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Fortsatt arbete och möjlighet att föreslå konkreta projektförslag 
Resultatet från workshopen den 1/7 och den input och förslag som kommit in därefter har nu 

sammanställts och utgör grunden för de kommande projekten inom Livscykelperspektiv.  

Processgruppen går nu in ett skede där konkreta projekt ska formas.  Vi fokuserar nu till en början på 

delprojekt 1 (Problem att överbrygga) och 3 (Testpiloter) som vi bedömer kräva mer samordning i 

initieringsprocessen. Alla som vill delta uppmanas därför komma in med konkreta förslag på 

projektbeskrivningar samt vilka som ingår och en ideskiss på budget och finansiering. Idéer för 

innehållet i delprojekten 2 och 4 är förstås också välkomna. 

För att vi skall kunna ta hänsyn till era projektförslag så måste vi ha dessa senast 29 augusti 2016. 

Processgruppen kommer därefter ta fram ett sammanhållet projektförslag till Smart Built 

Environments styrelse som kommer gå på öppen remiss i september och därefter överarbetas av 

Processgruppen. Styrelsen förväntas därefter fatta beslut om projektplanerna i oktober.  

Delprojekt och första förslag på inledande  aktiviteter 

Efter workshopen jobbar processgruppen med en projektstruktur enligt bilden nedan. 

 

Vi har konstaterat att det behövs ett antal inledande projekt som tar fram underlag som sedan kan 

användas i övriga delar av projekten. En första grov skiss på vad som kan ingå i ”1: LCA/LCC för BIM – 

Problem att överbrygga” är framtagande av; 

- ett temporärt format för digitalisering av EPD’er i ett öppet format (kommer utgå från eBVD:s innehåll, 

BVDxml4 och ILCD) 

- en gemensamma grundläggande begreppslista (svenska och engelska) 

- ett gemensam digital generisk kalkyl baserat på SBxml och Coclass samt Building Smart data dictionary 

(bsDD) 

- ta fram generiska miljödata med utgångspunkt från Trafikverket verktyg Klimatkalkyl (samt ansökan till 

E2B2 finns från IVL) 

- ett utkast på gemensam dokumentation- och datakvalitetsrapport för LCA beräkningar i olika skeden 

(IVL har en sådan rapport sedan 2007 som kommer varar utgångspunkten) 
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- skapa instruktioner för användning av temporärt resursregister baserat på Building Smart data 

dictionary (bsDD). Instruktionen hanterar även koppling till artikel ID och leverantörs ID (dialog med C 

Green) 

För att underlätta utvärderingen av testpiloterna föreslås också ett inledande projekt som tar fram 

utvärderingskriterer för piloterna och underlag för erfarenhetsåterföring (intresse för detta har visats 

av Chalmers/SP, KTH/IVL, Lund TH, Luleå, White). På så sätt kommer delprojekt ” 2. Utvärderings- 

och idéprojekt för att stimulera drivkrafterna” att behöva starta upp med en del som kan användas 

för att öka nyttan och utvärderingen av piloterna. I övrigt kommer i detta delprojekt en utvärdering 

av pågående nationella och internationella initiativ där LCA och BIM införts och de erfarenheter som 

kan hämtas där. Utifrån resultatet utvecklas sedan förslag och rekommendationer för 

tillvägagångssätt vid införande samt konkreta verktyg för att stimulera drivkrafterna att använda BIM 

för LCA och LCC. 

Vad skall projektförslagen innehålla 
Testpiloter – korta projektidéer efterlyses  

Nu vill vi ha kortfattade konkreta projektförslag på olika piloter där de problem/hinder som 

identifierats (exempel se nedan) bearbetats till projektförslag som driver utvecklingen framåt. Vi 

tänker oss en kort projektbeskrivning, vilka som deltar, budget och finansiering och kopplingar till 

pågående projekt (max 1-2 sid).  

Det är viktigt att projekten relateras till att med hjälp av BIM utföra LCA- och LCC-beräkningar. 

Problembilden beskrivs i dokumentationen från den inledande workshopen, se PP. Det är viktigt att 

testpilotera inkluderar BIM på något sätt och omfattar en eller gärna flera problemområden/hinder 

som identifierats.  Piloterna ska representera både byggnader och anläggningskonstruktioner (infra) 

och har en stor geografisk spridning, dvs att piloter genomförs i hela landet. Det är önskvärt att 

piloterna använder de stöd och verktyg som utvecklas i delprojektets område 1 (se listan ovan). 

Nedan ges en exempellista på ett eller flera moment som kan ingå i ett pilotprojekt: 

- Processen att i BIM jobba med referensbyggnadsverk och verifierade förbättringar 

- Standardiserade digitala informationsleveranser, såsom:  

- Hantering av generisk produkt-id till artikelinformation (pågår) 

- Vad är unikt för varje skede i byggprocessen och hur kan det informationsbehov som behövs 

hanteras digitalt 

- Vad skall presenteras/rapporteras i varje skede; kopplingar till olika standarder, vad och hur? 

- Hantering av datakvalitet och dataosäkerhet 

- Presentation och inläsning av en generisk kalkyl med dokumentation och kvalitetsrapport 

(inkl resursregister, filformat, mängder, koppling till digitala modeller) 

- Implementering av gemensam IT-plattform för underlagsdata, såsom: 

- Gemensamt digitalt format för EPD, eBVD, osv. 

http://www.smartbuilt.se/~/media/Smartbuilt/Files/Event/160707_workshop/Livscykelperspektiv_WS_Sammanstallning.ashx
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- Gemensamma generiska data 

- Datakvalitet och dataosäkerhet 

- Informationsflöde mellan olika aktörer i bygg- och förvaltningsprocess 

- Från planering, bygg, förvaltning, rivning (även ”kittet”, se Mårten Lindströms 

presentation från workshopen) 

- Koppling GIS och BIM i alla skeden 
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