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Abstract 
Purpose: There are difficulties in avoiding construction products containing hazardous 
substances considering that the use of these products are inevitable in some projects. 
Documentation regarding product selection plays a key role as traceability requires 
thorough documentation. By adding further control of built-in-products it is ensured 
that necessary information is available for decision making and problem solving. This 
will allow the managing of possible legislative changes, during reconstruction or when 
chemical substances get their classification status changed. Product selection has 
become a more common occurrence in the construction industry since the release of 
Miljöbalkens second chapter 6 §, The Product selection principle 
(Produktvalsprincipen). This legislation has called for product selection to avoid 
hazardous products where they can be replaced with products less dangerous. The 
propose with this bachelor thesis is to map how a property developer/facility manager 
in the public sector transacts the work regarding product selection, map the problems 
related to the procedure and find a solution to the problem with the help of Building 
Information Modelling (BIM). 

Method: To create the theoretical framework of the report a literature study has been 
conducted. The empirical collection has been made in the form of a case study with 
empirical collection through interviews and document analysis.  

Findings: The thesis has mapped how the property developer/facility manager 
conducts product selection and how the property developer/facility manager sets the 
requirements connected to product selection. The entrepreneur documents the selected 
products with an outlook in set requirements in a log book. Problems the study has 
found are that all utilized products are not documented. The authors have further found 
that as BIM technology progresses it will eventually enable clients to procure specific 
BIM models enriched with specific product information. When information is stored in 
the BIM model it is possible to ensure more efficient information management with the 
help of information delivery specifications when transferring information in between 
systems. BIM technology also enables a more efficient follow up of requirements and 
in the long term a less labour intensive product selection process.  

Implications: The thesis bases the clarification of requirements and problems that the 
product selection consists of during the construction planning and construction stage. 
For the product selection to proceed with quality in mind, set requirements should be 
followed and the ones responsible for documenting products should undergo adequate 
training. The thesis proposes clients to connect economic incentives to purchase 
payments when product documentation is complete. A BIM-model can when maturity 
level is achieved compile of- and be utilized as product documentation. 

Limitations: The thesis result is limited in the sense that the investigations that has 
been conducted has examined the construction phase from early design to final 
inspection and has studied one project alone.  

Keywords: BIM, information delivery specification, log book, product selection 

Content is described in Swedish below. 
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Sammanfattning 
Syfte: Det föreligger svårigheter att undvika byggprodukter som innehåller farliga 
ämnen då användningen av dessa varor i vissa projekt är oundviklig spelar 
dokumentering en nyckelroll. Detta då spårbarhet förutsätter ett gott 
dokumenteringsunderlag. Genom att vidare kontrollera produkter som byggs in 
säkerställs det att nödvändig information finns tillgänglig för beslutsfattning och 
problemlösning. Detta för att möjliggöra hantering av eventuella 
lagstiftningsförändringar under ombyggnationer eller vid ändring av kemiska ämnens 
klassificering. Produktval har som ord blivit en vanligare förekomst i byggbranschen 
efter att Produktvalsprincipen presenterades i Miljöbalkens 2 kapitel 6 §. 
Produktvalsprincipen uppmanar till att produktval i så stor utsträckning som möjligt ska 
undvika produkter med fara för människa och miljö om de kan ersättas med mindre 
farliga.  

Syftet med arbetet är att kartlägga hur en förvaltarbyggherre inom den offentliga 
sektorn arbetar med produktval och undersöka vilka problem som kan uppstå kopplat 
till arbetet samt undersöka hur BIM kan effektivisera processen. 

Metod: För att upprätta arbetets teoretiska ramverk har en litteraturstudie genomförts. 
I arbetets fallstudie har empirin som insamlats bestått av dokumentanalys samt 
intervjuer med projektaktörer.  

Resultat: Arbetet har kartlagt förvaltarbyggherrens produktvalsprocess samt vidare hur 
denne ställer krav kopplat till det utförda arbetet, entreprenören genomför sedermera 
produktval utifrån krav samt rekommendationer i miljöprogram, administrativa 
föreskrifter samt rambeskrivningar och dokumenterar dessa i projektets loggbok. 
Problem studien funnit är att produkter ej i full utsträckning registreras utifrån satta 
krav. Författarna har vidare lokaliserat att i takt med att BIM-utvecklingen fortskrider 
kommer detta med tid möjliggöra för beställare att tillsammans med färdigställt projekt 
erhålla en specifik BIM-modell berikad med aktuell produktinformation (en Asset-
Information-Model). Då projekterad information och inköpsinformation lagras i en 
BIM-modell kan en effektivare informationshantering säkerställas med hjälp av 
leveransspecifikationer vid överföringen av information mellan system. BIM-
teknologin möjliggör vidare en effektivare uppföljning av ställda krav samt på sikt en 
effektivisering av processen som den genomförs idag. 

Konsekvenser: Rapporten ligger till grund för att tydliggöra upprättning av krav och 
problem relaterat till produktval under projektering och byggskede. För att 
produktvalsprocessen ska förlöpa på ett kvalitetsmässigt sätt bör satta krav efterföljas 
samt ansvariga för registrering genomgå utbildning. Rapporten föreslår att beställare 
genom ekonomiska incitament kopplar inköpsutbetalningar mot färdig 
produktdokumentering. En BIM-modell kan när mognadsgrad uppnås med fördel 
användas som dokumenteringsunderlag.  

Begränsningar: Rapportens resultat begränsas då undersökningen utförs från tidig 
design till och med första efterbesiktning samt att endast ett projekt har granskats.  

Nyckelord: BIM, leveransspecifikation, loggbok, produktval 
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Begreppsförklaring 

AIM Asset Information Model 
AML Arbetsmiljölagen 
BIM Byggnadsinformationsmodellering - Building Information 
 Modelling/Management 
bSDD buildingSMART Data Dictionary 
BSI British Standards Institute 
BVB Byggvarubedömningen 
CEN Europeiska Standardiseringskommittén - Comité Européen de 
 Normalisation 
CISBE Chartered Institution of Building Services Engineers 
CLP Förordningen för klassificering, märkning och förpackning av 
 ämnen och blandningar - Classification, Labelling and Packaging 
CPR Byggproduktförordningen - Construction Product Regulation 
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LEED Leadership in Energy and Environmental Design 
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PAS Publicly Available Specification 
PBL Plan- och bygglagen 
PDT Product Data Template 
PIM Project Information Model 
PTS Program för Teknisk Standard 
REACH Kemikalieförordningen - Registration, Evaluation, Authorisation and 
 Restriction of Chemicals  
RoHS Direktivet för restriktion av farliga substanser - Restriction of Hazardous 
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SBUF Svensk Byggtjänst Utvecklingsfond 
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SIS Swedish Standards Institute 
TE Totalentreprenör 
UE Underentreprenör 
UFOS Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Sektor 
WEEE Waste Electrical & Electronic Equipment directive
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
I sin senaste rapport konstaterar Naturvårdsverket (2016) att 14 av 16 miljökvalitetsmål 
inte kommer uppnås till år 2020. Exempel på miljömål som inte uppnås som relaterar 
till produktvalsarbete är målen ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och ”Begränsad 
klimatpåverkan” (Boverket, 2015b).  I delmålet ”God bebyggd miljö” anges det att man 
kan minska ett byggnadsverks miljöpåverkan genom att föra ett synsätt ur 
livscykelperspektiv. Möjligheten att minska miljöpåverkan finns både under bygg- och 
rivningsfasen samt i byggnadernas förvaltningsfas. 

Boverket (2015a) fastställer att på nationell samt internationell nivå kommer politiska 
agendor fortsatt adressera utsläpp av växthusgaser för att få bukt med problemet. 
Samtidigt pågår ett arbete att ta fram en nationell praxis för farliga kemiska ämnen i 
byggprodukter för att kunna minska emissioner av hälsoskadliga ämnen. 
Kemikalieinspektionen (2015) visar på att av ungefär 6000 organiska ämnen som 
förekommer i en typisk inomhusmiljö kan cirka 500 härledas till byggprodukter där 
somliga har cancer- eller allergiframkallande egenskaper. 

