  i	  en	  annan	  fråga.	  	  

	  

2.3.1.	  Generaliserbarhet	  

Då	  denna	  studie	  är	  av	  kvalitativ	  karaktär	  går	  det	  inte	  att	  generalisera	  resultatet	  

för	  hela	  branschen.	  Det	  har	  inte	  heller	  varit	  arbetets	  intention	  då	  syftet	  med	  

arbetet	  har	  varit	  att	  få	  en	  inblick	  av	  aktörernas	  egna	  erfarenheter	  och	  åsikter	  

kring	  ämnet.	  	  	  
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3.	  BIM	  
Följande	  kapitel	  ger	  en	  inblick	  i	  vad	  BIM	  är	  och	  hur	  det	  fungerar.	  Här	  ges	  även	  en	  

beskrivning	  av	  hur	  man	  kan	  dra	  fördelar	  av	  BIM	  under	  förvaltningsskedet.	  

3.1.	  Vad	  är	  BIM?	  

Begreppet	  BIM,	  som	  på	  svenska	  heter	  byggnadsinformationsmodellering,	  har	  

skapat	  stor	  förvirring	  och	  definierats	  på	  många	  olika	  sätt.	  För	  enkelhetens	  skull	  

kan	  man	  tänka	  att	  M:t	  i	  BIM	  kan	  stå	  för	  två	  saker.	  Det	  ena	  är	  Modell	  där	  man	  

syftar	  på	  själva	  3D-‐modellen	  och	  hela	  dess	  objektbaserade	  information.	  Det	  

andra	  är	  Modellering	  där	  arbetsprocessen	  kommer	  i	  fokus	  och	  handlar	  mer	  om	  

informationshanteringen	  inom	  processen	  (Jongeling,	  2008).	  I	  rapporten	  BIM	  

istället	  för	  2D-‐CAD	  i	  byggprojekt	  beskriver	  Rogier	  Jongeling	  BIM	  så	  här:	  

	  

”En	  vidare	  definition	  av	  BIM	  är	  all	  information	  som	  genereras	  och	  förvaltas	  under	  

en	  byggnads	  livscykel	  strukturerad	  och	  representerad	  med	  hjälp	  av	  (3D)	  objekt	  

där	  objekt	  kan	  vara	  byggdelar,	  men	  även	  mer	  abstrakta	  objekt	  såsom	  utrymmen.	  

BIM-‐modellering	  är	  själva	  processen	  att	  generera	  och	  förvalta	  denna	  information.	  

BIM-‐verktyget	  är	  de	  IT-‐verktyg	  som	  används	  för	  att	  skapa	  och	  hantera	  

informationen.	  BIM	  är	  alltså	  ingen	  teknik,	  men	  ett	  samlingsbegrepp	  på	  hur	  

information	  skapas,	  lagras,	  används	  på	  ett	  systematiskt	  och	  kvalitetssäkrat	  sätt	  ”	  

(Jongeling,	  2008,	  s.	  2).	  	  

	  

Att	  arbeta	  i	  ett	  BIM-‐projekt	  innebär	  att	  all	  information	  som	  behandlas	  inom	  

projektet	  samlas	  och	  organiseras	  i	  en	  BIM-‐modell.	  Vid	  framtagandet	  av	  modellen	  

samarbetar	  alla	  de	  inblandade	  aktörerna	  och	  jobbar	  i	  samma	  modell	  för	  att	  

kontinuerligt	  ge	  uppdateringar	  om	  det	  fortlöpande	  projektet.	  Modellen	  byggs	  

stegvis	  upp	  genom	  att	  varje	  enskild	  aktör	  utformar	  sin	  egen	  del	  och	  sedan	  gör	  

den	  tillgänglig	  för	  efterföljande	  disciplin.	  Detta	  samarbete	  gör	  att	  alla	  aktörer	  är	  

involverade	  och	  har	  insyn	  i	  de	  andras	  arbeten	  genom	  hela	  processen	  (se	  

samverkan	  i	  figur	  1).	  Detta	  gör	  att	  man	  på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt	  kan	  lösa	  det	  

ändringar	  som	  uppstår,	  vilket	  sparar	  både	  tid	  och	  pengar	  (Granroth,	  2011).	  	  
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Figur	  1,	  samverkan	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  i	  en	  BIM-‐modell.	  
	  

En	  BIM-‐modell	  beskrivs	  ofta	  som	  objektbaserad,	  där	  objekten	  har	  olika	  

information,	  till	  exempel	  ingående	  komponenter,	  mängd	  och	  kostnader.	  Genom	  

att	  modellen	  ständigt	  uppdateras	  kan	  varje	  aktör	  jobba	  i	  den	  senaste	  upplagan	  

och	  på	  så	  sätt	  undvika	  att	  gå	  miste	  om	  viktig	  information	  (se	  figur	  2).	  Trots	  att	  de	  

olika	  aktörerna	  inte	  ”ritar”	  i	  samma	  programvara	  finns	  det	  neutrala	  filformat	  

(IFC)	  som	  gör	  det	  möjligt	  att	  översätta	  informationen	  mellan	  programvarorna,	  

vilket	  är	  en	  förutsättning	  för	  processen	  ska	  ha	  ett	  konstant	  informationsflöde	  

(Granroth,	  2011).	  

	  
Figur	  2,	  informationsflödet	  med	  BIM	  enligt	  www.wspgroup.se	  

BIM-‐
modell	  

Arkitekter	  

Konstruktörer	  

Beställare	  

Konstulter	  Entreprenörer	  

Fövaltare	  

Geotekniker	  
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Till	  skillnad	  från	  tidigare	  CAD-‐modeller	  så	  har	  det	  tillkommit	  fler	  dimensioner	  

inom	  BIM-‐modellering,	  där	  man	  ofta	  pratar	  om	  så	  kallade	  4D-‐	  och	  5D-‐modeller.	  	  

	  

• 4D-‐modeller	  integrerar	  även	  tiden	  i	  modellen	  så	  man	  på	  ett	  överskådligt	  

sätt	  kan	  visa	  tidsplaneringen	  i	  projektet.	  Det	  skapar	  möjligheter	  att	  hålla	  

kolla	  på	  de	  olika	  arbetsmomenten	  och	  därmed	  kunna	  undvika	  kollisioner	  

i	  byggfasen.	  

	  

• 5D-‐modeller	  ger	  inte	  bara	  en	  schematisk	  tidsplanering	  utan	  också	  

kostnadskalkyler	  som	  ger	  användaren	  möjlighet	  att	  kontrollera	  priser	  på	  

de	  olika	  byggnadsdelarna	  samt	  den	  totala	  kostnaden	  över	  tiden.	  Detta	  är	  

ett	  utmärkt	  sätt	  att	  granska	  kostnader	  på	  olika	  material	  för	  att	  

ekonomiskt	  hitta	  bättre	  lösningar	  (Jongeling,	  2008).	  

3.2.	  Möjligheter	  med	  BIM	  i	  ett	  projekt	  

BIM,	  byggnadsinformationsmodellering	  har	  blivit	  ett	  hett	  begrepp	  som	  många	  

företag	  och	  organisationer	  fått	  upp	  ögonen	  för,	  och	  känner	  att	  de	  vill	  vara	  med	  i	  

dess	  utveckling.	  BIM	  skapar	  möjligheter	  att	  effektivisera	  arbetet	  i	  alla	  delar	  av	  

processen.	  Nyckel	  till	  framgång	  är	  att	  på	  ett	  smart	  sätt	  hantera	  informationen	  

genom	  alla	  delprocesser	  och	  därmed	  effektivisera	  arbetet	  genom	  att	  inte	  tappa	  

viktig	  information	  på	  vägen.	  Då	  studien	  behandlar	  informationshanteringen	  i	  

byggmaterialen	  kommer	  nyttan	  med	  BIM	  bara	  redovisas	  i	  den	  fas	  där	  

informationen	  kommer	  till	  mest	  användning.	  	  

	  

Projekteringen	  och	  produktionsfasen	  utgör	  en	  väldigt	  liten	  del	  av	  en	  byggnads	  

livscykel.	  Det	  är	  förmodligen	  i	  förvaltningsfasen	  som	  den	  strukturerade	  och	  

digitaliserade	  informationen,	  som	  skapats	  med	  BIM,	  gör	  störst	  nytta.	  	  En	  

byggnad	  ska	  under	  flera	  decennier	  förvaltas,	  underhållas,	  renoveras	  och	  

förändras.	  Byggnaden	  kan	  i	  många	  fall	  ha	  olika	  användningsområden	  under	  sin	  

livstid	  vilket	  gör	  det	  extra	  viktigt	  med	  en	  organiserad	  informationshantering	  

(Lindström	  &	  Jongeling,	  2010a).	  
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Under	  förvaltningen	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  relationsritningarna	  uppdateras	  när	  

byggnaden	  förändras.	  Vid	  nybyggnad	  och	  tillbyggnad	  då	  byggnaden	  överlämnas	  

krävs	  att	  handlingarna	  och	  dess	  dokumentation	  är	  fullständig.	  Då	  det	  sker	  

ändringar	  och	  renovering	  i	  förvaltningsfasen	  slarvas	  det	  dock	  med	  att	  uppdatera	  

handlingarna.	  Det	  kan	  bero	  på	  flera	  olika	  aspekter,	  till	  exempel	  bristfällig	  

kunskap,	  tidsbrist	  och	  olönsamhet	  vid	  mindre	  ingrepp.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  

handlingarna	  är	  ofullständiga	  och	  i	  värsta	  fall	  obrukbara	  vid	  senare	  skeden	  

(Alsterbo	  &	  Törnberg,	  2012).	  

	  

Att	  arbeta	  med	  BIM	  kan	  ge	  utmärkta	  underlag	  för	  fastighetsägare	  att	  effektivt	  

förvalta	  byggnaden	  och	  dess	  tekniska	  system.	  Fastighetsägaren	  kan	  redan	  i	  

projekteringen	  vara	  med	  och	  påverka	  vilken	  typ	  av	  information	  man	  vill	  ha	  

tillgänglig	  i	  förvaltningen.	  Detta	  gör	  det	  lättare	  för	  andra	  aktörer	  att	  förstå	  

projektets	  mål	  och	  därmed	  effektivisera	  arbetet	  

	  (Lindström	  &	  Jongeling,	  2010b).	  
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4.	  Dagens	  hantering	  av	  byggmaterialinformation	  
I	  detta	  kapitel	  beskrivs	  hur	  informationen	  om	  byggvaror	  hanteras	  och	  lagras.	  Samt	  

redogöra	  de	  krav	  som	  ställs	  för	  att	  få	  en	  byggvara	  registrerad	  på	  marknaden.	  	  

	  

4.1.	  Byggvarudeklarationer	  	  

För	  att	  främja	  en	  hållbar	  utveckling	  krävs	  tydlig	  och	  tillgänglig	  information	  om	  

våra	  byggvaror,	  både	  om	  det	  kemiska	  innehållet	  och	  andra	  miljöpåverkande	  

egenskaper.	  Kretsloppsrådet,	  som	  är	  en	  frivillig	  branschorganisation	  i	  bygg	  och	  

fastighetssektorn,	  har	  varit	  den	  drivande	  faktorn	  i	  frågor	  om	  

informationshanteringen	  av	  byggvaror.	  	  År	  1995	  presenterade	  de	  en	  

handlingsplan	  med	  avsikt	  att	  ta	  ett	  totalansvar	  för	  att	  utveckla	  och	  använda	  

byggvaror,	  byggsystem	  och	  byggmetoder	  som	  främjar	  långsiktig	  hushållning	  av	  

naturresurser	  och	  begränsar	  den	  negativa	  miljöpåverkan	  under	  hela	  

livscykeln(Kretsloppsrådet,	  1995).	  	  Utifrån	  handlingsplanen	  färdigställdes	  också	  

den	  första	  byggvarudeklarationen	  (BVD)	  1997.	  

