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White paper – Värdeskapande datadelning 
samhällsbyggnadssektorn, användarfall produkt- och miljödata  

  

 

Sammanfattning 

Detta white paper beskriver byggsektorns förutsättningar för att dela data inom området produkt- 
och miljödata, både inom och mellan olika branschorganisationer, och ger rekommendationer som 
bygger på de observationer och analyser som gjorts i projektets arbetsgrupper/användarfall.  

Användarfallet har skapat en modell för datadelning i byggprojekt som främjar cirkulärt byggande 
och hållbarhet ur alla aspekter. Modellen har utvärderats av olika aktörer i branschen.  
 
Resultatet visar att modellen fungerar som ett verktyg för att konkretisera komplexa syften med 
datadelning i byggprojektets olika skeden varför en mer generell modell togs fram i projektet. 
Beskrivningsmodellen bygger på att projektets mål, lagar och behov tydliggör syften för 
datadelning i projektets olika skeden, exempelvis energiberäkning, kalkyl eller inköp. Genom 
projektet olika skeden ökar datamängden successivt. Informationsleveranser preciseras i 
leveransspecifikation per skede och syfte i enlighet med rekommendationer och hjälpmedel i 
Nationella riktlinjer. 
 
Engagemanget inom området datadelning för produkt & miljödata är enormt. Många är det som 
vill och kan vara med och bidra till att snabba på den omställningen vår jord så väl behöver. Den 
främsta utmaningen är att det pågår väldigt många olika initiativ som inte är helt samordnade. 
BIM-modellerna fungerar inte alltid att använda som underlag för att iterativt beräkna olika 
miljöaspekter. Vidare saknas det inte standarder utan vägledning och tillämpningar, exempel hur 
man applicerar strukturer och tjänster. 
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De specifika rekommendationerna från detta användarfall handlar om att främja all utveckling 
som gör det lätt att göra rätt och som gör det möjligt att arbeta iterativt mellan design- och 
beräkningsverktyg samt att säkra fokus på cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter 
genom att ställa lagstifta om tillgänglighet av kvalitetssäkrad och uppdaterad produkt- och 
miljödata för hela livscykeln.  
 

Inledning 

Bygg- och fastighetsbranschen bidrar till stor 
negativ klimatpåverkan. Digitala lösningar 
generellt och datadelning specifikt har 
potential att bidra på många olika sätt över 
hela byggnadens livstid.  

Syftet med detta användarfall har varit att 
testa och utveckla utgångspunkter 
framtagna för generella förutsättningar. 
Användarfallet har i detta arbeta haft fokus 
på att underlätta värdeskapande datadelning 
av produkt- och miljödata i byggprojekt och 
användning/förvaltning med sikte på återbruk/cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla 
aspekter. 

Då detta användarfall faller inom ett område där utvecklingen går väldigt fort har projektet haft 
en kontinuerlig dialog och analys av andra genomförda och pågående projekt och initiativ så 
som  exempelvis Boverkets nya ansvar för cirkulärt byggande, lagkrav på klimatdeklaration,   
SBE projekt Datatemplates och pågående POC på samma tema har utgjort underlag vid 
framtagning av resultat relaterat projektets fastställda utgångspunkter för värdeskapande 
datadelning, återges i Whitepaper Generella förutsättningar. I detta White paper återges för 
användarfallet specifika utgångspunkter, resultat, reflektioner, utmaningar och 
rekommendationer för värdeskapande datadelning för såväl byggprojekt som under 
användning/förvaltning. 

 

Specifika utgångspunkter användarfall produkt- & miljödata 

Detta användarfall har omfattat täta kontakter med många olika aktörer. Nedan listas de 
organisationer, initiativ och projekt vars bidrag har varit avgörande: 

- IVL, RISE, Lantmäteriet, DIGG och Boverket 
- SBE projekten: Digital Supply chain, POC Digital supply chain och regelbaserade 

klimatberäkningar från BIM modellen 
- Nationella riktlinjer 
- BIM Allience och andra bransch forum  

Deras bidrag har bestått av avgörande inspel till modeller, processer, metodik och definitioner i 
projektet. 

Process och stöd för dataförädling  
Typ av data från leverantören 

• Tillverkning: råvaror, process, toleranser, datum osv.  
• Dimensioner: längd, bredd osv.  
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• Prestanda: testmetod, data, certifikat osv.  
• Pris 
• Förpackning  
• ID: GUID osv.  
• Skötsel, underhåll, osv:  
• Återvinning, rivning osv.  

Många tillverkare lagrar sina data på flera olika platser (kalkylblad, databaser, SAP, 
redovisningsprogram, tillverkningsregister). Olika avdelningar inom en tillverkare hämtar data 
från olika platser i organisationen som inte är sammankopplade. Det finns exempel på 
tillverkare med över 100 olika platser där de lagrar produktinformation.  