Under de senaste årtiondena har det skett en betydande ökning av byggnader som 
miljöklassas. Heincke och Olsson (2012) ser klassificerings- och certifieringsarbetet 
som katalysatorer för att skapa mer hållbara lösningar i byggsektor samt menar att 
teknisk innovation och design resulterar i byggnader med god inomhusmiljö, vilket i 
sin tur skapar grund för minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. 

Hardin (2009) etablerade tre huvudområden för hållbart byggande med relation till 
BIM: Materialval och användning (material selection and use), val av plats och ledning 
(site selection and management) och systemanalys (system analysis).  

Azhar och Brown (2009) beskriver att kombinationen av hållbart byggande och digitala 
verktyg har potentialen att förändra de traditionella projekteringsmetoderna för att 
producera mer högpresterande byggnadsverk. Dessa två områden har genomgått en 
stark utveckling under det senaste decenniet och har påverkat såväl varandra så som 
vetenskapens värld och praxis. Det finns därmed grund till att vidare undersöka hur 
teorier och metoder praktiseras idag samt undersöka vilka resultat som kan uppnås med 
appliceringen av dem samt utreda vilka potentiella problem som uppstår. 

Detta examensarbete har för avseende att utreda processer beträffande 
produktvalsarbetet, en del som överbryggar hållbart byggande och 
byggnadsinformationsmodellering. Författarna önskar att med arbetet uppnå en mer 
preciserad kravställningsprocess med avseende på hanteringen av inbyggda material 
vid nybyggnation. Detta genom att få information om inbyggda material levererad i en 
ordnad informationsstruktur. I samarbete med Regionfastigheter kommer en utredning 
angående denna kravformulering vid nybyggnation kopplat till produktval genomföras. 
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1.2 Problembeskrivning 
För att möjliggöra hållbart och giftfritt byggande måste byggprodukter väljas utifrån 
innehållet av skadliga kemiska ämnen. För att vidare få byggnader levererade utan 
farliga ämnen är det nödvändigt att beställaren ställer krav på entreprenör beträffande 
de materialval som görs för ett projekt. Skärpningar i lagstiftning samt åtgärder vilka 
skapar förutsättningar som underlättar informationsinsamling om varors innehåll 
behövs även för att möjliggöra hållbart byggande. Något som leder till att ett 
samverkansbehov mellan byggprocessens aktörer, myndigheter och allmänhet 
föreligger. (Svensk Byggtjänst Utvecklingsfond [SBUF], 2015) 

Avsaknaden av dokumentering över inbyggt material är idag ett bekymmer som skapar 
problem för byggbranschen. Det finns sällan information om ett byggnadsverks 
ingående produkter och där dokumentation finns tillgänglig är den i många fall dåligt 
uppdaterad samt svårtillgänglig. Informationsbristen gör det svårt att spåra och 
identifiera byggnadsverkets ingående material (Boverket, 2015b). Boverkets rapport 
(2015) visar vidare att det idag i tillägg till dokumentationsbrist även förekommer 
problem i inomhusmiljön kopplat till de ämnen byggprodukter innehåller. 
Informationsbrist som i sin tur leder till att problem både blir svåra och kostsamma att 
åtgärda. 

Information är för förvaltare avgörande för effektiv drift och underhåll av byggnader 
emellertid är informationshantering ett komplext arbete då olika sorters data samlas för 
olika typer av uppgifter och hanteras med hjälp av varierande mjukvaror (Pärn, 
Edwards & Sing, 2017). De digitala verktygen som används besitter olika möjligheter 
och funktioner vilket gör att data lagras på ett fragmenterat sätt som i sin tur medför till 
en tidskrävande informationssamling. Pärn et al. (ibis.) menar vidare att 
förvaltningssektorn behöver förbättra sina långsiktiga mål för att utvecklas samt att 
BIM-användning här kommer vara ovärderlig för organisationer som vill öka sin 
effektivitet och få ut mervärdet användandet kan bidra med. Pärn et al. (ibis.) menar att 
för ytterligare utveckling av fastighetsförvaltningen krävs det att fler fallstudier på 
dagens utövning genomförs. 

Ekholm, Blom, Eckerberg, Löwnertz och Tarandi (2013) visar i sin rapport BIM-
Standardiseringsbehov att det har saknats begrepp för informationsstrukturer gällande 
förvaltningsobjekt. Byggnader förändras över tiden vilket ökar behovet för en 
branschgemensam standard. Ett svar på detta är CoClass som succesivt införs som 
ersättning till det äldre systemet BSAB 96. CoClass kommer bidra med ett utökat 
användningsområde där definieringar kan brukas genom byggnadsverkets hela 
livscykel (Rapport BSAB 2.0, 2017). 

Under planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen hanteras information som i många 
fall inte är enhetlig. Det föreligger ett behov att koppla samman informationsöar för att 
utveckla ett arbetssätt där en enda källa används för informationsfördelning. Vid BIM-
projektering säkerställs att ritningar och modeller är enhetliga då ritningar genereras 
utifrån modellers vyer. Emellertid finns det inte någon lösning lik ritningsgenereringen 
för teknisk beskrivning som återspeglar en modells innehåll, vilket lämnar mer att 
önska. (SBUF, 2013)  
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1.3 Mål och frågeställningar 

1.3.1 Mål  
Målet med arbetet är att förbättra förvaltarbyggherrens produktvalsprocess samt utreda 
hur BIM kan effektivisera processen. 

1.3.2 Frågeställningar  
• Hur arbetar en förvaltarbyggherre med produktval? 
• Vilka problem kan uppstå under produktvalsprocessen? 
• Hur kan produktvalsprocessen effektiviseras med hjälp av BIM? 

1.4 Avgränsningar 
Avgränsningar har blivit gjorda ur hänseendet att författarna endast genomför fallstudie 
av ett projekt. Arbetet studerar endast förfarandet vid nyproduktion kopplat till 
offentliga sektorn i form av fallstudieprojektets vårdcentrum. Fallstudien undersöker 
endast produktvalsarbetet hos byggherre, totalentreprenör, el-underentreprenör samt 
rör-underentreprenör. Fallstudien undersöker produktvalsprocessen från kompletta 
bygghandlingar till första efterbesiktning. Arbetet går ej ner på djupet med tanke på 
grundläggande begrepp inom BIM. Avgränsningarna görs för att fokusera på problem 
som uppstått från upphandling till första efterbesiktning.  

1.5 Disposition 
Rapportens första kapitel består av arbetets bakgrund, problembeskrivning och studiens 
mål samt utformade frågeställningar som används för att uppnå målet. Efterföljande 
kapitel redovisar arbetets metoder samt hur författarna brukat valda metoder. Rapporten 
går vidare med att presentera den teoretiska bakgrunden författarna använt för att lösa 
arbetets frågeställningar. Det efterkommande empirikapitlet presenterar den kvalitativa 
data i form av sammanfattade intervjuer samt dokumentanalys av arbetets 
fallstudieprojekt. Efter den empiriska redovisningen följer analys och 
resultatredovisning där empirins resultat tillsammans med det teoretiska ramverket 
används för att besvara arbetets frågeställningar. Slutligen i det sista kapitlet diskuteras 
studiens resultat, slutsatser, begränsningar samt redovisning av förslag till framtida 
forskning inom området 
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2 Metod och genomförande 

2.1 Undersökningsstrategi 
En kvalitativ studie lämpar sig bäst där forskningen riktar in sig på förståelse insikt och 
upptäckt av det som undersöks (Merriam, 1994). Då de problem arbetet har haft som 
mål att reda ut har behövt en undersökningsstrategi som inkräver svar av detaljrik natur 
där komplexa förhållanden reds ut har arbetet utförts som en kvalitativ studie 
(Blomkvist & Hallin, 2014). 

Arbetet startade inledningsvis med en litteraturstudie där fokus låg på inläsning och 
identifiering av tidigare forskning inom ämnet. Blomkvist och Hallin (2014) framhäver 
vikten av att hålla ett kritiskt förhållningssätt när man bedriver informationsinsamling 
och sträva efter att förstå den djupare innebörden i det man kritiserar genom tolkning, 
förklaring och strävan. Detta låg till grund och efterföljdes under arbetets 
genomförande. För att vidare svara på arbetets frågeställningar har en fallstudiestrategi 
använts där genomförda intervjuer och dokumentanalys kompletterats av 
litteraturstudie för att undersöka hur processer ser ut i praktiken. En fallstudie lämpar 
sig enligt Blomkvist och Hallin (2014) väl där detaljerad empiri och skildring av faktisk 
komplexitet skall utredas. 