	  

Idag	  finns	  det	  krav	  på	  att	  byggmaterialtillverkare	  och	  leverantörer	  ska	  deklarera	  

innehållet	  i	  sina	  produkter,	  detta	  sker	  i	  form	  av	  byggvarudeklarationer.	  Den	  

första	  utgåvan	  kom	  september	  1997,	  men	  reviderades	  i	  mars	  2000.	  Den	  nu	  

gällande	  utgåvan	  är	  reviderad	  2007	  (BVD	  3)	  då	  den	  också	  blev	  översatt	  till	  

engelska	  och	  tyska	  (Kretsloppsrådet,	  2007).	  

	  

Byggvarudeklarationen	  har	  som	  mål	  att	  utvärdera	  en	  byggvara	  och	  dess	  innehåll	  

samt	  få	  information	  om	  en	  byggvaras	  inre	  och	  yttre	  miljöpåverkan	  under	  hela	  

dess	  livscykel.	  Den	  utgör	  ofta	  underlag	  för	  olika	  bedömningssystem	  och	  val	  av	  

byggvaror.	  Den	  innehåller	  ofta	  anvisningar	  om	  hur	  en	  produkt	  ur	  miljösynpunkt	  

ska	  hanteras	  under	  alla	  skeden	  i	  processen.	  

	  

Tillgången	  och	  kvalitén	  på	  deklarationer	  har	  ännu	  inte	  motsvarat	  

förväntningarna	  hos	  byggsektorn.	  En	  anledning	  till	  detta	  kan	  vara	  att	  

byggvarudeklarationer	  kan	  uppfattas	  som	  komplicerade	  att	  fylla	  i	  samt	  att	  det	  

kan	  vara	  svårt	  för	  tillverkaren	  att	  få	  fram	  all	  data.	  Det	  kan	  också	  bero	  på	  ett	  
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ointresse	  från	  leverantören	  sida	  på	  grund	  av	  de	  tvetydliga	  krav	  och	  

efterfrågningar	  som	  ställs	  på	  BVD.	  Produkterna	  som	  har	  deklarerats	  har	  nästan	  

alltid	  varit	  av	  kvalitativ	  karaktär,	  men	  successivt	  har	  branschen	  märkt	  att	  BVD	  

blivit	  alltmer	  kvantitativa.	  Inom	  byggbranschen	  ökar	  också	  kraven	  på	  

kvantifierad	  miljörelaterad	  information	  i	  byggnadsmaterialen,	  vilket	  har	  lett	  till	  

att	  system	  för	  miljödeklarationer	  utvecklats	  i	  form	  av	  EPD	  (Kretsloppsrådet,	  

2007).	  

	  

På	  hemsidan	  för	  nybildade	  Föreningen	  För	  Byggvarudeklarationer	  

(www.byggvarudeklarationer.se)	  kan	  man	  läsa	  att	  det	  är	  numera	  de	  som	  äger,	  

förvaltar	  och	  utvecklar	  de	  formulär	  och	  riktlinjer	  för	  Byggvarudeklarationer	  som	  

tagits	  fram	  av	  Kretsloppsrådet.	  Föreningen	  vars	  medlemmar	  är	  

Byggmaterialindustrierna,	  Byggherrarna,	  Fastighetsägarna	  Sverige,	  HSB	  

Riksförbund,	  SABO,	  Svenska	  Teknik	  &	  Designföretagen	  och	  Sveriges	  

Byggindustrier	  arbetar	  nu	  med	  en	  förstudie	  om	  hur	  Byggvarudeklarationerna	  

ska	  utvecklas,	  där	  bland	  annat	  digitala	  BVD	  diskuteras.	  

	  

	   	  



	   16	  

4.2.	  Säkerhetsdatablad	  

Flera	  av	  de	  byggprodukter	  som	  används	  har	  kemiskt	  innehåll	  som	  hanteras	  av	  

yrkesmässig	  personal	  på	  arbetsplatsen.	  Företagen	  som	  tillverkar	  dessa	  

produkter	  har	  ett	  ansvar	  att	  redovisa	  information	  i	  form	  av	  ett	  

säkerhetsdatablad	  om	  dess	  farliga	  egenskaper	  och	  risker	  som	  finns,	  samt	  hur	  de	  

ska	  hanteras	  för	  att	  minimera	  exponering.	  Ett	  säkerhetsdatablad	  lämnas	  in	  

tillsammans	  med	  en	  byggvarudeklaration	  vid	  bedömning	  av	  vara.	  	  

Reglerna	  om	  hur	  ett	  säkerhetsdatablad	  bör	  upprättas	  finns	  i	  den	  Europeiska	  

kemikalielagstiftningen	  REACH.	  Syftet	  med	  denna	  information	  är	  att	  förebygga	  

arbetsmiljöskador	  (Kemikalieinspektionen,	  2011).	  

	  

Enligt	  Kemikalieinspektionen	  (2011)	  skall	  säkerhetsdatablad	  finnas	  för	  kemiska	  

produkter	  som	  innehåller	  	  

	  

• Ämnen	  och	  blandningar	  som	  är	  klassificerade	  som	  farliga.	  

• Blandningar	  som	  innehåller	  mer	  än	  1	  %	  farliga	  ämnen.	  

• Blandningar	  av	  gaser	  som	  innehåller	  mer	  än	  0,2	  %	  av	  farliga	  ämnen.	  

• Blandningar	  som	  inte	  klassificeras	  som	  farliga	  men	  som	  innehåller	  ett	  

ämne	  som	  gemenskapsgränsvärde	  för	  exponering	  på	  arbetsplatsen.	  

• Speciella	  fall	  (artikel	  31	  REACH)	  

(Kemikalieinspektionen,	  2011)	  
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4.3.	  BASTA	  systemet	  

BASTA-‐systemet	  är	  ett	  verktyg	  framtaget	  av	  byggindustrin	  med	  syfte	  att	  

påskynda	  utfasningen	  av	  farliga	  ämnen	  i	  byggnadsmaterialen.	  I	  BASTA:s	  databas	  

finns	  byggprodukter	  som	  klarar	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  det	  kemiska	  innehållet.	  

Databasen	  har	  inga	  graderingar	  eller	  informationsblad,	  utan	  leverantörerna	  

lämnar	  själva	  in	  sina	  uppgifter	  utifrån	  de	  ställda	  kriterierna.	  Leverantörerna	  bär	  

ansvaret	  för	  att	  produkterna	  uppfyller	  kraven,	  där	  BASTA	  ibland	  genomför	  

revisioner	  för	  att	  kontrollera	  att	  uppgifterna	  stämmer.	  Syftet	  med	  BASTA	  är	  att	  

få	  fram	  information	  om	  skadliga	  ämnen	  och	  sätta	  högre	  krav	  på	  leverantörerna.	  

BASTA	  ger	  tydliga	  besked	  om	  att	  leverantören	  har	  kontroll	  över	  innehållet	  i	  

produkten	  samt	  att	  de	  intygat	  att	  den	  inte	  har	  några	  av	  de	  farliga	  egenskaperna	  

som	  finns	  i	  systemets	  kriteriedokument	  (BASTA,	  2012).	  

	  

BASTA	  är	  den	  enda	  fritt	  tillgängliga	  databasen	  där	  alla	  aktörer	  har	  tillgång	  att	  

kontrollera	  och	  trygga	  sina	  materialval.	  Systemet	  har	  egenskapskriterier	  som	  

bygger	  på	  Europeiska	  kemikalielagstiftningen	  REACH	  där	  fokus	  ligger	  på	  

utfasning	  av	  de	  allra	  farligaste	  ämnena.	  I	  BASTA	  finns	  17	  olika	  kriteriepunkter	  

med	  krav	  som	  leverantörerna	  sak	  följa.	  	  

BASTA:s	  databas	  innehåller	  två	  olika	  kriterieregister:	  

	  

• BASTA-‐registret	  som	  innehåller	  produkter	  där	  mer	  omfattande	  krav	  

ställs,	  där	  gränsvärden	  för	  de	  angivna	  ämnena	  inte	  får	  överskridas.	  

Halterna	  beräknas	  på	  hur	  produkter	  ser	  ut	  då	  den	  levereras,	  vilket	  

betyder	  att	  man	  bortser	  från	  de	  kemiska	  ämnen	  som	  använts	  vid	  

tillverkningen.	  

	  

• BETA-‐registret	  som	  innehåller	  produkter	  där	  de	  grundläggande	  kraven	  är	  

uppfyllda,	  vilket	  betyder	  att	  i	  detta	  register	  finns	  det	  vissa	  produkter	  som	  

är	  förenade	  med	  risker.	  Därför	  ställs	  ett	  krav	  att	  leverantören	  måste	  

redovisa	  på	  vilka	  punkter	  man	  inte	  klarar	  BASTA-‐kriterierna.	  	  	  
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BASTA	  har	  ett	  webbaserat	  verktyg	  som	  hjälper	  till	  att	  nå	  bra	  betyg	  inom	  

miljöcertifieringssystemet	  Miljöbyggnad	  (se	  avsnitt	  5.1).	  	  För	  att	  få	  guld	  i	  

Miljöbyggnad	  krävs	  det	  att	  man	  håller	  loggbok	  med	  information	  om	  

byggvarornas	  placering	  samt	  en	  uppskattning	  av	  mängderna.	  Används	  verktyget	  

BASTA	  projekthanteraren	  uppfylls	  dessa	  krav	  om	  loggbok.	  Förutom	  det	  kravet	  

krävs	  det	  att	  det	  i	  loggboken	  inte	  finns	  några	  utfasningsämnen	  enligt	  

Kemikalieinspektionens	  kriterier.	  Detta	  krav	  uppfylls	  om	  produkter	  från	  BASTA	  

eller	  BETA-‐	  registret	  använts	  (www.bastaonline.se)	  

	  

Egenskapskriterierna	  i	  BASTA	  (se	  tabell	  1)	  beskriver	  17	  olika	  ämnesegenskaper	  

som	  systemet	  syftar	  till	  att	  fasa	  ut.	  

	  

Tabell	  1,	  Egenskapskriterierna	  från	  BASTA.	  

	  

Ämnesegenskaper	   Hälsorisk	  

1. Cancerframkallande	  ämnen	  	   kan	  orsaka	  cancer	  
2. Mutagena	  ämnen	  	   skadar	  arvsmassan	  
3. Reproduktionstoxiska	  	   skadar	  fortplantningsförmågan	  
4. Spädbarnsskador	   Ämnen	  som	  kan	  vara	  skadliga	  

under	  amningsperioden	  
5. Hormonstörande	  ämnen	  	   kan	  orsaka	  cancertillväxt,	  fetma,	  

diabetes	  mm	  
6. Persistenta,	  

bioackumulerbara	  och	  
toxiska	  organiska	  ämnen	  	  

svårnedbrytbara	  ämnen	  

7. Mycket	  persistenta	  och	  
mycket	  bioackumulerbara	  
organiska	  ämnen–	  	  

svårnedbrytbara	  ämnen	  

8. Bly	  	   kan	  ge	  skador	  på	  nervsystemet	  
9. Kvicksilver	  	   kan	  skada	  hjärnan	  och	  påverka	  

vervsystemet	  
10. Kadmium	  	   skadligt	  för	  njurarna	  
11. Skadliga	  ämnen	  för	  

ozonskiktet	  
	  

12. Allergiframkallande	   	  
13. Akut	  toxicitet	   skadlig	  vid	  direkt	  kontakt	  eller	  

via	  inandningsorganen	  
14. Toxicitet	  vid	  enstaka	  

exponering	  
	  

15. Toxicitet	  vid	  upprepad	  
exponering	  

	  

16. Flyktiga	  organiska	  kemiska	  
ämnen	  (VOC)	  	  

bildar	  marknära	  ozon	  

17. Miljöfarligt	  	   skadar	  miljön	  
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4.4.	  Byggvarubedömningen	  

Byggvarubedömningen	  (BVB)	  är	  ett	  miljöbedömningssystem	  framtaget	  av	  

branschen	  själva	  för	  att	  kvalitetssäkra	  byggvaror.	  Sveriges	  största	  

fastighetsägare	  och	  byggherrar	  har	  tillsammans	  skapat	  en	  standard	  för	  

bedömningar,	  och	  utvecklat	  ett	  lättanvänt	  system	  för	  att	  göra	  miljövänliga	  val.	  

