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Bakgrund - Utsläpp av växthusgaser från bygg-
och fastighetssektorn

Ca 12 milj ton CO2e släpptes ut i Sverige 2017

Det är c:a 19 % av Sveriges totala årliga utsläpp av växthusgaser

Källa: Boverket



Bakgrund – för dyrt att bygga!  

• För dyrt att förvalta (för dyrt att bo, för dyra 
lokaler, för dyra transporter…. )

• Samhällsbyggnadssektorn 15-20 år efter 
tillverknings- och processindustrin avseende 
informationshanteringen

• Bättre informationshantering – ett av de 
viktigaste verktygen för att förbättra (undvika 
fel, effektivisera processerna) 

• Ny teknik möjliggör förbättringar, men nya 
arbetssätt och affärsmodeller behövs



Källa: Ronny Andersson, BIM Alliance Byggmaterial 2015
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BIM?

• Som substantiv… 

– Building Information Model

• Som verb…

– Building Information Modelling

Mårten Lindström, BIM Alliance Byggmaterial 2019



”90 % processer 10 % teknik”

Förutsätter att alla led är med 
och ger stora nyttan i den 
långsiktiga förvaltningen och 
bruksskedet

En ledningsfråga för att 
engagera alla 

– kundkrav från förvaltarna och 
bakåt i kedjan

Underlätta arbete, attrahera en 
ny krävande generation

Inte programspecifikt

Mårten Lindström, BIM Alliance Byggmaterial 2019



The BIM Revolution Comes To Building Materials

The opportunity for Buildning materials

• BIM to create considerable value

• Customize object libraries to highlight
capabilities

• BIM makes it easier to specify specific
brands early in process

• Deliver higher-value offerings

• Use materials with embedded sensors 
for facility management

Beyond IT - HR, strategy, marketing, 
operations…



Lag om klimatdeklaration för byggnader

Lagen avses träda i kraft 1 jan 2022. Enligt punkt 48 i regeringens januariöverenskommelse.

Gäller de som söker bygglov från den 1 januari 2022. 

• Öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan vid uppförande av byggnader.

• Öka kunskapen om livscykelanalyser (LCA) och hur man gör en livscykelanalys. LCA-
metoden ligger till grund för en klimatdeklaration.                                                                          
Förmedla nyttan till olika aktörer i byggprocessen om hur de kan bidra till att minska 
klimatpåverkan.

• Minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs.

Deklaration inkluderar: 

➢Råvaruförsörjning, transport, tillverkning, transport samt bygg och installationsprocessen 
(modul A1-A5)

➢Klimatskärm, bärande konstruktionsdelar och icke bärande innerväggar
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Klimatdeklarationer för flerbostadshus

Källa:

”Hållbar användning av naturresurser (BWR7) – andelen nedströms klimatpåverkan för byggnader” (IVL 2014).
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Ejlertsson, A., von Bahr, J., Green, J., & Wetterlin, S. (2018). Förslag till införande av loggbok. Stockholm: IVL - Svenska Miljöinstitutet

➢ Bl.a. utveckling av ett EPD-verktyg 



Livscykelanalys (LCA)
digitalt i BM

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet
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Främja minskad klimatpåverkan



Klimat- och miljöprestanda kommer att vara konkurrensmedel

• Istället för lagkrav

• Det gäller att lagra rätt data - hur bedöma 
vad som verkligen är relevant?

• Kostnaderna för att hålla med information 
om material är väsentliga för många

• Nya digitala verktyg hos olika aktörer

– Information från leverantör → certifiering 
→förvaltning

– Klimatberäkningar och miljövarudeklarationer 
(EPD)

• Stor inverkan på många yrkeskategorierFungerande digitala 

arbetsflöden för alla 

skeden och aktörer

Information 

Från många källor till många platser

Vad är vad?

Artikelidentitet?



Digitalisering

Källa:eBVD



Gemensam digital standard inom bygg- och 
samhällsbyggnadssektorn

BIM Alliance Artikelidentitet 2019-10-08, Robert af Wetterstedt
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15 okt 2019







Tack!

johan.soderqvist@ivl.se