En tillverkare har ett ansvar att se till att informationen de tillhandahåller om sina produkter är 
korrekt så vitt de vet. När produkten väl har specificerats och när den har installerats kan ansvar 
vara mycket svårare att urskilja. Tillverkarna är medvetna om detta; många gånger när det 
påstås att en produkt är felaktig visar det sig att produkten används för fel syfte, används på fel 
sätt eller installeras med inkompatibla produkter. Strukturerad digital produkt- och miljödata är 
en möjlighet att minska risken för fel användning av produkter.  
Tillverkare kan inte vara ansvariga för vad som händer med deras produkter, men de måste vara 
ansvariga för hur de kommunicerar om sina produkter. De ska vara ansvariga för den 
information de tillhandahåller.  

Ur Digital Supply chains arbete har projektet hämtat viktiga utgångspunkter avseende process 
för dataförädling över en produkts livscykel. Kravställda och specifika värden för en produkt 
utgör underlag för att stötta hela produktens livscykel genom att data används som underlag för 
hela processen inklusive återbruk av ingående material Se bild nedan. 

Från samma projekt hämtade projektet viktiga inspel till en datastruktur som bidrar till effektiv 
dataförädling/datadelning med minimal tidsåtgång för sk. städning av data. I bilden nedan är 
bilden kompletterad med standards kring datastruktur.  

• GTIN (Global Trade Item Number) är ett GS1-artikelnummer som används för 
att artiklar, förpackningar och tjänster ska få en globalt unik identitet. 

• GTIN låser upp rätt produktdata 
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Egenskaperna hålls samman av ett datablad - Product data template, PDT, en samlande datakälla 
för olika intressenter kopplade till en produkt, både de som bidrar och de som nyttjar data. Ovan 
nämnda processer och modeller har utgjort avgörande utgångspunkter när vi analyserat 
datadelning avseende produkt och miljödata i cirkulärt byggande utifrån projektet framtagna: 

1. Modell för datadelning i byggprojekt  
2. Process för skapande av datadelningstjänster i ekosystem i användning/förvaltning 

 

 

Modell för datadelning i byggprojekt 

Som pedagogiskt utgångspunkt avseende 
datadelning i byggprojekt valde projektet 
Locums kostnadsstyrningsmodell från 
”Riktlinjer BIM kalkyl”, riktlinje-bim-for-
kalkyl-2018-02-28.pdf (locum.se). Denna 
modell beskriver hur datamängden för olika 
kalkyler ökar över tid under projektets olika 
skeden. Se bild nedan.  

 

 

 

 

Resultat 

Detta avsnitt redogör för resultat som är specifika för detta användarfall och de resultat som 
bidragit till generella förutsättningar.  

 

Datadelning i byggprojekt produkt- & miljödata 

Utgångspunkterna beskrivna i tidigare avsnitt testades genom att använda modellen för 
datadelning i byggprojekt för att utifrån den ta fram en specifik beskrivning av datadelning för 
klimatberäkningar i ett byggprojekts olika faser. Bilden nedan visar på hur projekten i de tidiga 
har tillgång till begränsat med information varför schablonvärden och grövre recept används för 
att göra mer övergripande klimatuppskattningar och grova klimatberäkningar för att förfina 
beräkningar med tillgång till allt mer detaljerad data . 

https://www.locum.se/globalassets/global/3.verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/bim/riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf
https://www.locum.se/globalassets/global/3.verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/bim/riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf
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Resultatet visar att modellen fungerar som ett verktyg för att konkretisera komplexa syften med 
datadelning i byggprojektets olika skeden varför en mer generell modell togs fram i projektet. 

 

För att generalisera denna modell skapades det i projektets 
generella förutsättningar en beskrivningsmodell. 
Beskrivningsmodellen bygger på att projektets mål, lagar 
och behov tydliggör syften för datadelning i projektets 
olika skeden, exempelvis energiberäkning, kalkyl eller 
inköp. Genom projektet olika skeden ökar 
datamängden successivt.  

Informationsleveranser preciseras i 
leveransspecifikation per skede och syfte i 
enlighet med rekommendationer och 
hjälpmedel i Nationella riktlinjer. 

Sammanfattningsvis stödjer denna modell specifikation av 
datainnehåll för delning av data, för olika syften, ur den digitala design- och 
förvaltningsmodellen (BIM-modell) under byggprojekt eller användning/förvaltning 

Den specifika och generella modellen som togs fram i projektet,  kompletterar även Digital 
Supply chains process och modell genom att adressera användning och delning av produkt & 
miljödata i  sammanhanget byggprojekt. 