Det	  är	  ett	  initiativ	  framtaget	  för	  att	  sträva	  mot	  våra	  svenska	  miljömål,	  “En	  Giftfri	  

Miljö”	  och	  ”God	  Bebyggd	  Miljö”.	  Målsättningen	  med	  BVB	  är	  även	  att	  sätta	  press	  

på	  leverantörer	  och	  materialproducenter	  att	  utveckla	  mer	  hållbara	  byggvaror,	  

det	  sker	  främst	  genom	  att	  medlemsföretagen	  ställer	  krav	  på	  användandet	  av	  

miljövänliga	  material	  i	  sina	  byggprojekt	  (Byggvarubedömningen,	  2013)	  

	  

Bedömningen	  bygger	  på	  information	  från	  byggvarudeklarationer	  och	  

säkerhetsdatablad	  och	  bedömer	  en	  byggvara	  och	  dess	  innehåll	  under	  hela	  dess	  

livscykel.	  Byggvarubedömningen	  och	  BASTA	  jobbar	  gemensamt	  mot	  utfasningen	  

av	  farliga	  kemiska	  ämnen	  i	  byggvaror,	  vilket	  betyder	  att	  de	  krav	  som	  ställs	  på	  det	  

kemiska	  innehållet	  i	  BASTA	  gäller	  även	  för	  bedömningen	  BVB.	  

	  

På	  Byggvarubedömningens	  hemsida	  (www.byggvarubedömningen.se)	  kan	  man	  

läsa	  om	  hur	  databasen	  fungerar.	  I	  databasen	  för	  miljöbedömning	  av	  byggvaror	  

kan	  man	  söka	  efter	  produkternas	  miljöegenskaper,	  olika	  produktgrupper	  och	  se	  

vilka	  varor	  som	  rekommenderas	  och	  vilka	  produkter	  som	  saknas.	  I	  databasen	  

går	  det	  att	  söka	  efter	  produkter	  inom	  olika	  sökkriterier.	  Sökkriterierna	  som	  finns	  

är:	  

• Produktnamn	  

• Leverantör	  

• BSAB-‐kod	  

• BK04-‐kod	  

• Bedömning	  

• BVB	  ID	  

• CAS-‐nr	  
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4.5.	  Sunda	  hus	  

Sunda	  Hus	  webbaserade	  databas	  Miljödata	  arbetar	  med	  samma	  underlag	  som	  

byggvarubedömningen	  vid	  bedömning	  av	  en	  produkt.	  Förutom	  att	  

bedömningarna	  baseras	  på	  säkerhetsdatablad	  och	  byggvarudeklarationer,	  utgår	  

Sunda	  hus	  även	  från	  Kemikalieinspektionens	  Författningssamling	  KIFS,	  

Kemikalieinspektionens	  Prioriteringsguide	  PRIO,	  samt	  databaserna	  N-‐	  och	  H-‐

Class	  (www.sundahus.se).	  Med	  hjälp	  av	  de	  underlag	  som	  finns	  lagrade	  i	  

databasen,	  bedöms	  en	  produkt	  utifrån	  Sunda	  Hus	  egna	  bedömningskriterier.	  

Dessa	  tar	  hänsyn	  till	  en	  produkts	  hälso-‐	  och	  miljöfarliga	  egenskaper	  under	  hela	  

dess	  livscykel	  (www.sundahus.se).	  

	  

I	  bedömningsprocessen	  görs	  en	  bedömning	  som	  baseras	  på	  en	  produkts	  olika	  

egenskaper	  där	  poäng	  tilldelas	  och	  summeras	  ihop.	  Den	  totala	  summan	  ger	  ett	  

betyg	  i	  form	  av	  bokstäver	  A,	  B,	  C	  och	  D.	  	  

	  

De	  egenskaper	  som	  bedöms	  är:	  

• Kemiska	  faror	  

• Hälsofarlighet	  vid	  tillverknings-‐,	  bygg-‐	  och	  bruksskedet	  

• Avfallshantering	  

• Innehåll	  av	  förnybara	  material	  

• Dokumentation	  	  

	  

På	  Sunda	  Hus	  hemsida	  (www.sundahus.se)	  kan	  man	  läsa	  om	  vilka	  

sökmöjligheter	  som	  finns	  i	  Miljödata.	  Det	  går	  att	  hitta	  produkter	  utifrån	  dessa	  

sökkriterier:	  	  

	  

• Produktnamn	  

• Varumärke	  

• Leverantör	  

• BSAB-‐kod	  

• Artikelnummer	  

• E-‐nummer	  
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• RSK-‐nummer	  

• Ingående	  ämnen	  

	  

Olika	  ämnen	  går	  att	  söka	  på	  via:	  

	  

• Ämnesnamn	  

• CAS-‐nummer	  

• EC-‐nummer	  

• Indexnummer	  

	  

Sunda	  Hus	  har	  även	  ett	  verktyg	  som	  är	  anpassat	  för	  miljöklassning	  av	  byggnader.	  

Verktyget	  är	  baserat	  på	  svenska	  metoden,	  Miljöbyggnad,	  men	  har	  även	  ett	  

samarbete	  med	  amerikanska	  systemet	  LEED.	  

Verktyget	  är	  anpassat	  för	  de	  som	  vill	  miljöklassa	  sin	  byggnad	  efter	  

Miljöbyggnads	  kriterier.	  I	  verktyget	  kan	  man	  fylla	  i	  information	  om	  byggnadens	  

värden,	  så	  beräknar	  programmet	  fram	  kriterier	  som	  uppfylls	  och	  hur	  byggnaden	  

blir	  klassad,	  guld,	  silver	  eller	  brons	  (SundaHus,	  2011).	  	  
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5.	  Miljöcertifieringssystem	  
I	  detta	  kapitel	  sammanfattas	  de	  vanligaste	  miljöcertifieringssystemen	  i	  Sverige	  

som	  beaktar	  miljövänliga	  materialval.	  Varje	  system	  beskrivs	  kortfattat	  utifrån	  

vilka	  områden	  de	  behandlar.	  Detta	  för	  att	  ge	  läsaren	  en	  inblick	  hur	  

byggmaterialinformationen	  kan	  komma	  till	  användning.	  

	  

Ett	  miljöcertifieringssystem	  har	  i	  uppgift	  att	  främja	  hållbart	  byggande.	  Det	  är	  ett	  

verktyg	  som	  granskar	  en	  byggnad	  utifrån	  dess	  hållbara	  utformning,	  användning	  

av	  miljövänliga	  byggnadsmaterial	  och	  dess	  energianvändning.	  Dessutom	  ställs	  

det	  krav	  på	  inomhusmiljön	  för	  att	  minska	  hälsoriskerna	  för	  de	  boende.	  	  

	  

På	  Sveriges	  tekniska	  forskningsinstituts	  hemsida	  (www.sp.se)	  kan	  man	  läsa	  att	  

allt	  fler	  fastighetsägare	  vill	  ha	  miljövänliga	  och	  eftertraktade	  byggnader.	  Det	  

märks	  då	  fler	  och	  fler	  fastigheter	  blir	  miljöcertifierade	  i	  Sverige	  idag.	  I	  Sverige	  

finns	  flera	  olika	  system	  på	  marknaden,	  både	  nationella	  och	  internationella.	  

Utveckling	  kring	  miljöcertifiering	  har	  gjort	  att	  fler	  byggnader,	  kommersiella	  som	  

icke	  kommersiella	  har	  högre	  miljöprestanda	  vilket	  gynnar	  både	  fastighetsägare,	  

hyresgäster	  och	  miljön.	  Tyvärr	  så	  är	  

certifieringsavgifterna	  ganska	  höga	  vilket	  gör	  att	  

miljöcertifiering	  nästan	  bara	  sker	  i	  projekt	  med	  

stora	  entreprenörer	  och	  fastighetsbolag	  (Glaumann,	  

Malmqvist	  &	  Wallgren,	  2009).	  	  	  

	  

Miljöcertifieringssystemen	  verkar	  olika	  och	  

bedömer	  miljöaspekterna	  utifrån	  olika	  krav.	  Det	  

kan	  finnas	  vissa	  aspekter	  som	  vissa	  system	  beaktar	  

medan	  andra	  förbiser	  dem	  helt	  (se	  figur	  3).	  De	  

systemen	  som	  tar	  hänsyn	  till	  materialval	  är	  i	  

Sverige	  systemet	  Miljöbyggnad	  samt	  de	  

internationella	  system	  LEED	  och	  BREEAM	  (Sweden	  

Green	  Building	  Council	  (SGBC),	  2013a).	  

	   	  

Figur	  3,	  de	  områden	  som	  
beaktas	  i	  de	  olika	  systemen	  
(www.sgbc.se)	  
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5.1.	  Miljöbyggnad	  

Miljöbyggnad,	  som	  tidigare	  hade	  namnet	  Miljöklassad	  byggnad,	  startade	  år	  2009	  

med	  att	  inblandade	  konsulter	  tog	  fram	  manualerna	  för	  Miljöklassad	  byggnad	  1.0	  

och	  2.0.	  År	  2011	  lämnades	  systemet	  över	  till	  Sweden	  Green	  Building	  Council	  då	  

namnet	  ändrades	  till	  nuvarande	  Miljöbyggnad	  (Sweden	  Green	  Building	  Council,	  

2011).	  

	  

Vid	  bedömning	  av	  en	  byggnad	  tar	  Miljöbyggnad	  upp	  tre	  stycken	  huvudområden;	  

Energi,	  Innemiljö,	  Material	  och	  Kemikalier.	  Huvudområdena	  har	  sedan	  olika	  

aspekter	  som	  i	  sin	  tur	  har	  olika	  indikatorer	  som	  bedöms	  både	  på	  rumsnivå	  och	  

på	  byggnadsnivå	  (se	  tabell	  2).	  