Under utformningen av intervjufrågor har litteraturstudien tillsammans med 
dokumentanalys av material förvaltarbyggherren tillgängliggjort med avseende på 
information-och-kommunikationsteknik-stöden: Program för Teknisk Standard (PTS), 
Webforum, SundaHus Miljödata och processer som berör arbetets frågeställningar. 
Intervjuer har vidare genomförts med aktörer kopplade till fallstudiens projekt. 

Under litteraturstudien av ämnesrelaterad forskning har vidare tillämpningsområden 
undersökts för arbetets fält, speciellt där informationsglapp förelegat så författarna 
givits möjlighet att utforska samt fylla i glapp för att på så sätt kunna producera 
nyhetsvärdig information till branschen.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

2.2.1 Frågeställning 1: Hur arbetar en förvaltarbyggherre med 
produktval? 
För att besvara frågeställningen har litteraturstudie, fallstudie med dokumentanalys och 
intervjuer genomförts. Litteraturstudien utfördes för att undersöka forskningsfronten 
och för att se vad litteraturen säger om produktval. Dokumentanalys av interndokument 
samt intervjuer med personer som har insikt i produktvalsprocessen för att undersöka 
hur Regionfastigheter arbetar med produktval. Dokumentanalysen tillsammans med 
litteraturstudien och semi-strukturerade intervjuer ligger till grund för 
informationssamlingen under fallstudien.   

2.2.2 Frågeställning 2: Vilka problem kan uppstå under 
produktvalsprocessen? 
Denna frågeställning besvaras med hjälp av litteraturstudie, fallstudie med 
dokumentanalys och intervjuer. Litteraturstudien har genomförts för att undersöka 
forskningsfronten. Intervjuer med fallstudiens aktörer samt dokumentanalys av 
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fallstudiens dokumentering genomförs för att möjliggöra lokalisering av problematik 
som uppstått i samband med produktvalsprocessen.  

2.2.3 Frågeställning 3: Hur kan produktvalsprocessen effektiviseras 
med hjälp av BIM? 
För att svara på frågeställningen har litteraturstudie genomförts för att skapa inblick i 
om och hur BIM-teknologin kan effektivisera produktvalsprocessen. Litteraturstudien 
har fokuserat på att finna möjligheter att kvalitetssäkra arbete kopplat till produktval. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 

2.3.1 Intervjumetodik 
Intervjumetodik är ett vanligt förekommande verktyg vid empirisk insamling av 
kvalitativ forskning (Blomkvist & Hallin, 2014). Vid utförandet av intervjuer har 
författarna valt semistrukturerade intervjuer för att göra det möjligt för intervjuobjekten 
att expandera sina svar samt göra det möjligt att ställa uppföljningsfrågor. En vidare 
fördel med semi-strukturerade intervjuer är att kunna ställa frågor som inte varit med 
bland frågeformulär vilket på förhand skickats till intervjuobjekten.  

Efter samtliga intervjuer har den insamlade informationen behandlats, sammanställts 
och skickats tillbaka till intervjuobjekten för granskning i regi med vad som 
rekommenderas av Blomkvist och Hallin (2014).   

2.3.2 Litteraturstudie 
Bakgrunden till arbetets teoretiska ramverk har samlats in genom litteraturstudie. 
Författarna har undersökt vetenskapliga artiklar från webbaserade databaser. 
Författarna har enligt Blomkvist och Hallins (2014) regi bedrivit ett kritiskt 
förhållningssätt under utredningen för att skapa en vetenskaplig grund. Under 
litteratursökningen har efterforskning gjorts över ett brett område och överinläsning 
vilket Blomkvist och Hallin (2014) beskriver har bedrivits som i sin tur bidragit till att 
författarna funnit nya nyckelord som underlättat arbetets färdigställande.  

2.3.3 Dokumentanalys 
Offentliga handlingar, mötesprotokoll, PM med mera definieras som dokument vilka 
bildar en viktig informationskälla vid fallstudieforskning. Dokument räknas som en 
sekundär datakälla då de har skapats av annan anledning än undersökningars mål. Guba 
och Lincoln (1981) menar att dokumentanalys ger kontextuell rikedom och empirisk 
grund vid undersökning av verkliga frågor, vilket delar den kvalitativa undersökningens 
mål. I kvalitativa fallstudier används innehållsanalys för att systematiskt beskriva ämnet 
och att utarbeta deskriptiva kategorier. Information sammanställs och ordnas 
kronologisk eller tematiskt innan textbehandling. Idéer, kommentarer och frågor 
noteras samt informationsenheter identifieras under analysen. Merriam och Nilsson 
(1994) menar att en enhet kan utföras av en fas, en sats eller ett stycke och som utgör 
grunden för kategoriavgränsning. Enheten ska visa på information som är relevant för 
studien för att möjliggöra tolkning i olika sammanhang. 

2.4 Arbetsgång 
För att utreda arbetets frågeställningar har tre vetenskapliga arbetsmetoder använts i 
form av litteraturstudie, intervjuer samt dokumentanalys. Arbetet inleddes med 
utförandeplanering, efterhand som planering fortskred genomförde författarna 
litteraturinsamling för att fördjupa kunskapen inom valt ämne. Den litteratur som 
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författarna använt sig av under genomförandet har till största del utgjorts av 
vetenskapliga artiklar. Litteraturen som för författarna varit aktuell har haft avtryck i 
produktval samt effektiviseringsmöjligheter produktvalsarbete kan få med hjälp av 
BIM. Resultatet av litteraturstudien står att finna i det teoretiska ramverket.  

Under författarnas två första möten med Regionfastigheter utfördes intervjuer av 
explorativ karaktär där arbetets genomförande diskuterades för att kunna utreda vilka 
plattformar samt vilket projekt författarna skulle få tillgång till. Semi-strukturerade 
intervjuer har efter fastställning av arbetets målområde genomförts. Intervjuerna har 
legat till grund för att utreda byggherrens arbete med produktval samt 
produktvalsproblematik som uppstått i samband med fallstudieprojektet. Den första 
semi-strukturerade intervjun utfördes med byggherrens projektledare för det valda 
fallstudieprojektet. Likt samtliga semi-strukturerade intervjuer författarna genomfört 
skickades veckan innan intervjun frågeformuläret till intervjuobjektet. Intervjun 
inriktade sig på byggherrens produktvalsprocess samt hur fallstudiens projekt 
framskridit med avseende på produktvalsarbetet. Intervjun genomfördes under två 
timmar, likt samtliga intervjuer spelades mötet in samt sammanställdes i efterhand. 
Efter sammanställning skickades materialet tillbaka till intervjuobjektet för 
godkännande. Vidare utfördes ytterligare fyra intervjuer, en med totalentreprenörens 
arbetschef, två med el-underentreprenörens projektledare samt en med rör-
underentreprenörens projektledare. Intervjuerna med entreprenörerna fokuserade på 
hur de arbetade med produktval samt hur fallstudiens projekt fortlöpt.  

Dokumentanalys av fallstudiens dokumentation utfördes av författarna genom att ladda 
ner de i Webforum tillgängliga dokumenten över projektet, vilka beskrivs mer detaljerat 
i kapitel 4.2. Författarna upprättade sedan en Excel-databas samt länkade in 
dokumenten för att möjliggöra en enklare navigering tillika identifiering av 
dokumentsammanställningen. Till varje dokument har information kopplats med 
avseende på filnamn, upprättandedatum, upphovsperson, filformat och version.  Vid 
första genomgång genomfördes en bedömning om dokumentet innehöll relevant 
information kopplat till produktval. Bedömningen gjordes oavsett om det gällde frågor 
kring konkreta produktval, tvivel kring dokumenteringen eller dylikt. Genom att 
markera signifikanta delar i dokumenten kunde författarna vid senare tillfälle upprätta 
kategorier vilka redogör temats avseende samt förekomst. Efter flertalet omarbetningar 
av kategorierna identifierade författarna vilken frågetyp som dök upp i vilken 
dokumenttyp.  