 

Under arbetet i användarfallet produkt & miljödata i byggprojektet drogs följande relevanta 
slutsatser: 

• BIM modellerna fungerar inte att använda som underlag för att iterativt beräkna olika 
miljöaspekter. Det fungerar alltså inte att gå fram och tillbaka mellan designverktygets 
olika designlösningar och se konsekvenser på olika miljöaspekter i 
beräkningsprogrammen på ett smidigt sätt. Datat som ska skyfflas mellan systemen, 
framför allt datan från BIM-modellerna/designverktyget, måsta städas ordentligt innan 
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det kan användas. Det tar med andra ord orimligt med tid och resurser att städa data 
innan de går att använda i beräkningsprogrammen 

• Man hamnar lätt i olika processer: en process för LCA och en annan process för 
loggboken när det egentligen är olika indikatorer i samma process. 

• PDT, Product Data Template, är en bra idé men branschen är långt ifrån att ha tydliggjort 
ramverk och hjälpmedel för att implementerat det på ett sätt som gör det enkelt att 
använda.  

• Datatstruktur måste kravställas och branschen behöver börja 
jobba för att förenkla skapande och användning av 
normaliserad data. 

• De flesta arbetar analogt med digitala hjälpmedel, dvs 
information i silos (filer) eller pragmatiska lösningar så som 
Plants metod och applikation för LCA. Metoden går ut på att 
man importerar BIM-underlag, bearbetar data som man sedan 
gör en rimlighetsbedömning på innan beräkningar kan 
genomföras och rapporter produceras.  

• Boverkets sätt att samla in klimatdeklarationer, i pdf-format, 
främjar inte cirkulärt byggande eftersom den digitala 
beskrivning av olika produkters miljödata inte behöver 
redovisas. Branschen uppfattar att Boverket inte direkt 
uppmuntrar till att spara och underhålla produkt- och 
miljödata för att stödja cirkulärt byggande.  

• IVL håller på att utveckla Byggsektorns 
miljöberäkningsverktyg, BM, ett branschgemensamt verktyg 
för klimatberäkning av byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör 
det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatberäkning av en byggnad. Med 
verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika byggnader har och hur 
utsläppen kan minska genom förändrade materialval och produktionsmetoder. 
Beräkningen kan användas för att uppfylla lagen om klimatdeklaration för byggnader, 
Miljöbyggnads krav på klimatberäkning eller för att svara på andra upphandlingskrav. 
CoClass utgör bas för gemensamma byggdelsrecept. 
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Datadelningstjänster i ekosystem under användning/förvaltning 

Som utgångspunkt för detta användarfall används den generella processen för framtagande av 
datadelningstjänst under användning/förvaltning som redogörs för i Whitepaper generella 
förutsättningar. 

Detta användarfall har bidragit till att konkretisera centrala begrepp och den generella 
processen.  

Exempel på datadelningstjänster i ekosystem under användning/förvaltning som är relevanta 
delar av ett cirkulärt byggande: 

• Uppföljning mot indikatorer i miljöcertifieringar  
(insamling, visualisering och analys av data => Rapport) 

• Optimering och uppföljning av driftskostnader 

• Optimering och uppföljning av utsläpp 

• Optimering och uppföljning av inomhusmiljöer  

• Försäljning av material vid rivning 

• Säkert omhändertagande av giftigt material vid rivning 

Produkt- och miljödata samlas in och används för specifika miljöanalyser, beräkningar och 
deklarationer under byggprojektet men lagras inte för användning under 
förvaltning/användning och återbruk. Dataleveranser från projektet och byggnadens system och 
sensorer kravställs inte på ett sådant sätt att datadelningstjänster i ekosystem som de nämnda 
ovan kan skapas. Den grundläggande digital infrastruktur behöver kravställas avseende 
spårbarhet, integration, datainnehåll inom områdena: 

- Digital fysisk infrastruktur med kablar, Wifi, 5G, med mera 
- Styrsystem och övriga system 
- Sakernas internet (IoT) med tillhörande dataströmmar 
- Digital förvaltningsmodell (BIM-modell) 
- Drift och underhållsinstruktioner 

Följande beskrivning av process och begrepp som underlättar framtagning av värdeskapande 
datadelningstjänster i ekosystem har detta användarfall bidragit till. 
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I förvaltningsskedet handlar datadelning till stor del om tillgängliggörande av data för olika 
tjänster som exempelvis driftsoptimering. Dessa tjänster har projektet valt att benämna som 
datadelningstjänster i ekosystem.  

Projektet har valt att följa IDSA:s definition av roller, relationer och ansvar vilka övergripande 
illustreras i bilden nedan och beskrivs mer i detalj i Whitepaper generella förutsättningar. 