	  

Tabell	  2,	  Exempel	  ur	  bedömningsprocessen	  (SGBC,	  2011)	  	  
Indikator	  à	  Aspekt	   Lägsta	  indikatorbetyg	  ger	  aspektbetyg	  
Aspekt	  à	  Område	   Lägsta	  aspektbetyg	  ger	  områdesbetyg	  såvida	  inte	  minst	  

hälften	  av	  betygen	  är	  högre.	  Då	  blir	  områdesbetyget	  
närmsta	  betyg	  över	  det	  lägsta	  betyget	  

Område	  à	  Byggnad	   Lägsta	  områdesbetyg	  ger	  slutbetyget	  för	  byggnaden	  
Byggnad	   Område	   Klass	   Aspekt	   Klass	   Indikator	   Klass	  

Silver	  

Energi	   Silver	  

Energibehov	   Silver	   Värmeförlusttal	   Silver	  
Solvärmeförlusttal	   Silver	  

Energislag	   Brons	   Andel	  av	  olika	  
energislag	   Brons	  

Energianvändning	   Guld	   Köpt	  energi	   Guld	  

Innemiljö	   Silver	  

Ljudmiljö	   Guld	   Ljudklassning	   Guld	  
Fukt	   Silver	   Fuktsäkerhet	   Silver	  
Dagsljus	   Brons	   Dagsljus	   Brons	  
Vatten	   Silver	   Tappvatten	  temp.	   Silver	  

Termiskt	  klimat	   Silver	   Transmissionsfaktor	   Silver	  
Solvärmefaktor	   Silver	  

Luftkvalitet	   Silver	  
Radonhalt	   Guld	  
Ventilation	   Silver	  
Kväveoxid	  i	  luften	   Silver	  

Material	  
och	  
kemikalier	  

Guld	  
Dokumentation	   Guld	  

Dokumentation	  av	  
byggvaror	  och	  
kemiska	  ämnen	  

Guld	  

Utfasning	   Silver	   Verifiering	  av	  farliga	  
ämnen	  inte	  byggts	  in	   Silver	  

*	  de	  understrukna	  indikatorerna	  bedöms	  på	  rumsnivå.	  
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5.2.	  BREEAM	  	  

BREEAM	  kommer	  ursprungligen	  från	  Storbritannien	  och	  är	  den	  mest	  använda	  

metoden	  för	  certifiering	  av	  byggnader	  idag.	  BREEAM	  har	  över	  250	  000	  

certifierade	  byggnader	  och	  över	  en	  miljon	  registrerade	  för	  bedömning	  sedan	  

lanseringen	  1990	  (www.breeam.org).	  Sweden	  Green	  Building	  Council	  har	  

utvecklat	  BREEAM	  för	  svenska	  förhållanden	  och	  tagit	  fram	  den	  svenska	  

versionen	  BREEAM-‐SE.	  Det	  är	  sedan	  den	  1	  maj	  2013	  den	  BREEAM	  version	  som	  

används	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  BREEAM-‐SE	  gör	  det	  möjligt	  att	  certifiera	  

byggnader	  efter	  svenska	  standarder	  som	  samtidigt	  arbetar	  mot	  en	  välutvecklad	  

internationell	  metod	  (SGBC,	  2013)	  	  

	  

I	  BREEAM	  bedöms	  byggnadens	  miljöprestanda	  inom	  ett	  flertal	  huvudområden,	  

som	  i	  sin	  tur	  har	  flera	  underrubriker.	  För	  varje	  område	  beräknas	  det	  hur	  stor	  del	  

av	  den	  totala	  poängsumman	  som	  man	  uppnått.	  Byggnaden	  måste	  klara	  minst	  30	  

procent	  av	  maximala	  poäng	  för	  att	  blir	  certifierad.	  

	  

Huvudområdena	  som	  BREAAM-‐SE	  tar	  hänsyn	  till	  är:	  

• Ledning	  och	  styrning	  

• Hälsa	  och	  välbefinnande	  

• Energi	  

• Transport	  

• Vatten	  

• Material	  

• Avfall	  

• Mark	  och	  ekologi	  

• Föroreningar	  

• Innovation	  

(SGBC,	  2013)	  
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5.3.	  LEED	  

LEED	  står	  för	  Leadership	  in	  Energy	  and	  Environmental	  Design	  och	  har	  utvecklats	  

av	  det	  amerikanska	  The	  U.S.	  Green	  Building	  Council	  (USGBC).	  Systemet	  är	  

utvecklat	  för	  att	  främja	  miljöarbetet	  och	  prioritera	  gröna	  lösningar	  vid	  

byggnationer	  (U.	  S	  Green	  Building	  Council	  (USGBC),	  2013).	  

	  

LEED	  kan	  anpassas	  till	  många	  olika	  typer	  av	  certifieringar	  genom	  att	  den	  har	  

flera	  olika	  versioner	  som	  har	  utvecklats	  från	  grundversionen.	  	  

Certifiering	  med	  LEED	  kan	  göras	  på	  bland	  annat	  bostäder,	  skolor,	  sjukhus	  och	  

hela	  stadsdelar.	  Inom	  de	  olika	  certifieringstyperna	  finns	  olika	  huvudområden	  

som	  poängsätts,	  där	  poängfördelningen	  mellan	  områdena	  återspeglar	  dess	  

miljöpåverkan.	  (SGBC,	  2013b)	  

	  

Vid	  nybyggnation	  och	  omfattande	  renovering	  beaktas	  dessa	  områden:	  

	  

• Hållbar	  plats	  	  

• Vattenanvändning	  	  

• Energianvändning	  	  

• Material	  och	  resurser	  	  

• Inomhusklimat	  	  

• Innovation	  	  

• Regional	  hänsyn	  	  

(USGBC,	  2013)	   	  
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6.	  BIM	  Green	  Box	  -‐	  Byggmaterialinformation	  

i	  digitalt	  format	  
I	  detta	  kapitel	  redogörs	  intentionerna	  med	  BIM	  Green	  Box	  samt	  de	  fördelar	  som	  

finns	  med	  att	  digitalisera	  byggmaterialinformationen.	  

	  

BIM	  Green	  Box	  är	  ett	  initiativ	  för	  att	  i	  samverkan	  utveckla	  en	  gemensam	  digital	  

informationshantering	  för	  byggindustrin.	  Bim	  Green	  Box	  hanterar	  material,	  

kemikalier	  och	  produkter	  inom	  samhällsbyggnadssektorn	  (WSP,	  2012).	  	  

Systemet	  ska	  ta	  hänsyn	  till	  alla	  skeden	  för	  en	  produkts	  livscykel,	  från	  

råvaruutvinning	  och	  tillverkning	  till	  rivning	  och	  återvinning.	  

	  

Bakgrunden	  till	  detta	  initiativ	  grundar	  sig	  i	  tillsynsprojekt	  från	  Sveriges	  ledande	  

miljöorganisationer	  (Kemikalieinspektionen,	  2007)	  som	  visar	  att	  det	  finns	  stora	  

brister	  både	  hos	  de	  företag	  som	  ska	  lämna	  informationen	  och	  hos	  de	  som	  ska	  

använda	  informationen	  i	  sitt	  skyddsarbete.	  I	  studien	  undersöktes	  arbetsmiljön	  

på	  byggarbetsplatser	  och	  även	  de	  leverantörsföretag	  som	  levererar	  kemiska	  

produkter	  till	  arbetsplatsen.	  Resultatet	  blev	  att	  65	  procent	  av	  

leverantörsföretagen	  fick	  komplettera	  sin	  produktinformation	  med	  

förbättringsåtgärder.	  Användarföretagen	  fick	  totalt	  28	  krav	  på	  åtgärder	  för	  

förbättring	  av	  arbetsmiljön,	  där	  sex	  av	  dem	  kunde	  undvikas	  med	  rätt	  utformade	  

säkerhetsdatablad.	  Detta	  är	  ett	  tecken	  på	  att	  byggsektorn	  har	  ett	  behov	  av	  att	  

kvalitetssäkra	  informationen	  i	  byggvaror.	  

	  

Syftet	  med	  BIM	  Green	  Box	  är	  att	  minimera	  de	  brister	  som	  finns	  med	  den	  analoga	  

informationshanteringen	  idag.	  Säkerhetsdatablad,	  byggvarudeklarationer	  och	  

miljödeklarationer	  är	  i	  många	  fall	  inte	  fullständiga,	  uppdaterade	  och	  de	  

innehåller	  i	  många	  fall	  felaktig	  information.	  Det	  kan	  bero	  på	  att	  

informationsbladen	  är	  krångliga	  att	  fylla	  i,	  och	  i	  vissa	  fall	  måste	  information	  

lämnas	  på	  flera	  olika	  ställen	  och	  därmed	  kan	  de	  ibland	  glömmas	  bort	  och	  inte	  bli	  

uppdaterad.	  För	  att	  åtgärda	  dessa	  brister	  behöver	  informationen	  om	  

byggprodukter	  och	  dess	  ingående	  komponenter	  hanteras	  i	  ett	  digital	  format	  på	  

ett	  ställe.	  (WSP,	  2012)	  
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Materialtillverkare	  och	  leverantörer	  skulle	  kunna	  hantera	  informationen	  i	  ett	  

digitalt	  gränssnitt	  istället	  för	  att	  upprätta	  informationen	  på	  papper	  eller	  i	  PDF-‐

format.	  Att	  hantera	  informationen	  digitalt	  skulle	  även	  kunna	  möjliggöra	  att	  

produkters	  information	  blir	  kontrollerade	  mot	  gällande	  lagstiftningar	  och	  

miljöcertifieringssystem	  (WSP,	  2012).	  Föreningen	  för	  byggvarudeklarationer	  är	  

involverade	  i	  det	  här	  projektet	  och	  den	  förstudie	  som	  genomförs	  vad	  gäller	  

digitalisering	  av	  byggvarudeklarationer	  är	  en	  del	  av	  arbetet	  i	  BIM	  Green	  Box.	  

	  

Visionen	  med	  BIM	  Green	  Box	  är	  att	  alla	  producenter	  ska	  kunna	  mata	  in	  sina	  

tillverkningsdata	  i	  en	  och	  samma	  databas,	  eller	  att	  det	  ska	  finnas	  tillgängligt	  i	  

samma	  format,	  både	  miljöinformation	  men	  även	  annan	  information	  i	  

processerna	  (se	  figur	  4).	  	  

	  

Databasen	  och	  de	  digitala	  formulären	  ska	  därefter	  bland	  annat	  kunna	  användas	  

för	  att	  filtrera	  bort	  material	  som	  inte	  uppfyller	  de	  krav	  som	  ställs	  i	  t.ex.	  olika	  

miljöcertifieringssystem	  och	  bedömningsorganisationer	  som	  BASTA,	  BVD	  och	  

Sunda	  Hus.	  Ska	  man	  bygga	  ett	  LEED-‐hus	  så	  kan	  man	  enkelt	  kunna	  få	  fram	  

produkter	  som	  uppfyller	  LEED:s	  kriterier	  etc.	  

	  

	  

	  
Figur	  4,	  Ett	  möjligt	  flödesschema	  för	  byggmaterialinformation	  i	  digitalt	  format	  

(WSP,	  2012).	  
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En	  viktig	  del	  i	  den	  digitala	  informationshanteringen	  är	  att	  man	  ska	  kunna	  koppla	  

databasen	  med	  BIM	  och	  den	  ska	  kunna	  användas	  som	  ett	  BIM-‐verktyg	  inom	  ett	  

projekt.	  Genom	  att	  ha	  databasen	  kopplad	  till	  BIM-‐modellen	  och	  dess	  objekt	  

kommer	  den	  att	  leverera	  mycket	  användbar	  information.	  Det	  kommer	  att	  gå	  att	  

kontrollera	  alla	  husets	  byggnadsdelar.	  Inte	  bara	  i	  mängd,	  position,	  och	  ingående	  

komponenter,	  utan	  även	  annan	  miljöinformation	  som	  beaktar	  hela	  produktens	  

livscykel.	  All	  den	  här	  informationen	  i	  objekten	  i	  BIM-‐modellen	  har	  potential	  att	  

förbättra	  arbetet	  i	  ett	  miljö-‐,	  ekonomiskt	  och	  tidsperspektiv.	  Detta	  gör	  det	  

möjligt	  att	  vid	  framtida	  renoveringar	  eller	  rivningar	  enkelt	  kunna	  kontrollera	  

hur	  materialen	  ska	  hanteras.	  Det	  kan	  även	  finnas	  ämnen	  i	  byggnadsmaterialen	  

som	  idag	  anses	  ofarliga,	  som	  i	  framtiden	  klassas	  som	  farliga.	  Med	  hjälp	  av	  denna	  

typ	  av	  informationshantering	  kan	  man	  på	  ett	  enkelt	  och	  smidigt	  sätt	  se	  vilka	  

byggnadsdelar	  som	  innehåller	  detta	  ämne,	  och	  därmed	  fasa	  ut	  det	  (WSP,	  2012).	  