Litteratur relaterat till produktvalsarbete, dokumentanalys samt intervjuer har 
tillsammans legat till grund för att svara på frågeställning ett och två. Litteratursökning 
av BIM-teori tillsammans med resultat från frågeställning ett och två har bearbetats för 
att möjliggöra utredning samt resultat för frågeställning tre.  

2.5 Trovärdighet 
För att uppnå ett trovärdigt och pålitligt resultat krävs det att reliabilitet och validitet tas 
i åtanke. Med validiteten menas i detta fall att rätt ämne tillika område studeras, med 
reliabilitet menas här att studiens resultat skall vara pålitligt genom att riktiga metoder 
används så att tillförlitliga resultat kan uppnås (Blomkvist & Hallin, 2014). 
 
Författarna har med avseende på problembild genomfört arbetet systematiskt och fört 
ett kritiskt förhållandesätt under granskning av informationen samt varit opartiska 
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under genomförandet. Lämpliga, ämnesrelaterade sökord har brukats under 
efterforskningen för att vidare stärka arbetets validitet. En kritisk och ifrågasättande 
hållning har förts där tolkning, förklaring och strävan efter att förstå den djupare 
innebörden i det man kritiserar, vilket bidragit till den dialogiska reliabiliteten 
(Blomkvist & Hallin, 2014). 
 
Under litteraturstudien har författarna granskat och jämfört forskningsrapporter inom 
ämnet för att sedermera jämföra resultat från intervjuer och dokumentanalys för att på 
så sätt möjliggöra triangulering av problemlösningen. 
 
Vid intervjuer har personer med ämnesspecifik insikt intervjuats för att säkra validiteten 
(Blomkvist & Hallin, 2014). Under de genomförda intervjuerna har frågeformulär 
skickats på förhand. Under intervjumöten har författarna samarbetat där en har ställt 
frågor medan den andra fört anteckningar, samtliga intervjuer har spelats in. Gällande 
intervjuobjekten har de givits möjlighet att gå igenom transkriberat resultat från 
intervjuer för att få möjlighet att utreda eventuella meningsskiljaktigheter.  
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3 Teoretiskt ramverk 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Figur 1 som följer illustrerar kopplingarna mellan frågeställningar och det teoretiska 
ramverkets underkapitel. 

 

 
Figur 1. Kopplingar mellan frågeställning och teori 

3.2 Hållbart byggande 
Under de senaste årtiondena har en ansträngning gjorts för att minska den energi som 
krävs under byggnaders förvaltningsfas (energi som krävs för uppvärmning, kylning, 
ventilation, belysning, varmvatten, driftapparater, etc.) och tillämpning av tekniska 
lösningar samt material vilka leder till mer energieffektiva byggnadsverk (Thormark 
2006). 

Samtidigt har uppmärksamhet riktats till skeden innan förvaltningsfasen av byggnader 
för att avdöma byggmaterials miljöpåverkan. Sådan effekt kan kvantifieras med hjälp 
av parametrar som anges i Life-Cycle Assessment (LCA) metoden (ISO 14040), såsom 
bland annat energibehov, bidrag till växthusgaser, vattenförbrukning. Bland dessa 
miljöparametrar vilka är grundläggande vid minskning av byggnadernas miljöpåverkan 
men ofta komplicerade att kvantifiera utifrån ”inbyggd” energi (embodied energy) av 
byggmaterial vilken är av stor betydelse (Sandrolini & Franzoni, 2010). Inbyggd energi 
representerar vanligtvis den energi som förbrukas vid råmaterials extraktion, produkters 
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tillverkningsprocess och transport, enligt flertalet författare (Dixit, Fernandez-Solis, 
Lavy & Culp, 2010) bör även energi som används vid underhåll, renovering och rivning 
inkluderas för att möjliggöra mer korrekt granskning under livscykeln. 

3.2.1 Styrande regler för byggprodukter 

Plan- och bygglagen - PBL 
Har som syfte att understödja samhällsutvecklingen för en hållbar livsmiljö. Plan och 
bygglagen reglerar materialval genom att lagstifta att byggherre endast skall välja 
lämpliga produkter i byggnadsverk (8 kap. 19 § PBL). Tekniska egenskapskrav skall 
uppfyllas med hänsyn till hygien, hälsa och miljö (8 kap. 4 § PBL). 

Arbetsmiljölagen - AML 
Stadgar att part som låter utföra bygg- eller anläggningsarbete skall tillhandahålla 
dokumentation som underlag angående ett objekts konstruktion, utformning samt vilka 
byggprodukter som används ur hänseende på säkerhet/hälsa under byggnation. 
Dokumentationen skall vidare bevaras till rivning (9 §, 12b § AFS 1999:3). 

Miljöbalken - MB  
Har som syfte att skydda människor och omgivning från påverkan en åtgärd eller en 
verksamhets åtgärd kan utöva på omgivning. MB reglerar byggproduktval genom 
produktvalsprincipen, försiktighetsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprincipen. 
MB dikterar vidare att kemiska produkter ej skall väljas om mindre farliga alternativ 
finns att tillgå (2 Kap. MB). 

Byggproduktförordningen - CPR (Construction Product Regulation) 
Lagen stadgar att alla byggprodukter som omfattas av harmoniserade standarder 
framtagen av Europeiska standardiseringskommittén (CEN) måste ha en CE-märkning 
och en prestandadeklaration för att kunna marknadsföra inom EU. Prestandadeklaration 
framställs av tillverkaren och beskriver relevanta tekniska egenskaper för produkter, 
däremot beträffande miljöprestanda finns det inte legislatur i nuläget. Miljöprestanda 
innehåller information om till exempel hållbar resursanvändning, avfallshantering och 
innemiljö vilka områden ”kan komma att inkluderas i framtida byggvarudeklaration i 
Sverige”. (SBUF, 2016, s.11) Byggproduktförordningen hänvisar till REACH gällande 
kemiskt innehåll av byggprodukter. 

Kemikalieförordningen - REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals) 
Kemikalieförordningen omfattar alla kemikalier som importeras och förbrukas inom 
EU. Syftet med REACH är att beskydda människors hälsa och miljö mot risker med 
kemiska ämnen genom att ställa producenter, importörer/distributörer och användare 
till svars när de tillverkar, försäljer respektive förbrukar kemiska produkter. REACH 
reglerar hur information ska lämnas i hela leverantörskedjan både för kemiska 
produkter (som behandlas skilt som ämnen och blandningar) och för varor. 

Förordningen för klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar/CLP-förordningen - Classification, Labelling and Packaging 
CLP-förordningen reglerar klassifikation, märkning, förpackning och förvaring av 
kemiska ämnen och blandningar. Förordningen stadgar att information om 
klassificering och märkning (exempel på dessa framgår i Figur 2) av den kemiska 
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produkten liksom dess farliga egenskaper samt riskhanteringsåtgärder anges i 
säkerhetsdatabladet.  

 

Figur 2. Faropiktogram 

Direktivet för restriktion av farliga substanser/RoHS-direktivet - Restriction of 
Hazardous Substances 
RoHS-direktivet omfattar elektrisk och elektronisk utrustning och begränsar 
användningen av vissa farliga ämnen (till exempel kvicksilver, kadmium och bly) i 
elektriska och elektroniska produkter. Direktivet förbättrar möjligheten till 
materialåtervinning genom att föreskriva ett obligatoriskt producentansvar, även kallad 
för WEEE-direktivet (Waste Electrical & Electronic Equipment).  

3.2.2 Miljöanpassad offentlig upphandling 
Miljöanpassad offentlig upphandling är ett betydelsefullt styrmedel i arbetet mot 
hållbarare konsumtions- och produktionsmönster (Naturvårdsverket, 2010). I 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda 
(Energy Performance of Buildings Directive) vilken fastställt målet att offentliga 
byggnader 2019 och alla nybyggnader 2020 skall upprättas som ”nära-
nollenergibyggnader”. Nära-nollenergibyggnads-begreppet innebär en årlig noll-balans 
mellan energin som används för byggnadens drift och energin som vunnits från 
förnybara källor. I april 2016 offentliggjorde Europeiska kommissionen en reviderad 
version av ”Att köpa grönt! – En handbok om miljöanpassad offentlig upphandling”. 
Handboken fungerar som en referens för beslutsfattande aktörer i offentlig sektor under 
upphandling av varor och tjänster för lägre miljöpåverkan samt vidare även poängterar 
vikten av sociala faktorer vid byggnation. 