 

 

 

Reflektion/Analys 

Engagemanget inom området datadelning för produkt & miljödata är enormt. Många är det som 
vill och kan vara med och bidra till att snabba på den omställningen vår jord så väl behöver. Den 
främsta utmaningen är att det pågår väldigt många olika initiativ som inte är helt samordnade. 
Det pratas om och utvecklas kring datadelning på olika sätt och utifrån olika perspektiv vilket 
innebär att hävstångseffekt försenas. 

Kravställning av data för användning i byggprojekt och i datadelningstjänster i ekosystem under 
användning/förvaltning sker inte utifrån cirkulärt byggande. Det hämtas in och skapas mycket 
data under byggprojektet under olika analyser och kalkyler men väldigt lite av denna data lever 
vidare in i användning/förvaltning. Vidare omfattar inte dagens kravställningar datastruktur 
eller andra vitala delar för att skapa en hållbar digital infrastruktur. 

Det är idag svårt att använda data för iterativt optimera design utifrån olika miljöaspekter i 
byggprojektens olika digital verktygen. För att få till ett flöde mellan BIM-modeller och 
beräkningsverktyg måste man i BIM-verktyget rita exakt rätt. Det är helt enkelt svårt, kräver hög 
kompetens och är tidskrävande att göra rätt. 

Det förekommer många begrepp inom klimat- och miljöområdet som försvårar gemensam 
uppfattning. 

Det finns visst stöd i nationella riktlinjer för filbaserad datadelning men hjälpmedel för att få till 
värdeskapande digital infrastruktur med datadelningstjänster för produkt och miljödata saknas. 
Det innebär att det just nu är omständligt, tidkrävande och kostnadsdrivande att få till 
värdeskapande datadelning av produkt- och miljödata. 

Det händer mycket på området hela tiden så det gäller att hänga med. IVLs verktyg Byggsektorns 
miljöberäkningsverktyg, BM, är ett exempel på det. BM är ett branschgemensamt verktyg för 
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klimatberäkning av byggnader. Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt 
för en icke-expert att ta fram en klimatberäkning av en byggnad.  

Utmaningar 

Övergripande utmaning är att få till en samsyn, en gemensam målbild, nomenklatur och 
arbetssätt i samhällsbyggnadssektor gällande värdeskapande datadelning för produkt & 
miljödata med fokus på cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter. Specifika utmaningar 
som projektet identifierat är: 

- Hålla sig uppdaterad på vad som händer och hur de nya insikterna och verktygen bäst 
ska appliceras i verkligheten 

- Det saknas inte standarder men det saknas vägledning och tillämpningar, exempel hur 
man applicerar strukturer och tjänster. 

- Det är svårt att hålla ihop alla delar i en värdeskapande digital infrastruktur (samtliga 
kravställningsområden för att säkra värdeskapande datadelning ur ett 
livscykelperspektiv) när kravställningen är fragmenterad och splittrad i olika dokument. 
Det gör att krav kan vara motstridiga eller saknas för att uppnå möjligt värdeskapande. 

- BIM modellerna fungerar inte att använda som underlag för att iterativt beräkna olika 
miljöaspekter. Det fungerar alltså inte att gå fram och tillbaka mellan designverktygets 
olika designlösningar och se konsekvenser på olika miljöaspekter i 
beräkningsprogrammen på ett smidigt sätt. Datat som ska skyfflas mellan systemen, 
framför allt datan från BIM-modellerna/designverktyget, måsta städas ordentligt innan 
det kan användas. Det tar med andra ord orimligt med tid och resurser att städa data 
innan de går att använda i beräkningsprogrammen 

- Den låga digitala kompetens och det digitala ledarskapet avseende datadelning hindrar 
nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. 

- Samverkan mellan olika initiativ med koppling till delning data produkt & miljödata, 
förvaltning av resultat från initiativen saknas eller sker inte systematiskt. 

- Myndigheter som på olika sätt berörs av eller arbetar med datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn är inte samordnade och har dålig förankring i verkligheten 
(byggprojekt, användning/förvaltning) 

Rekommendationer till SBE´s programstyrelse, produkt & miljödata 

Arbetet med användarfall produkt & miljödata har bidragit med formuleringar av 
rekommendationer avseende generella förutsättningar för värdeskapande datadelning samt 
följande formuleringar som är specifika för detta användarfall: 

- Främja all utveckling som gör det lätt att göra rätt och som gör det möjligt att arbeta 
iterativt mellan design- och beräkningsverktyg. 

- Säkra fokus på cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter genom att ställa 
lagstifta om tillgänglighet av kvalitetssäkrad och uppdaterad produkt- och miljödata för 
hela livscykeln.  

- Bredda Nationella riktlinjer till att även omfatta modeller, processer och begrepp för 
värdeskapande datadelning för produkt- och miljödata för cirkulärt byggande. 
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