I	  artikeln	  Sustainable	  BIM-‐based	  evaluation	  of	  buildings	  (Carter	  &	  Motowa	  2013)	  

kan	  man	  även	  läsa	  att	  miljöinformation	  länkad	  till	  en	  BIM-‐modell	  ger	  bättre	  

kontroll	  kring	  en	  byggnads	  energianvändning	  och	  hållbarhet	  under	  hela	  dess	  

livscykel.	  	  
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7.	  Branschens	  syn	  på	  informationshanteringen	  
I	  detta	  kapitel	  sammanställs	  intervjuerna	  med	  anknytning	  till	  studiens	  

frågeställning.	  	  

	  

7.1.	  Dagens	  hantering	  av	  byggmaterialinformation	  

7.1.1.	  Byggvarudeklarationer	  och	  säkerhetsdatablad	  

Åsikterna	  om	  informationen	  som	  idag	  hanteras	  i	  form	  av	  byggvarudeklarationer	  

och	  säkerhetsdatablad	  skiljer	  sig	  lite	  åt	  bland	  respondenterna.	  Generellt	  så	  

tycker	  de	  att	  det	  är	  bra	  att	  det	  ställs	  krav	  på	  byggprodukterna	  och	  de	  ser	  en	  

positiv	  utveckling.	  Men	  det	  finns	  fortfarande	  mycket	  att	  önska	  kring	  dem.	  	  

	  

Sverige	  har	  kommit	  väldigt	  långt	  vad	  det	  gäller	  att	  deklarera	  innehållet	  i	  

byggprodukterna.	  ”Det	  finns	  nog	  inget	  land	  som	  har	  kommit	  så	  här	  långt	  när	  det	  

gäller	  att	  man	  har	  en	  branschgemensam	  överenskommelse	  för	  hur	  man	  ska	  ta	  

fram	  byggvarudeklarationer	  för	  produkter	  “	  säger	  Miljösamordnaren	  på	  

Akademiska	  hus.	  Han	  berättar	  att	  bakgrunden	  till	  att	  byggvarudeklarationerna	  

och	  säkerhetsdatabladen	  har	  blivit	  bättre	  är	  på	  grund	  av	  att	  fastighetsägare	  och	  

byggherrar	  ställer	  högre	  krav	  och	  vill	  veta	  vad	  som	  byggs	  in	  i	  byggnaderna,	  vilket	  

har	  lett	  till	  att	  materialleverantörerna	  numera	  har	  insett	  att	  det	  är	  ett	  legitimt	  

krav.	  	  Tidigare	  fanns	  det	  ett	  ganska	  stort	  motstånd	  från	  deras	  sida,	  men	  det	  har	  

skett	  en	  stor	  attitydförändring	  de	  senaste	  fem-‐sex	  åren.	  Från	  början	  såg	  de	  det	  

som	  ett	  hot,	  men	  idag	  ser	  de	  det	  som	  en	  möjlighet	  istället.	  	  

	  

Från	  byggspecialisten	  från	  Kemikalieinspektionen	  framkom	  det	  att	  det	  allmänt	  

ställs	  för	  få	  krav	  på	  information.	  Men	  då	  det	  gäller	  byggvarudeklarationer	  och	  

säkerhetsdatablad	  så	  finns	  information	  om	  ingående	  ämnen	  och	  halter,	  vilket	  de	  

tycker	  är	  bra.	  	  De	  håller	  också	  med	  om	  att	  branschen	  själv	  har	  bidragit	  till	  att	  

utvecklingen	  går	  framåt.	  Det	  finns	  många	  goda	  exempel	  bland	  annat	  i	  form	  av	  

olika	  materialvalsystemen,	  något	  alla	  respondenter	  stämmer	  in	  på.	  

	  

Den	  miljöansvarige	  på	  Golvbranschen	  är	  också	  positiv	  och	  menar	  att	  det	  är	  bra	  

att	  alla	  har	  samma	  format	  att	  rapportera	  i,	  men	  att	  det	  kanske	  skulle	  vara	  mer	  
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lätthanterligt	  i	  ett	  digital	  format.	  De	  PDF:er	  som	  används	  idag	  känns	  lite	  

gammalmodigt	  när	  vi	  har	  verktygen	  för	  att	  utveckla	  dem.	  Men	  där	  är	  alla	  

respondenterna	  medvetna	  om	  att	  det	  pågår	  en	  förstudie	  från	  Föreningen	  för	  

byggvarudeklarationer	  vad	  gäller	  digitala	  byggvarudeklarationer.	  

	  

Projektledaren	  på	  PEAB	  påpekade	  att	  när	  det	  gäller	  säkerhetsdatablad	  så	  är	  de	  

ofta	  gamla	  och	  ofullständiga,	  de	  kanske	  inte	  levereras	  tillsammans	  med	  varan	  

och	  många	  gånger	  går	  det	  inte	  att	  säkerställa	  att	  det	  är	  rätt	  version	  man	  får.	  Han	  

uppger	  att	  “Det	  har	  varit	  ett	  dilemma	  ända	  sedan	  jag	  började	  på	  PEAB	  för	  12-‐13	  

år	  sedan”.	  Säkerhetsdatabladen	  tillhandahålls	  lite	  bättre	  idag,	  men	  det	  är	  för	  stor	  

spridning	  för	  att	  det	  ska	  vara	  helt	  tillfredställande.	  

Han	  anser	  även	  att	  mallen	  för	  byggvarudeklarationerna	  (BVD3)	  är	  några	  år	  

gammal	  och	  kanske	  borde	  ses	  över.	  Sedan	  tycker	  han	  att	  de	  levereras	  med	  

varierande	  kvalitet,	  där	  vissa	  branscher	  utgår	  ifrån	  egna	  mallar	  och	  inte	  utifrån	  

den	  som	  Kretsloppsrådet	  har	  tagit	  fram,	  vilket	  är	  lite	  synd.	  

	  

7.1.2.	  De	  olika	  materialvalsystemen	  

Alla	  respondenter	  håller	  med	  om	  att	  de	  initiativ	  som	  tagits	  fram	  i	  form	  av	  olika	  

materialhanteringssystem	  som	  BASTA,	  Byggvarubedömningen	  och	  Sunda	  Hus	  är	  

bra	  för	  att	  det	  sätter	  fokus	  på	  byggnadsmaterialen	  och	  driver	  utvecklingen	  till	  att	  

göra	  miljövänliga	  produktval.	  Idag	  finns	  det	  ingen	  möjlighet	  att	  systemen	  ska	  

täcka	  alla	  produkter,	  vilket	  medför	  att	  företagen	  blir	  tvungna	  att	  rikta	  sig	  direkt	  

till	  leverantörerna	  för	  att	  få	  information.	  Enligt	  projektledaren	  på	  PEAB	  så	  jobbar	  

de	  mycket	  med	  att	  driva	  på	  leverantörerna	  att	  leverera	  information	  om	  

produkterna	  trots	  att	  de	  inte	  finns	  registrerade	  någonstans.	  

	  

Systemen	  fungerar	  lite	  olika	  vilket	  respondenterna	  haft	  synpunkter	  på.	  

Respondenten	  från	  Golvbranschen,	  som	  får	  representera	  leverantörerna	  i	  det	  

här	  sammanhanget,	  påpekar	  att	  systemen	  i	  många	  fall	  missar	  funktionsaspekten	  

och	  livscykelperspektivet	  i	  materialet,	  vilket	  kan	  leda	  till	  att	  man	  väljer	  ett	  

material	  som	  har	  bra	  betyg	  i	  systemen	  men	  som	  på	  sikt	  inte	  visar	  sig	  vara	  rätt	  

val.	  



	   31	  

	  

Den	  miljöansvarige	  på	  Golvbranschen	  har	  fått	  intrycket	  från	  sina	  medlemmar	  att	  

eftersom	  systemen	  fungerar	  olika	  kan	  det	  ibland	  vara	  svårt	  för	  leverantörerna	  

att	  hänga	  med.	  I	  Byggvarubedömningen	  fås	  ett	  bättre	  betyg	  om	  mycket	  

information	  redovisas	  medan	  i	  Sunda	  Hus	  får	  du	  ett	  sämre	  betyg.	  Detta	  kan	  

skapa	  förvirring	  hos	  leverantören	  som	  har	  svårt	  att	  avgöra	  hur	  mycket	  

information	  som	  tas	  med.	  Hon	  påpekar	  att	  “Detta	  gör	  det	  svårt	  för	  leverantören	  

att	  ta	  med	  all	  information,	  trots	  att	  de	  själv	  vill	  det”.	  	  

Hon	  säger	  även	  att	  det	  finns	  en	  risk	  att	  mindre	  företag	  kan	  utmanövreras	  av	  

större	  företag	  på	  grund	  av	  att	  de	  kan	  ha	  svårare	  att	  ta	  fram	  all	  information.	  Något	  

man	  absolut	  inte	  skall	  ta	  hänsyn	  till	  enligt	  projektledaren	  på	  PEAB.	  För	  ska	  man	  

vara	  med	  i	  leken	  måste	  man	  kunna	  få	  fram	  alla	  uppgifter.	  Han	  menar	  att	  han	  har	  

upplevt	  att	  mindre	  företag	  har	  noll	  koll	  på	  vad	  de	  säger	  för	  någonting	  ”Dom	  har	  

importerat	  miljövänligt	  från	  USA	  som	  dom	  inte	  har	  en	  aning	  om	  vad	  det	  innehåller	  

för	  nånting,	  men	  bra	  är	  det!”.	  	  Han	  anser	  att	  det	  ska	  ställas	  samma	  krav	  oavsett	  

storlek	  på	  företaget	  ”Det	  är	  nästan	  ett	  måste	  för	  att	  lyckas	  fasa	  ut	  de	  farliga	  

ämnena	  i	  branschen”.	  	  