3.2.3 Marknadskrav 

Miljöklassning- och miljömärkningssystem 
De vanligast förekommande miljöklassningssystemen i Sverige år 2017 är 
Miljöbyggnad, GreenBuilding och LEED. År 2017 finns det fler än 1400 byggnader i 
Sverige som är certifierade varav 889 enligt Miljöbyggnad, 329 enligt GreenBuilding 
och 189 enligt LEED (Sweden Green Building Council [SGBC], 2017). 

”Certifiering innebär att på ett systematiskt sätt, enligt en förutbestämd metod och med 
transparenta kriterier, bedöma ett antal aspekter på en fastighets miljöpåverkan. 
Resultatet sammanvägs till ett betyg” (Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig 
Sektor [UFOS], 2012) 

Figur 3 under illustrerar hur miljöklassning- och miljömärkningssystem använder sig 
av olika aspekter som t.ex. energi, innemiljö, vatten och transport vid 
bedömningsprocessen. De skiljer sig gällande vad som står i fokus - vissa hanterar 
byggvaror, vissa behandlar byggnader medan andra bedömer hela stadsdelar.  

http://www.epbd-ca.eu/ca-outcomes/2011-2015
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_sv.pdf
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Figur 3. Olika miljömärkningssystem (UFOS, 2012) 
Oavsett aspekt eller spektrum som används vid bedömning förekommer materialval i 
de flesta nationella och internationella klassningssystemen (Heincke & Olsson, 2012) 
vilket betonar betydelsen samt vidare illustreras i Figur 4. 

 

Figur 4. Miljöbedömningsaspekter (Heincke & Olsson, 2012) 
Bokalders och Block (2014) poängterar att materialvalen spelar en viktig roll ur flera 
perspektiv då det inte endast påverkar inomhusmiljö och natur utan även arbetsmiljön. 
Vid val av byggmaterial bör man sammanväga materialens resursförbrukning och 
miljöbelastning vid såväl tillverkning som vid drift samt ta hänsyn till hälsoaspekter. 
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3.3 Loggboken 
Loggbok är i svensk bemärkning en sammanställning över en byggnads ingående 
byggprodukter vilka möjliggör spårning av material, produkter och dess innehåll (Palm 
Cousins, et al., 2016). ”Detta underlättar framtida förvaltning och materialinventeringar 
i samband med ändring eller rivning. Det ger därmed förutsättningar för att underlätta 
hållbar användning av naturresurser, minimera miljöbelastning och främja människors 
hälsa.” (Boverket, 2015b) 

Begreppet loggbok (Building Log Book) används även i engelskspråkig litteratur. Med 
loggbok i England menas en handbok vilken beskriver hur en byggnad med 
installationer är avsedd att fungera samt hur den ska drivas, skötas och underhållas. 
Loggboken används även för förändringsregistrering av byggnad tillsammans med total 
energianvändning. Följaktligen är loggbok ett verktyg för att minska energiförbrukning 
och därigenom utsläppsminskning av växthusgaser (Liddiard, Jones, Day & Kelly, 
2008). Chartered Institution of Building Services Engineers (CISBE, 2017b) förklarar 
informationstyperna loggboken ska innehålla och ger en detaljerad vägledning över 
loggbokens omfattning, struktur och innehåll. 

3.3.1 Loggbokens innehåll 
Boverkets utredning om dokumentationssystem för byggprodukter (Boverket, 2015b) 
har efter dialog med aktörer i byggbranschen fastställt att en loggbok bör innehålla 
informationen som framgår i Figur 5 för att försäkra syftet med dokumentationen 
uppfylls: 

 

Figur 5 Loggbokens innehåll (Boverket, 2015b) 

3.3.2 Loggbokföring med hjälp av materialdatabaser 
Efter informationssökning om loggboken visade det sig att det idag används tre vanligt 
förekommande, jämförbara materialdatabaser med loggboksfunktion för att 
understödja miljömedvetna materialval, användning och dokumentation. 

Jämförelser av materialdatabaser har utförts bland annat i form av masteruppsats 
(Rosvall, 2014) och jämförelse utförd av WSP (WSP Environmental Sverige, 2016). 
Analyserna konstaterar att varje system har transparanta kriterier för bedömning samt 
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är jämförbara i detaljeringsnivå- och omfattning. Störst skillnad mellan systemen är 
symbolspråket som används och detaljeringsnivån systemen brukar sig av. Företagen 
som tillhandahåller materialdatabaserna arbetar med verksamheter för att utveckla 
funktioner samt erbjuder kundanpassade lösningar samt utbildningar på verktygen. 

BASTA 
IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Byggindustrier har tillsammans etablerat det 
icke-vinstdrivna bolaget BASTA vars huvudsyfte är utfasning av kemiska ämnen 
bedömt farliga för bygg- och anläggningsbranschen. BASTA bygger på tillverkares 
eller leverantörers egendeklaration och gör där utifrån bedömningar enbart på 
produkters kemiska innehåll. (BASTA, 2017) 

Byggvarubedömningen 
Byggvarubedömningen (BVB) etablerades av ett samarbete mellan några av de största 
svenska fastighetsägarna och byggherrarna.  BVB ställer likt BASTA krav på kemiskt 
innehåll men tar inte hänsyn till miljö- eller hälsoaspekter under produkttillverkningen. 
BVB tar dock hänsyn till aspekter ur ett livscykelperspektiv genom användning av fler 
parametrar där större vikt läggs vid helhetsbedömning. För att produkten ska 
rekommenderas behöver hälften av dess livscykelkriterier godkännas 
(Byggvarubedömningen, 2017)  

SundaHus 
SundaHus i Linköping AB grundades 1990 som ett konsultbolag och erbjuder ett utbud 
av tjänster för materialval med hjälp av ett webbaserat system och rådgivning. 
SundaHus kan skräddarsy funktioner vilket gör systemet användbart för kunder med 
särskilda miljömål och materiallistor eller med behov av produktbevakning. 
(SundaHus, 2017) 

SundaHus använder likt BASTA och Byggvarubedömningen sig av 
klassificeringssystem för att bedöma produkter. SundaHus-produkter klassificeras 
utifrån en A-B-C-D-indelning vilket framgår i Figur 6. 

  

Figur 6. SundaHus klassificeringsindelning (SundaHus, 2017) 



Teoretiskt ramverk 

14 

3.3.3 Bygga med BASTA 
Forskning utförd av Svensk Byggtjänst Utvecklingsfond (SBUF, 2015) visar att man 
kan bygga på ett relativt giftfritt sätt om byggherren ställer strikta krav på produkters 
kemiska innehåll. Studien beskriver vidare en kvalitetssäkrad arbetsprocess för val, 
användning och dokumentering av byggprodukter med loggbok, samt utformning av 
målnivåer för materialvalsarbete vilket kan användas av byggprocessens aktörer i form 
av beställarkrav. Studien redovisar 28 rekommenderade punkter att genomföra kopplat 
till produktvalsprocessen vilket sammanfattas i Figur 7. 

 

Figur 7 Arbetsmoment som bör integreras för att säkra miljömedveten 
produktvalsprocess (SBUF, 2015) 

3.4 BIM 
Parallellt med att frågor om hållbarhet och miljömedvetenhet fått starkare fotfäste i 
byggbranschen så har Building Information Modeling/Management (BIM) blivit en 
mer vanligt förekommande teknik vid projektering (Eastman, Liston, Sacks & Teicholz, 
2011).  
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En BIM-modell består av objekt med dess geometri, rumsliga förhållanden, geografisk 
information, kvantiteter och egenskaper (Pittard & Sell, 2016). Eastman, et al. (2011) 
definierar att BIM används för att producera, kommunicera och analysera information 
som rör byggnadsmodeller samt att BIM-filosofin har sitt värde i att genom tillämpning 
av digitala verktyg möjliggöra förbättringar genom byggprocessen. Exempel på vad 
BIM-verktyg kan möjliggöra är snabb avtagning av mängder, volymer och placering 
samt kunna rapportera dessa i formulär av olika slag. BIM-filosofin kan beskrivas som 
resultatet av att leverera byggnadsverk på ett effektivare sätt än innan (Pittard & Sell, 
2016).  