	  

Golvbranschens	  leverantörsmedlemmar	  tycker	  att	  BASTA-‐systemet	  fungerar	  bra	  

i	  det	  avseendet	  att	  där	  har	  leverantörerna	  bättre	  koll	  på	  sina	  produkter	  och	  dess	  

information.	  När	  det	  gäller	  de	  andra	  systemen	  där	  byggvarudeklarationer	  och	  

säkerhetsdatablad	  ligger	  till	  grund	  för	  bedömningarna	  finns	  det	  ett	  problem	  vad	  

gäller	  uppdateringen	  av	  information.	  Det	  finns	  en	  risk	  att	  gammal	  

dokumentation	  ligger	  kvar,	  vilket	  kan	  vara	  svårt	  att	  rätta	  till.	  Ibland	  kan	  det	  i	  de	  

här	  systemen	  även	  finnas	  information	  om	  deras	  produkt	  som	  leverantörerna	  

inte	  känner	  igen.	  Där	  önskas	  det	  att	  det	  skapas	  en	  bättre	  kontakt	  för	  att	  

säkerställa	  informationen.	  Detta	  är	  något	  som	  Miljösamordnaren	  på	  Akademiska	  

hus	  inte	  alls	  håller	  med	  om.	  ”Man	  kan	  inte	  klanka	  ner	  på	  systemen	  att	  inte	  rätt	  

information	  finns	  med”,	  det	  är	  ju	  ett	  tecken	  på	  att	  materialleverantörerna	  måste	  

bli	  ännu	  bättre	  på	  att	  leverera	  information	  menar	  han.	  Ansvaret	  måste	  ligga	  på	  

materialleverantörerna	  att	  leverera	  rätt	  version	  till	  systemen.	  ”Systemen	  har	  inga	  

resurser	  att	  sitta	  och	  leta	  på	  leverantörernas	  hemsidor	  efter	  rätt	  version,	  det	  

intresset	  måste	  komma	  ifrån	  deras	  håll”.	  Det	  är	  trots	  allt	  materialleverantören	  
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som	  drar	  nytta	  av	  dessa	  bedömningar.	  Han	  påpekar	  dock	  att	  det	  har	  skett	  stora	  

förändringar	  de	  senaste	  fyra-‐fem	  åren	  vad	  gäller	  viljan	  att	  få	  sina	  produkter	  

bedömda.	  Det	  beror	  på	  att	  genom	  att	  de	  olika	  systemen	  ställer	  sina	  krav	  har	  

materialleverantörerna	  förstått	  att	  man	  måste	  tillhandahålla	  

byggvarudeklarationer	  på	  rätt	  sätt	  för	  att	  kunna	  vara	  med	  och	  delta.	  	  

	  

Miljöansvarige	  på	  Golvbranschen	  förmedlar	  från	  sina	  medlemmar	  att	  det	  är	  svårt	  

att	  få	  in	  underleverantörsintyg	  i	  systemen.	  Det	  vill	  säga	  att	  en	  leverantör	  

använder	  någonting	  i	  sin	  produkt	  som	  de	  får	  från	  underleverantörerna.	  Då	  måste	  

de	  kunna	  intyga	  att	  även	  den	  produkten	  eller	  komponenten	  uppfyller	  kraven,	  så	  

helheten	  av	  produkten	  klarar	  kraven.	  Det	  är	  dock	  något	  som	  de	  här	  systemen	  

jobbar	  med	  för	  att	  det	  ska	  bli	  bättre.	  

	  

Enligt	  miljöansvarige	  på	  Golvbranschen	  finns	  det	  även	  åsikter	  kring	  vissa	  

kriterier,	  om	  det	  ska	  finns	  krav	  eller	  inte.	  Till	  exempel	  finns	  det	  ett	  gränsvärde	  i	  

byggvarubedömningen	  på	  PVOC	  (totala	  emissioner),	  vilket	  är	  lite	  ifrågasatt	  då	  

det	  inte	  är	  ett	  relevant	  mått	  att	  mäta	  inomhusluftklimat,	  eftersom	  de	  innehåller	  

alla	  emissioner	  och	  inte	  enskilda	  emissioner	  som	  kan	  vara	  skadliga.	  	  

De	  är	  även	  kritiska	  mot	  Sunda	  Hus	  vad	  gäller	  bedömningen	  av	  produkter	  där	  

mindre	  miljövänliga	  ämnen	  används	  i	  tillverkningen	  för	  att	  skapa	  ett	  på	  sikt	  

kanske	  mer	  hållbart	  material.	  Där	  finns	  det	  redan	  hårda	  regler	  vad	  gäller	  

arbetsmiljön	  om	  hur	  ämnena	  ska	  hanteras	  vid	  produktionen.	  Då	  menar	  de	  att	  det	  

är	  lite	  konstigt	  att	  Sunda	  Hus	  ska	  gå	  in	  som	  något	  slags	  kontrollorgan	  över	  de	  

sakerna.	  Detta	  gör	  att	  en	  produkt	  som	  innehåller	  ett	  ämne	  vid	  tillverkningen	  

men	  inte	  i	  slutprodukten	  får	  ett	  sämre	  betyg	  än	  produkter	  som	  inte	  använder	  det	  

i	  tillverkningen.	  Trots	  att	  det	  visar	  sig	  att	  den	  produkten	  är	  bättre	  i	  ett	  längre	  

perspektiv.	  

	  

7.2.	  Att	  digitalisera	  materialinformation	  och	  behovet	  av	  en	  ny	  

databas	  

Respondenterna	  är	  överens	  om	  att	  en	  digitalisering	  av	  byggvaruinformationen	  

är	  rätt	  steg	  att	  ta,	  då	  den	  bli	  mer	  lättillgänglig	  och	  lätthanterlig.	  De	  menar	  att	  i	  
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och	  med	  att	  man	  digitaliserar	  byggvarudeklarationerna	  finns	  det	  större	  

möjligheter	  att	  uppdatera	  informationen	  och	  på	  så	  sätt	  kvalitetssäkra	  

produkterna.	  	  ”Det	  låter	  jättebra!	  Självklart	  måste	  vi	  utnyttja	  all	  tillgänglig	  teknik”	  

säger	  miljösamordnaren	  på	  Akademiska	  hus.	  Respondenterna	  anser	  även	  att	  det	  

är	  viktigt	  att	  man	  utgår	  ifrån	  de	  mallar	  och	  system	  som	  redan	  finns	  och	  arbeta	  

vidare	  därifrån.	  

	  

De	  är	  också	  eniga	  om	  att	  en	  digitalisering	  av	  materialinformationen	  skulle	  

underlätta	  för	  inhämtandet	  av	  deklarationer.	  Dock	  tror	  projektledaren	  på	  PEAB	  

att	  det	  hänger	  mycket	  på	  leverantörerna,	  hur	  bred	  acceptans	  de	  har	  för	  det	  här.	  

Det	  är	  ändå	  de	  som	  tillhandahåller	  all	  den	  här	  informationen.	  	  

	  

Vad	  det	  gäller	  skapandet	  av	  en	  ny	  databas	  är	  majoriteten	  av	  respondenterna	  lite	  

skeptiska.	  De	  menar	  om	  det	  nu	  tillkommer	  ännu	  en	  databas,	  måste	  

leverantörerna	  mata	  in	  information	  på	  ännu	  ett	  ställe,	  vilket	  blir	  ännu	  mer	  

kostsamt	  och	  omständligt.	  Det	  kan	  medföra	  att	  det	  blir	  ännu	  svårare	  att	  

upprätthålla	  uppdaterad	  information	  på	  alla	  ställen.	  	  

	  

”Det	  måste	  finnas	  något	  mått	  av	  informationssäkerhet	  här.	  Ifall	  man	  går	  in	  

och	  letar	  efter	  en	  byggvarudeklaration	  så	  ska	  jag	  veta	  att	  det	  är	  den	  

senaste	  upplagan.	  Det	  ska	  inte	  finnas	  någon	  nyare	  om	  man	  går	  in	  på	  

leverantörernas	  hemsida.	  Det	  är	  väldigt	  viktigt”	  säger	  projektledaren	  på	  

PEAB.	  

	  

Miljösamordnaren	  på	  Akademiska	  Hus,	  som	  är	  den	  som	  är	  mest	  insatt	  i	  BIM	  

Green	  Box,	  beskriver	  situationen	  så	  här:	  

“BIM	  Green	  Box	  är	  ju	  bara	  ett	  sätt	  att	  tillhandahålla	  någonting.	  

Informationen	  finns	  med	  automatik,	  alltså	  byggvarudeklarationer	  finns	  inte	  

med	  automatik.	  Utan	  det	  är	  någonting	  som	  man	  måste	  ut	  och	  fråga	  om,	  och	  

pressa	  så	  det	  blir	  bättre	  och	  bättre.	  BIM	  Green	  Box	  gör	  ju	  heller	  inte	  några	  

bedömningar	  utan	  att	  man	  egentligen	  bara	  paketerar	  och	  tillhandahåller	  

information	  kan	  man	  säga.	  Och	  det	  tycker	  jag	  är	  bra”.	  
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7.3.	  Vilken	  information	  är	  viktig	  att	  ha	  med	  

Samtliga	  svarade	  att	  ju	  mer	  information	  det	  finns	  med,	  desto	  bättre	  är	  det.	  

Eftersom	  man	  bygger	  byggnader	  för	  en	  lång	  tid	  framöver	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  en	  

bra	  uppfattning	  om	  vad	  som	  egentligen	  finns	  i	  byggnaden.	  

Byggproduktspecialisten	  på	  Kemikalieinspektionen	  menar	  att	  när	  man	  jobbar	  

med	  långlivade	  varor	  är	  det	  bättre	  att	  se	  det	  i	  ett	  bredare	  perspektiv.	  	  

	  

”Det	  kemiska	  innehållet	  ska	  absolut	  finnas	  med	  tycker	  jag”	  sa	  projektledaren	  från	  

PEAB	  och	  nämnde	  särskilt	  de	  ämnena	  som	  man	  måste	  ha	  tillstånd	  för	  att	  

använda	  och	  de	  som	  finns	  med	  på	  kandidatförteckningen	  i	  REACH.	  	  

	  

Miljöansvarige	  på	  Golvbranschen	  framhävde	  att	  funktionsaspekten	  och	  

livscykelperspektivet	  behöver	  förbättras.	  Om	  man	  till	  exempel	  använder	  en	  

produkt	  som	  klassas	  som	  miljövänlig,	  men	  där	  kemiska	  produkter	  använts	  vid	  

underhåll	  och	  skötsel,	  kanske	  det	  ändå	  inte	  är	  ett	  bra	  val.	  ”Valen	  kanske	  grundar	  

sig	  i	  de	  som	  fått	  bäst	  betyg	  i	  LEED	  eller	  BREEAM	  där	  de	  inte	  har	  med	  dessa	  

aspekter”.	  Så	  funktionsaspekten	  tycker	  de	  är	  önskvärd	  att	  den	  finns	  med,	  så	  man	  

slipper	  byta	  ut	  material	  i	  förtid.	  Hon	  berättar	  att	  det	  finns	  ett	  verktyg	  som	  

kommer	  från	  ERFMI,	  som	  är	  en	  organisation	  för	  tillverkare	  av	  ”resilient	  flooring”	  

(plast,	  linoleum	  och	  gummi).	  I	  verktyget	  samlas	  information/data	  från	  stora	  

tillverkare	  i	  Europa.	  Aktuell	  information	  från	  vagga	  till	  graven,	  inriktat	  på	  tio	  

olika	  golvtyper	  som	  har	  samlats	  i	  ett	  verktyg	  som	  kan	  skapa	  EPD	  för	  dessa	  typer	  

av	  golv.	  Verktyget	  inkluderar	  aspekten	  städning	  och	  underhåll	  och	  hur	  länge	  den	  

kan	  ligga	  innan	  det	  måste	  bytas	  ut.	  ”Sådana	  saker	  kanske	  kan	  vara	  en	  idé	  att	  det	  

finns	  möjlighet	  att	  koppla	  till	  den	  ”gröna	  lådan”.	  

	  

Projektledaren	  på	  PEAB	  förklarade	  att	  den	  första	  juli	  i	  år	  börjar	  den	  nya	  

byggproduktförordnigen	  gälla	  där	  det	  krävs	  att	  alla	  produkter	  CE-‐märks.	  Där	  vet	  

ingen	  riktigt	  hur	  det	  ska	  hanteras	  idag.	  Det	  tycker	  han	  är	  en	  viktig	  input	  att	  

kunna	  ha	  med	  i	  den	  här	  databasen.	  Han	  menade	  om	  det	  nu	  ska	  skapas	  en	  ny	  

databas	  är	  det	  viktigt	  att	  även	  prestandadeklarationerna	  finns	  med.	  
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Då	  det	  gäller	  sökkriterier	  så	  tycker	  respondenterna	  att	  det	  skulle	  kunna	  gå	  och	  

söka	  på	  de	  byggkoder	  som	  används	  i	  systemen	  idag	  som	  BSAB,	  BK04,	  RSK	  etc.	  

Men	  här	  togs	  även	  avfallskoder	  (EWC)	  upp	  som	  framförallt	  skulle	  kunna	  

utnyttjas	  vid	  rivning	  och	  ombyggnation.	  Enligt	  Byggproduktspecialisten	  på	  

Kemikalieinspektionen	  kommer	  det	  bli	  ökade	  krav	  vad	  gäller	  återvinning	  av	  

avfall	  så	  därför	  tycker	  de	  att	  den	  aspekten	  är	  viktig	  att	  ha	  med.	  ”Det	  kommer	  

högre	  krav	  från	  EU	  att	  man	  ska	  återvinna	  byggavfall.	  Och	  då	  ser	  ju	  vi	  det	  som	  en	  

bra	  idé	  att	  få	  produkterna,	  i	  så	  fall	  kategoriserade	  för	  att	  fasa	  ut	  farliga	  ämnen”.	  	  

	  

	  

7.4.	  Möjligheter	  med	  BIM	  Green	  Box	  

De	  är	  alla	  överens	  att	  det	  finns	  en	  stor	  nytta	  med	  BIM	  Green	  Box	  i	  stort	  sett	  hela	  

branschen.	  Framförallt	  i	  förvaltningen	  där	  lagring	  av	  materialinformation	  är	  

viktigt	  vid	  framtida	  renoveringar	  och	  vid	  rivningstillfället.	  Att	  på	  något	  sätt	  få	  

informationen	  samlad	  och	  lagrad	  i	  en	  BIM-‐modell	  måste	  vara	  oerhört	  värdefullt	  i	  

ett	  längre	  perspektiv	  anser	  Miljösamordnaren	  på	  Akademiska	  Hus.	  Han	  

beskriver	  situationen	  så	  här:	  

”Vi	  på	  akademiska	  hus	  vi	  använder	  ju	  BIM	  i	  vår	  projektering	  och	  i	  vårt	  

byggande,	  det	  är	  nog	  ganska	  naturlig	  utveckling	  att	  man	  då	  också	  kan	  få	  

uppgifter	  om	  vad	  det	  är	  för	  material	  som	  finns	  i	  bygganden	  och	  vad	  

materialet	  står	  för.	  Man	  måste	  dock	  hålla	  isär	  vad	  som	  är	  faktauppgifter	  

och	  vad	  som	  är	  värderade	  uppgifter”.	  

	  

Det	  finns	  stora	  vinster	  i	  miljöcertifiering	  där	  man	  kan	  underlätta	  att	  samla	  

uppgifter	  och	  därmed	  spara	  mycket	  tid	  och	  pengar	  menar	  projektledaren	  på	  

PEAB.	  Han	  framhäver	  dock	  att	  det	  bör	  finnas	  en	  tydlig	  affärsnytta	  med	  databasen	  

för	  att	  få	  med	  leverantörerna	  på	  tåget	  ”just	  den	  kopplingen	  mellan	  

leverantör/producent	  och	  databasen	  måste	  väl	  tydliggöras”	  säger	  han.	  
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Huruvida	  det	  här	  systemet	  skulle	  kunna	  underlätta	  vid	  miljöcertifiering	  så	  

förklarade	  miljösamordnaren	  på	  Akademiska	  Hus	  att	  miljöcertifiering	  inte	  bara	  

handlar	  om	  bra	  produktval	  utan	  även	  om	  rätt	  dokumentation.	  	  

	  

”BIM	  Green	  box	  tycker	  jag	  i	  så	  fall	  skulle	  kunna	  fungera	  som	  en	  loggbok.	  

Men	  det	  har	  jag	  svårt	  att	  se.	  Man	  måste	  dock	  skilja	  på	  faktauppgifter	  och	  

värderade	  uppgifter.	  Men	  man	  kan	  ju	  tänka	  sig	  att	  produkter	  som	  undviks	  i	  

byggvarubedömningen	  syns	  i	  BIM	  green	  BOX”.	  	  

	  

Då	  frågan	  kom	  upp	  om	  informationen	  skulle	  tredjeparts-‐granskas	  tvivlade	  

respondenterna.	  ”Nej,	  hur	  ska	  man	  göra	  det?	  Det	  ansvaret	  måste	  ligga	  på	  

materialleverantörerna”	  sa	  miljösamordnaren	  på	  Akademiska	  Hus.	  Att	  bygga	  upp	  

något	  system	  för	  att	  granska	  byggvarudeklarationer	  trodde	  han	  skulle	  ha	  

kontraproduktiv	  verkan	  då	  man	  tar	  bort	  ansvaret	  från	  materialleverantörerna.	  

Medan	  projektledaren	  på	  PEAB	  svarade	  ”	  Det	  hade	  väl	  varit	  önskvärt,	  men	  jag	  

tror	  inte	  det	  är	  möjligt	  mer	  än	  för	  vissa	  företag	  som	  kanske	  ser	  en	  nytta	  med	  det”.	  
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8.	  Diskussion	  
I	  det	  avslutande	  kapitlet	  besvaras	  studiens	  frågeställningar	  där	  diskussioner	  förs	  

kring	  de	  beaktade	  frågorna.	  Diskussionen	  avslutas	  med	  en	  slutsats	  som	  ska	  påvisa	  

vilka	  aspekter	  som	  är	  viktig	  att	  tänka	  på	  vid	  utformningen	  av	  ett	  nytt	  

materialhanteringssystem.	  

	  

Dagens	  hantering	  av	  byggmaterialinformation	  
	  
Branschen	  tycker	  det	  är	  bra	  att	  det	  ställs	  krav	  på	  våra	  byggprodukter,	  om	  dess	  

innehåll	  och	  även	  andra	  miljöpåverkande	  egenskaper,	  vilket	  enligt	  

Kretsloppsrådet	  (1995)	  också	  är	  bakgrunden	  till	  varför	  

byggvarudeklarationerna	  inrättades	  i	  slutet	  av	  1990-‐talet.	  Det	  är	  inte	  förrän	  de	  

senaste	  åren	  som	  utvecklingen	  verkligen	  har	  tagit	  fart.	  Som	  vanligt	  när	  nya	  krav	  

och	  regler	  inrättas	  så	  tar	  det	  en	  tid	  innan	  man	  ser	  resultat	  i	  arbetet.	  Sverige	  

ligger	  i	  framkant	  vad	  gäller	  kontroll	  över	  informationen	  i	  byggmaterialen.	  Det	  är	  

något	  branschen	  självklart	  ska	  fortsätta	  med,	  dela	  med	  sig	  av	  kunskapen	  samt	  att	  

driva	  på	  andra	  länder	  att	  tillhandahålla	  informationen	  på	  ett	  bättre	  sätt.	  	  

	  

Studien	  har	  visat	  att	  det	  fortfarande	  finns	  stora	  brister	  i	  

informationshanteringen.	  Bland	  annat	  kunde	  det	  vara	  svårt	  för	  

materialleverantörerna	  att	  få	  fram	  all	  data	  kring	  produkten.	  Detta	  bekräftas	  även	  

från	  Kretsloppsrådet	  (2007)	  där	  de	  menar	  att	  det	  är	  en	  av	  anledningarna	  till	  

varför	  byggvarudeklarationerna	  och	  säkerhetsdatabladen	  inte	  motsvarar	  

förväntningarna	  och	  levereras	  med	  olika	  kvalitet.	  	  

Under	  intervjuerna	  framkom	  det	  att	  de	  högre	  ställda	  kraven	  från	  fastighetsägare	  

och	  beställare	  har	  gjort	  att	  leverantörerna	  har	  blivit	  noggrannare	  vad	  gäller	  

dokumentation	  av	  sina	  produkter.	  Enligt	  Kretsloppsrådet	  (2007)	  är	  det	  också	  

anledningen	  till	  varför	  materialinformationen	  har	  varit	  bristfällig	  tidigare,	  att	  

kraven	  har	  varit	  för	  otydliga	  och	  det	  har	  funnits	  ointresse	  från	  branschen	  vad	  

gäller	  byggvarudeklarationer.	  Även	  om	  ansvaret	  ligger	  i	  materialleverantörernas	  

händer	  så	  krävs	  det	  att	  branschen	  gemensamt	  tar	  tag	  i	  problemet	  för	  att	  man	  ska	  

få	  fart	  på	  utvecklingen.	  Men	  som	  studien	  visar	  så	  finns	  det	  många	  bra	  exempel	  på	  
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det,	  både	  i	  form	  av	  de	  olika	  materialvalsystemen	  och	  de	  olika	  

miljöcertifieringssystemen.	  	  

	  

Att	  digitalisera	  materialinformationen	  och	  behovet	  av	  en	  ny	  databas	  
	  
Versionerna	  av	  befintliga	  byggvarudeklarationer	  och	  säkerhetsdatablad	  är	  lite	  

gamla	  och	  det	  skulle	  vara	  önskvärt	  att	  man	  fick	  dem	  digitaliserade.	  Något	  som	  

även	  är	  på	  gång	  från	  Föreningen	  för	  byggvarudeklarationer.	  Att	  digitalisera	  

byggmaterialinformation	  är	  absolut	  rätt	  steg	  att	  ta	  i	  utvecklingen.	  Det	  har	  

framkommit	  i	  studien	  att	  tekniken	  redan	  finns	  där,	  det	  är	  bara	  att	  initiativet	  

måste	  tas.	  Det	  är	  också	  meningen	  med	  BIM	  Green	  Box.	  Där	  ges	  möjligheten	  att	  

tillhandahålla	  och	  förvalta	  informationen	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  den	  är	  

lättillgänglig	  för	  förvaltarna	  att	  lagra	  värdefull	  information	  om	  byggnaden.	  Det	  

förenklar	  även	  arbetet	  för	  projektörer	  och	  entreprenör	  att	  göra	  smarta	  

produktval.	  	  

	  

Med	  hjälp	  av	  BIM	  Green	  Box	  ska	  man	  kunna	  få	  fram	  produktinformation	  i	  

byggnaden	  och	  därifrån	  göra	  en	  bedömning.	  Trots	  att	  produkterna	  inte	  blir	  

bedömda	  borde	  materialleverantörerna	  nu	  vara	  så	  medvetna	  om	  kraven	  och	  

leverera	  miljövänliga	  produkter,	  utan	  att	  fokusera	  på	  vilket	  betyg	  de	  får.	  Den	  

insikten	  har	  redan	  de	  andra	  bedömningssystemen	  bidragit	  med.	  	  

	  

Vilken	  information	  är	  viktig	  att	  ha	  med?	  
	  
I	  studien	  har	  det	  framkommit	  att	  ju	  mer	  information	  det	  finns	  om	  produkten	  

desto	  lättare	  är	  det	  att	  göra	  bra	  val.	  Det	  är	  viktigt	  att	  utgå	  från	  vad	  som	  är	  bra	  

med	  de	  system	  som	  finns	  och	  gå	  vidare	  därifrån.	  Bland	  annat	  så	  framkom	  det	  

från	  respondenterna	  att	  det	  bör	  finnas	  ett	  stort	  fokus	  på	  det	  kemiska	  innehållet.	  