2011 utgav the UK Government Construction Strategy ett direktiv som dikterade att 
BIM-projektering skulle bli ett krav för offentliga brittiska projekt 2016. Storbritannien 
har med i sitt arbete med BIM-implementering positionerat sig som ledare inom fältet. 
The British Standards Institute (BSI) har med globala partners från kommittén ISO/TC 
59/SC13 framlagt den brittiska standarden Publicly Available Specification 1192–2 att 
ligga till grund för två internationella ISO-standarder (19650–1, 19650–2) som planeras 
att presenteras 2018. I Europa arbetar BSI med Europeiska Standardiseringsorgan samt 
dess tekniska kommitté, CEN/TC 442, för att införa ISO-standarder som europeiska 
standarder samt utveckla regionala europeiska standarder där behov föreligger. (NBS, 
2017) 

Figur 8 skildrar hur en Project Information Model (PIM) under byggnation stegvis 
förädlas genom byggprocessen för att vid överlämning bestå av information som kan 
användas av beställaren efter överlämning. (BSI, 2014) 

 

Figur 8. Översikt av Common Data Environment (CDE) (BSI, 2014) 
Project Information Model (PIM) är vad en BIM-modell kallas under utvecklingen 
under projektering och byggskede vilket illustreras i figuren ovan. En PIM består av 
ackumulerad information i form grafisk, icke-grafisk data och dokument. (BSI, 2013)  
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Asset Information Model (AIM) är vad modellen som överlämnas till beställare av 
leverantör kallas. En AIM kan likt figuren ovan visar understödja med grafisk, icke-
grafisk data, information, dokument samt metadata. Den kan vidare skapas ur 
information från en PIM. En AIM modell används vid förvaltning, underhåll och 
styrning av tillgångar. (BSI, 2014)  

3.4.1 Informationsleveranser 
En informationsleverans är ett utbyte av informationsmängder med förutbestämt 
innehåll, med informationsleveranser menas inte endast informationsöverlämningen 
mellan byggprocessens olika byggskeden under byggande utan även 
informationsutväxlingen mellan parter inom varje skede (BIM i staten, 2014). BIM-
Standardiseringsbehov (Ekholm et al., 2013) listar vikten av riktlinjer för 
informationsinnehåll i informationsleveranser under byggprocessen som en central del 
för att möjliggöra en standardisering av processerna i dagens byggprocess. Ett av de 
områden BIM–Standardiseringsbehov adresserar är studiens fjärde projekt 
”Informationsleveranser med egenskapsredovisningar”. Projektet fastställer att 
grundläggande begrepp skiljer sig mellan aktörer samt att gemensamma definitioner 
behöver fastställas. Ett förslag som framfördes är att utveckla svenska riktlinjer för 
informationsinnehåll i planerings-, bygg och förvaltningsprocesserna med grund i 
buildingSMART Data Dictionary (bSDD) definitioner för att på så vis undvika 
oordning.  

Leveransspecifikation vilken enligt Swedish Standards Institute (SIS) är en metod för 
att beskriva och kontrollera informationsinnehållet som beställare önskar. Önskat 
leveransinnehåll som beskrivs i leveransspecifikationen dokumenteras av 
informationsleverantör som sänder informationen i ett leveransmeddelande kopplat till 
en leveranstidplan (BIM i staten, 2014). För säkerställande bör leveransmeddelandet 
innan skick kontrolleras mot leveransspecifikationen av informationsleverantören 
vilket även informationsbeställaren bör göra före användning (SIS, 2008). 

Swedish Standards Institute listar i Bygghandlingar 90 – Digitala leveranser för bygg 
och förvaltning (2008) nyttan med standardiserade leveranser som: 

• Samordnad terminologi som begränsar risk för fel i leverans 
• Effektivare avsändning av leveranser 
• Effektivisering av mottagning så att leverans kan lagras och återanvändas 
• Ökade möjligheter till kontrollrutiner 

3.4.2 Product Data Templates 
Product Data Template (PDT) är ett standardiserat formulär för byggprodukttyper som 
ursprungligen framarbetas för byggindustrin av CIBSE. PDT har blivit framtaget som 
ett svar på byggbranschens behov av produktdata och är ett elektroniskt ark som består 
av information i parametrar och fält som branschen kan förväntas vilja ha av en 
producent (CIBSE, 2017a). Figur 9 samt 10 exemplifierar innehållet av PDT:er för olika 
byggprodukter.  
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Figur 9. Exempel på PDT för ett lim (coBuilder, 2015) 

 

Figur 10. Exempel på PDT för ett fönster (CoBuilder, 2015) 

ProductXchange 
ProductXchange är ett molnbaserat verktyg som aktörer inom byggbranschen kan 
använda sig av för att leverera kvalitetssäkrade Asset Information Models. Verktyget 
tillåter vidare aktörer att sätta informationsbehov och samla data direkt från tillverkare 
samt möjliggör för exportering till BIM-modeller. (ProductXchange, 2017). Vidare 
följer ProductXchange lagstiftningskrav, harmoniserade europeiska standarder samt 
bistår med en filtreringsfunktion vilken möjliggör identifikation av utvalda produkter 
och kemiska ämnen. Detta stödjer slutanvändaren att styra produktvalsarbetet. 
(coBuilder, 2017). 

ProductInfoX, ChemXchange 
Projekten ChemXchange och ProductInfoX finansierade av EU:s sjunde ramprogram 
och har som mål att lösa byggsektorns behov av insamling, distribuering samt 
användning av byggprodukter på ett effektivt sätt samt att uppfylla lagkrav tillika 
aktörers behov. ProductInfoX fokuserar på att möta internationella regelverk, statliga 
bestämmelser, marknadskrav och standarder vilka berör identifiering och beskrivning 
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av produkter. För att göra produktinformation överförbar på den internationella 
marknaden måste byggbranschen ansluta sig till gemensamma standarder vilka 
bestämmer användningen av unika identifikationer av byggprodukter samt föra en 
gemensam teknisk terminologi för produktegenskaper. ChemXchange-projektet 
fokuserade på REACH kriterier. Projektet granskade problem som hör samman med 
farliga kemikalier och ämnen i byggprodukter med syfte att samla nödvändig 
information för att säkerställa hälsa, säkerhet och förhindra skadlig miljöpåverkan 
(ProductInfoX, 2017). Figur 11 skildrar vilka lag- samt marknadskrav som inverkar på 
PDT:ers innehåll samt vilka aktörer som involveras. 

 

Figur 11. Lagstiftningar som påverkar PDT:ers innehåll (coBuilder, 2016) 
Undersökningar har genomförts för att definiera och utvärdera vilken typ av 
produktinformation med avseende på produkternas egenskaper som krävs för hållbart 
byggande. Genom att använda tidigare resultat från ProductInfoX och ChemXchange 
definierades byggprodukters centrala egenskaper i form av geometriska, tekniska, 
kemiska och miljömässiga egenskaper. Denna information tillgängliggörs på olika 
europeiska språk i bSDD. Genom att underlätta utbytet av strukturerad digital data som 
definieras i europeiska harmoniserade tekniska specifikationer i enlighet med de 
etablerade standarderna (ISO 12006-3). (ProductInfoX 2017) 

3.5 Sammanfattning av valda teorier 
Hållbart byggande kapitlet förklarar hur byggmaterial och byggnadens 
energianvändning hänger ihop genom att belysa begreppet inbyggd energi samt 
beskriver obligatoriska, styrande lagkrav och frivilliga marknadskrav vilka styr 
produktinformationsinnehåll. Detta för att illustrera betydelse av materialval och 
komplexitet av metoder avsedda för bedömning av miljöpåverkan. 

Loggbokskapitlet beskriver bakgrunden till verktyg för att uppnå ”giftfri- och god 
bebyggd miljö” samt ”begränsad klimatpåverkan”-miljömålen. Avsnittet innehåller en 
jämförelse av de tre vanligast förekommande miljödatabaserna med webbaserad 
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loggbokfunktion samt överblick av ”Bygga med BASTA”-rapporten som använts som 
metodiskt stöd i arbetets empiriska insamling. 

BIM-kapitlet redovisar BIM-terminologins begrepp för möjliggörning av effektiv 
hantering av information samt standardiserad digital informationsöverlämning genom 
byggnadens livscykel för underlättande och effektivisering av det administrativa arbetet 
relaterat till produktdokumentering.  

Resultatet av harmoniserade lagstiftningar och informationsteknologiska standarder 
kommer troligen att vara av betydelse för materialleverantörskedjan och byggindustrin, 
samt för kontrollmyndigheter, slutanvändare och samhället generellt. 
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4 Empiri 

4.1 Fallstudien 
Underkapitlet beskriver projektet som är objektet för fallstudien. För fallstudien har 
Regionfastigheter givit författarna tillgång till information från plattformarna 
SundaHus Miljödata, Webforum och PTS.  

4.1.1 Regionfastigheter 
Regionfastigheter sköter regionens fastighetsförvaltning. Med sina cirka 125 anställda 
ansvarar företaget för regionens samlade fastighetsbestånd. Bolagets omsättning ligger 
på cirka 640 miljoner kronor och fastighetsinvesteringar omkring 300–400 miljoner 
kronor årligen (Regionfastigheter, 2017). Figur 12 som följer skildrar 
Regionfastigheters organisationsstruktur. 

 

Figur 12. Regionfastigheters organisation (Regionfastigheter, 2017) 

PTS 
Regionfastigheter Jönköpings län utvecklade Program för Teknisk och Standard (PTS) 
år 1991. Det är en del av ett ledningssystem i lokalförsörjningsprocessen och innehåller 
både tekniska och funktionella krav på hur lokaler för hälso- och sjukvård ska utformas. 
Mjukvaran används av byggherrar vid projektering, byggande och förvaltning (PTS, 
2017). 

Företaget tillsammans med 15 andra landsting använder sig av verktyget som hanterar 
dataöverföring från byggnadsinformationsmodeller (Johansson, 2013), (Granath & 
Johansson, 2014). Figur 13 skildrar PTS funktion samt användningsområde. 
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Figur 13. Funktioner, PTS (PTS, 2017) 

4.1.2 Fallstudiens projekt – Smålandsstenar Vårdcentrum 
Projektet består av en vårdcentral om två våningar med bruttoarean 2600 kvm. 
Bottenplanen innehåller vårdcentral samt laboratorium, på plan två huserar 
rehabilitering, barnhälsovård, kvinnohälsovård, öppen förskola och administration. 
Projektets investeringsram är om 62 miljoner kronor, byggnaden invigdes april 2017. 
(Region Jönköpings län, 2017) 

4.2 Dokumentanalys 

4.2.1 Webforum 
Webforum är en onlinetjänst byggherren brukar under projekt för planering, 
genomförande och uppföljning (Intervju byggherrens projektledare, bilaga 3). Tjänsten 
tillhandahåller folderstrukturer vilken tillgängliggör filer för grupper av användare, 
exempel på detta illustreras i Figur 14. Programmet tjänstgör även som verktyg för 
upprättandet av nyhetsmeddelanden i projekt genom trådar i forumsform. Webforum 
bidrar med strukturstöd för aktiviteter som skall utföras där administratör utser 
aktiviteters ansvariga part, status, prioritering samt slutdatum. (Webforum, 2017) 

 

Figur 14 Projektets mappstruktur i webforum (Webforum, 2017) 
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Författarna har upprättat en Excel-databas över samtliga projektspecifika filer som 
laddats upp av projektets aktörer i webforum. Figur 15 visar de dokument vilka 
framträtt som intressanta ur produktvalsperspektiv.  

 

Figur 15. Översikt dokumentanalys 
Författarna har lokaliserat att förfrågningsunderlagets miljöprogram, tekniska 
rambeskrivningar samt administrativa föreskrifter är de dokument som till största del 
reglerar entreprenörers produktvalsarbete. 

4.2.2 Förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter 
Från projektets administrativa föreskrifter (bilaga 4, sida 18, 25) lokaliserade 
författarna flertalet punkter vilka reglerar produktdokumenteringsarbetet. Figur 16 
sammanfattar ett urval av dessa punkter. 

 

Figur 16. Översikt av punkter från fallstudieprojektets administrativa föreskrifter 
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4.2.3 Förfrågningsunderlagets ramhandlingar, rambeskrivningar 
Förfrågningsunderlaget innehåller rambeskrivningar för: 

• Bygg 
• Mark, GEO & Landskap 
• VVS inkl. SÖV (Styr och övervakning)  
• EL – Tele 
• Hiss 

Utav projektets framarbetade rambeskrivningar innehåller samtliga förutom ”VVS inkl. 
SÖV” instruktioner om att SundaHus miljödata skall användas för bedömning samt 
dokumentering av produktval.  

Exempelkommentar från rambeskrivning bygg: 

”Hänvisar till krav ställda i miljöprogrammet” 

”MILJÖDOKUMENTATION FÖR HUS - Alla i projektet använda material ska 
dokumenteras i Sunda Hus databas, se AF och 06.16 Miljöprogram, upprättad av 
Region Jönköpings län.” 

4.2.4 Förfrågningsunderlagets miljöprogram 
Projektets miljöprogram (bilaga 5, kapitel 6.1, 6.2) har i projektet varit det underlag 
som i största detalj dikterat hur entreprenörerna ska förhålla sig till produktval och 
dokumentering av produktval. Figur 17 visar ett utdrag från miljöprogrammets 
kravställning. 

 

Figur 17. Översikt av punkter från fallstudieprojektets miljöprogram 

4.2.5 Kommentarer från mötesprotokoll 
Figur 18 i detta stycke innehåller en komprimerad sammanfattning av kommentarer 
från genomgångna mötesprotokoll. Bilaga 6 skildrar en översikt av kommentarer från 
mötesprotokoll som avser produktvalsprocessen.  
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Figur 18. Översikt av kommentarer från fallstudiens mötesprotokoll 

4.2.6 SundaHus Miljödata 
SundaHus Miljödata tillhandahåller projektets loggbok, av SundaHus kallat kollektion. 
Figurerna 19-21 illustrerar generella exempel i form av utklipp tagna från en exporterad 
Excel-översikt av projektets kollektion. 

Utifrån genomgången av kollektionssammanställningen har författarna kunnat se att 
närmare hälften av mängdregistreringen uteblivit, samt att gällande platsregistreringen 
har endast ”Smålandsstenar Södra” använts. 

 

Figur 19. Av el-entreprenören inlagda produkter, exporterad kollektionsöversikt 2017-
04-23 (SundaHus, 2017) 
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Figur 20. Av totalentreprenörens byggavdelning inlagda produkter, exporterad 
kollektionsöversikt 2017-04-23 (SundaHus, 2017) 

 
Figur 21. Av rör-entreprenören inlagda produkter, exporterad kollektionsöversikt 
2017-04-23 (SundaHus, 2017) 

4.3 Intervjuer 
Kapitlet består av intervjuer genomförda med aktörer involverade i examensarbetets 
projekt. Vidare är kapitlet indelat i intervjuer genomförda med yrkesmän från 
byggherre, huvudentreprenör samt två av underentreprenörerna. Intervjufrågorna som 
framförts till intervjuobjekten har till stor del formulerats utifrån Bygga med BASTAs 
(SBUF, 2015) rekommenderade moment vilka vägleder hur produktvalsprocessen kan 
bedrivas, avgränsas och praktiskt genomföras. 

4.3.1 Byggherrens projektledare 
Kapitlet består av en komprimerad sammanfattning av en semistrukturerad intervju 
utförd av författarna med byggherrens projektledare (bilaga 3). 