Där	  är	  redan	  BASTA	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  man	  kan	  hantera	  det	  kemiska	  

innehållet.	  Deras	  egenskapskriterier	  fungerar	  som	  ett	  bra	  underlag	  för	  att	  

påskynda	  utfasningen	  av	  farliga	  ämnen	  i	  byggnadsmaterialen	  (BASTA,	  2012),	  så	  

den	  ska	  man	  dra	  nytta	  av.	  	  	  

	  



	   39	  

I	  intervjustudien	  togs	  även	  byggproduktförordningen	  upp.	  Den	  börjar	  gälla	  från	  

och	  med	  1	  juli	  2013	  då	  det	  blir	  obligatoriskt	  att	  alla	  produkter	  måste	  CE-‐märkas.	  

Att	  ha	  det	  i	  åtanke	  vid	  framställningen	  av	  BIM	  Green	  Box	  kan	  vara	  en	  bra	  idé.	  I	  

och	  med	  att	  det	  ställs	  krav	  på	  CE-‐märkning	  är	  det	  ett	  utmärkt	  tillfälle	  att	  se	  till	  

att	  man	  får	  dessa	  formulär	  digitala.	  Det	  kommer	  verkligen	  underlätta	  för	  att	  

hålla	  koll	  på	  all	  den	  information	  som	  de	  förmedlar.	  

	  

Funktionsaspekten	  och	  prestanda	  var	  något	  som	  framhävdes	  under	  intervjuerna.	  

Det	  är	  en	  aspekt	  som	  inte	  finns	  med	  i	  några	  av	  de	  systemen	  som	  finns	  idag.	  Ett	  

verktyg	  som	  tagits	  fram	  från	  organisationen	  ERFMI	  togs	  upp	  i	  intervjun	  med	  

miljöansvarige	  på	  Golvbranschen.	  Ett	  intressant	  verktyg	  att	  undersöka	  och	  

kanske	  dra	  nytta	  av.	  Granska	  deras	  version	  och	  se	  hur	  de	  har	  löst	  det	  problemet	  

för	  att	  sedan	  anpassa	  det	  i	  BIM	  Green	  Box.	  	  

	  

Vad	  gäller	  sökkriterierna	  så	  har	  det	  framkommit	  i	  både	  litteraturstudien	  (Kap	  4)	  

och	  intervjustudien	  (kap	  7.3)	  att	  det	  finns	  olika	  sökmöjligheter	  i	  de	  nuvarande	  

databaserna.	  Även	  här	  ska	  man	  dra	  nytta	  av	  det	  som	  redan	  finns	  och	  utveckla	  

det.	  Att	  man	  i	  BIM	  Green	  Box	  tar	  med	  alla	  sökkriterier	  som	  redan	  finns	  samt	  att	  

komplettera	  med	  en	  del	  nya.	  Ett	  sökkriterium	  som	  togs	  upp	  i	  intervjuerna	  var	  

avfallskoder,	  EWC.	  Om	  det	  finns	  möjlighet	  att	  kunna	  söka	  på	  det	  kriteriet	  skulle	  

det	  underlätta	  vid	  rivning	  och	  ombyggnation.	  Eftersom	  det	  kommer	  bli	  ökade	  

krav	  vad	  gäller	  återvinning	  av	  avfall	  så	  är	  den	  aspekten	  viktigt	  att	  ha	  med.	  

Speciellt	  om	  nu	  informationen	  finns	  lagrad	  i	  en	  BIM-‐modell	  så	  man	  enkelt	  kan	  

mängda	  och	  kategorisera	  de	  olika	  avfallen.	  Det	  är	  viktigt	  att	  man	  från	  början	  

funderar	  på	  vad	  man	  kan	  använda	  informationen	  (koden)	  till	  och	  därefter	  och	  

därifrån	  kategorisera.	  	  Med	  denna	  teknik	  så	  skulle	  miljöinventeringar	  i	  princip	  

kunna	  ske	  med	  ett	  knapptryck.	  Vilket	  förstås	  sparar	  mycket	  tid	  och	  pengar,	  och	  

framförallt	  blir	  de	  mer	  noggranna	  vad	  gäller	  mängden	  farliga	  ämnen.	  

	  

Möjligheter	  med	  BIM	  Green	  Box	  
	  
Trots	  att	  flera	  av	  respondenterna	  hade	  svårt	  att	  förstå	  visionen	  med	  BIM	  Green	  

Box,	  var	  alla	  överens	  om	  att	  hela	  branschen	  kan	  dra	  nytta	  av	  systemet,	  
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framförallt	  i	  förvaltningen.	  Det	  bekräftas	  av	  Lindström	  och	  Jongeling	  (2010a)	  

som	  beskriver	  att	  förvaltningsfasen	  utgör	  den	  absolut	  största	  delen	  inom	  en	  

byggprocess	  och	  att	  det	  därför	  är	  det	  extra	  viktigt	  att	  där	  ha	  en	  organiserad	  

informationshantering	  i	  den	  fasen.	  Tekniken	  finns	  redan	  i	  BIM	  idag,	  

informationen	  lagras	  i	  olika	  objekt.	  Genom	  att	  utnyttja	  den	  tekniken	  skapas	  ännu	  

större	  möjligheter	  till	  att	  få	  uppdaterad	  information	  som	  man	  kan	  ha	  användning	  

för	  genom	  hela	  byggnaden	  livstid.	  	  

	  

Många	  av	  respondenterna	  i	  studien	  framhåller	  att	  det	  från	  materialtillverkarnas	  

sida	  finns	  vissa	  tvivelaktigheter	  angående	  skapandet	  av	  ännu	  en	  ny	  databas.	  

Detta	  borde	  istället	  ge	  en	  ännu	  bättre	  möjlighet	  till	  materialleverantörerna	  att	  få	  

ut	  sina	  produkter	  på	  marknaden,	  mer	  lättillgängliga	  och	  utan	  bedömningar.	  

Systemet	  ska	  inte	  bedöma	  produkterna,	  utan	  istället	  underlätta	  vid	  en	  eventuell	  

miljöbedömning.	  I	  studien	  har	  det	  framkommit	  att	  både	  BASTA	  och	  Sunda	  Hus	  

har	  verktyg	  för	  att	  underlätta	  vid	  miljöbedömningar.	  Även	  här	  är	  det	  bra	  att	  

undersöka	  hur	  verktygen	  fungerar	  och	  sedan	  anpassa	  för	  den	  nya	  databasen.	  

8.1.	  Slutsats	  

Här	  nedan	  redovisas	  de	  viktigaste	  aspekterna	  som	  togs	  upp	  i	  studien,	  dessa	  kan	  

vara	  bra	  att	  ha	  i	  åtanke	  vid	  utformningen	  av	  det	  nya	  systemet	  BIM	  Green	  Box.	  	  

	  

• Kategorisera	  efter	  olika	  koder	  

Det	  ska	  finnas	  möjlighet	  att	  söka	  på	  de	  byggkoder	  som	  finns	  idag	  plus	  att	  

man	  kompletterar	  med	  några.	  EWC-‐koder	  kan	  vara	  bra	  för	  att	  underlätta	  

vid	  återvinnig	  av	  avfall.	  Viktigt	  att	  man	  i	  förväg	  tänker	  på	  vad	  

informationen	  (koden)	  kan	  användas	  till	  och	  därefter	  kategoriserar.	  

• Byggproduktförordningen	  

Då	  ingen	  idag	  vet	  hur	  dessa	  formulärer	  ska	  hanteras	  kan	  det	  vara	  en	  bra	  

idé	  att	  beakta	  dem	  i	  det	  nya	  systemet.	  

• Utnyttja	  de	  nuvarande	  systemen	  	  	  

Använd	  nyttig	  kunskap	  och	  utveckla	  befintlig	  teknik.	  

• Fortsätt	  driva	  på	  materialleverantörerna	  
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Man	  ska	  kunna	  lita	  på	  att	  den	  information	  som	  leverantörerna	  lämnar	  är	  

sanningsenlig.	  Tredjeparts	  granskning	  är	  inte	  möjlig,	  det	  skulle	  få	  en	  

kontraproduktiv	  verkan.	  	  

• Funktionsaspekten	  

Skapa	  en	  totalbild	  av	  en	  produkts	  miljöpåverkan	  under	  hela	  dess	  

livscykel.	  För	  underhåll	  och	  skötsel	  av	  en	  produkt	  kan	  andra	  kemiska	  

produkter	  användas.	  Det	  kan	  vara	  önskvärt	  att	  man	  har	  med	  den	  

aspekten,	  så	  kan	  man	  göra	  sina	  materialval	  utifrån	  den.	  I	  studien	  har	  det	  

kommit	  upp	  verktyg	  som	  beaktar	  denna	  aspekt.	  Det	  kan	  vara	  något	  att	  

undersöka	  närmare.	  

• Tydliggör	  affärsnyttan	  

För	  att	  få	  med	  branschen	  måste	  man	  tydliggöra	  vilka	  vinsterna	  med	  det	  

här	  systemet	  kan	  vara.	  

	  

8.2.	  Förslag	  till	  vidare	  forskning	  

Studien	  beaktade	  åsikter	  från	  aktörer	  från	  olika	  delar	  i	  byggprocessen.	  Det	  skulle	  

vara	  intressant	  att	  enbart	  undersöka	  materialleverantörernas	  åsikter	  hur	  de	  

digitala	  formulären	  ska	  byggas	  upp,	  både	  innehållsmässigt	  och	  hur	  gränssnittet	  

skulle	  se	  ut.	  	  

	  

8.3.	  Metoddiskussion	  

Valet	  att	  göra	  en	  kvalitativ	  undersökning	  grundade	  sig	  i	  att	  försöka	  få	  en	  

närmare	  kontakt	  med	  respondenterna.	  Då	  arbetet	  belyser	  ett	  ämne	  som	  inte	  har	  

behandlats	  tidigare	  så	  var	  det	  viktigt	  att	  skapa	  en	  diskussion	  med	  

respondenterna	  för	  nå	  ett	  bra	  resultat.	  Att	  intervjuerna	  har	  genomförts	  med	  

aktörer	  i	  hela	  processen	  kedjan	  kan	  ses	  som	  en	  styrka	  i	  undersökningen,	  då	  det	  

inte	  funnit	  någon	  tidigare	  forskning	  eller	  studier	  inom	  ämnet.	  Studiens	  svaghet	  

ligger	  dock	  i	  antalet	  respondenter.	  	  
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Bilaga	  A	  
	  
Intervjumall	  	  
	  
Vad	  fungerar	  informationshanteringen	  idag	  i	  form	  av	  byggvarudeklarationer	  och	  
säkerhetsdatablad?	  
	  
Vad	  tycker	  du	  om	  de	  materialvalsystem	  som	  finns	  idag,	  BASTA,	  BVB,	  Sunda	  	  
Hus?	  
	  
Vad	  är	  era	  åsikter	  om	  projektet	  BIM-‐Green	  box,	  vad	  är	  er	  syn	  på	  en	  ny	  databas?	  
	  
Vad	  anser	  ni	  om	  digitalisera	  materialinformationen?	  	  
	  
Tycker	  ni	  att	  informationen	  i	  BVD	  ska	  granskas	  av	  en	  tredje	  part?	  
	  
Vad	  har	  ni	  för	  erfarenhet	  av	  miljöcertifiering,	  hur	  jobbar	  ni	  med	  det?	  
	  
Är	  det	  viktigt	  att	  alla	  material	  kategoriseras	  med	  olika	  koder?	  	  
	  
Vilka	  aktörer	  tror	  ni	  har	  största	  nytta	  av	  den	  databasen?	  
	  
Vilken	  typ	  av	  information	  tycker	  du	  ska	  finns	  med	  som	  är	  viktigt?	  
	  