Projektledaren om ansvarsfördelningen av produktvalsarbete: 
Projektledaren berättar att “Rent strikt är det miljöingenjören som ansvarar för frågorna 
men praktiskt tar projektledaren även visst ansvar när det kommer till produktval” 
Projektledaren berättar att företagets miljöingenjör har det huvudsakliga ansvaret för 
produktvalsprocessen. “Detta då miljöingenjören har bredast kompetens när det 
kommer till farliga ämnen samt kemiska produkters sammansättning.”.  
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Om produktkrav: 
Projektledaren förklarar att under förstudien tas det projektspecifika miljöprogrammet 
fram som utgör konkreta krav gällande produktvalsprocessen. Projektledaren förklarar 
vidare att krav på produktdokumentation utformas i miljöprogrammet samt kraven 
härstammar från lagkrav, tidigare genomförda material-utvärderingar samt erfarenheter 
från genomförda och utvärderade projekt. Byggherrens produktkrav förmedlas enligt 
projektledaren via förfrågningsunderlagets miljöprogram samt de olika disciplinernas 
tekniska beskrivningar framarbetade från PTS. Under programarbetet omformuleras 
funktionskrav till konkreta produktkrav. 

Om produktdokumenteringskrav: 
Projektledaren förklarar att SundaHus kallar loggboken för kollektion. Projektledaren 
understryker att samtliga varor som är med i produktkollektionen skall registreras med 
mängd och plats. Produktkollektionen skall senast vara färdigställd före första 
efterbesiktning. Produktdokumentationen består av den elektroniska kollektionen samt 
en sammanställning av valda byggprodukters drift- och skötselinstruktioner. 

Om kompetenskrav: 
Projektledaren berättade att byggherren erbjuder projektets konsulter samt 
entreprenörer utbildning i produktregistrering i SundaHus. 

Om uppföljning: 
Projektledaren tog upp att han kontinuerligt genomfört uppföljning av produkter 
entreprenör och underentreprenör dokumenterat i projektets kollektion. Projektledaren 
berättade att han under rond på byggplatsen funnit monterade produkter i byggnaden 
som ej varit registrerade i kollektionen och att han då informerat ansvarig entreprenör 
att det snarast bör korrigeras. Projektledaren tillägger att även besiktningsmän 
kontrollerar SundaHus-kollektionen som en del av slutbesiktningen. Om kollektionen 
ej bedöms som fullständig av besiktningsmannen anmärker denne det i 
slutbesiktningsprotokollet, vilket var fallet i detta projekts slutbesiktning. Projektledare 
tillägger att miljöingenjören som var med i detta projekt har slutat hos byggherren och 
ingen ny har när intervjun genomfördes blivit tillsatt, vilket leder till att kontroll av 
utfört arbete för detta projekt inte genomförs av en miljöingenjör. Projektledaren 
tillägger att då inlagda produkter avviker från byggherrens uttalade krav att 
dokumenterade produkter skall uppfylla SundaHus-klassificeringen A eller B så måste 
entreprenören registrera avvikelsen. 

Om påföljd och incitament: 
Projektledaren berättar att byggherren inte har formulerat påföljd eller incitament 
angående produktdokumentering. Projektledaren beskrev att ett hypotetiskt alternativ 
skulle kunna vara att koppla godkänd dokumentering mot betalningsplanens “pott” om 
fem procent av projektets kontraktssumma vilken hålls inne tills projektet slutligen blir 
godkänt. Projektledaren beskriver att ”ekonomisk påföljd/incitament är det som i de 
flesta fall får störst effekt.” 

4.3.2 Totalentreprenörens arbetschef 
Kapitlet består av en kortare sammanfattning av en semistrukturerad intervju utförd av 
författarna med arbetschefen (bilaga 3). 

Arbetschefen berättar att entreprenören internt delar upp ansvaret för 
produktvalsprocessen mellan platschef och arbetschef. Platschefen hade under tidigare 
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projekt rapporterat in produktval i SundaHus Miljödata. Platschefen deltog därför enligt 
arbetschefen inte i SundaHus-utbildningen. 

Arbetschefen förklarade att krav samt rutiner förmedlades i förfrågningsunderlagets 
miljöprogram, tekniska beskrivningar samt produktrekommendationer från tidigare 
materialutredningar.  

Arbetschefen berättar att överlämningen av projektets dokumentation har bestått av 
digital och pappersversion av drift- och skötselinstruktioner, SundaHus-kollektionen, 
protokoll från provningar, relationshandlingar mm. 

Kollektioner i SundaHus kontrollerades i samband med slutbesiktningen av 
besiktningsmän, i detta projekt hade besiktningsmännen åsikter på att några produkter 
inte ännu var registrerade och att mängd samt plats i vissa fall behöver kompletteras.  

4.3.3 El-underentreprenörens projektledare 
Kapitlet består av en koncentrerad sammanfattning av en semistrukturerad intervju 
utförd av författarna med el-underentreprenörens projektledare (bilaga 3).  

Projektledaren berättar att underentreprenören internt delat upp ansvaret för 
produktvalsprocessen mellan Projektledaren och den andra projektledaren. 
Projektledaren förklarar vidare att han haft det övergripande ansvaret samt den som 
genomfört majoriteten av projektets inköp medan utfyllnaden av projektets loggbok i 
SundaHus blivit delegerad till den andra projektledaren. 

Den dokumentation som lämnas över till byggherren består i projektet av drift- och 
underhållsdokumentation. Dokumentationen består bland annat av 
materialdokumentation, översikt över centraler, ritningar och dokumentering över 
utförda egenkontroller förklarar projektledaren. Sammanställningen av 
dokumentationen var inte färdig när intervjun utfördes. Underentreprenören hade vid 
tillfället intervjuerna genomfördes fortfarande personal som arbetade på projektet, 
projektledaren bedömde att arbetet kommer fortsätta i upp till två månader. 

4.3.4 El-underentreprenörens andra projektledare 
Kapitlet består av en kortfattad sammanfattning av en kompletterande semistrukturerad 
intervju utförd av författarna med den andra projektledaren hos el-underentreprenören 
(Bilaga 3). 

Den andra projektledaren förklarar att platsregistrering utelämnas då inbyggda 
elprodukter är placerade i huvudparten av byggnadsverket, praxis är då att lämna 
placeringsfält tomt. Frågor som ställts har i första hand varit med byggherrens 
projektledare. Den andra projektledaren förklarar vidare att samtliga produkter som 
valts in har varit klassificerade i SundaHus samt de produkter som valts in har varit av 
klass A och B samt C-klassade produkter med byggherrens logga och då godkända.  

4.3.5 Intervju med projektledare, rör-underentreprenör 
Kapitlet innehåller en kortfattad sammanfattning av en semistrukturerade 
telefonintervju utförda av författarna med projektledare hos rör-underentreprenören 
(bilaga 3).  
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Projektledaren meddelar att det är han som ansvarat för rörprojekteringen, 
produktvalsarbetet, inköp av produkter samt registrering av produkter i SundaHus för 
projektet. Projektledare förklarar vidare att det i rambeskrivningar förmedlats krav. Han 
har tagit del av kravställningen genom förfrågningsunderlaget i samband med anbud. 
Inga frågor ställts till byggherren under projektet. Gällande uppföljning av registrerade 
produkter så berättar projektledaren att besiktningsman går in och kontrollerar 
registrerade produkter i SundaHus. 

Angående kompetens kopplat till dokumenteringsprocessen har projektledaren 
genomfört några SundaHus-projekt för landsting innan så han hade inte behov av att 
genomföra utbildning på verktyget. Projektledaren angav vidare att fått inbjudan till att 
gå kurs i SundaHus men att han då inte haft behov av att genomföra den. 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
I den genomförda intervjun med byggherren (4.2.1) redovisar projektledaren för hur 
byggherren arbetar med produktval samt hur delar sin syn på hur fallstudiens har 
förlöpt. Intervjuerna med totalentreprenörer (4.2.2) samt underentreprenörerna (4.2.3, 
4.2.4, 4.2.5) har redovisat för hur entreprenadsidan arbetat med produktval under 
fallstudiens projekt. Samtliga intervjuobjekt har förmedlat en likartad syn på projektets 
genomförande. Empirin från intervjuresultaten kompletteras av empiri från 
dokumentanalys av kollektionssammanställning i SundaHus, projektets dokumentation 
från webforum. Den insamlade empirin ger en sammanfattad helhetsbild över hur 
produktvalsprocessen förlöpt under upprättningen av Smålandsstenar vårdcentrum.  
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5 Analys och resultat 

5.1 Bakgrund 
Resonemanget som förs under kapitlet grundar sig i den empiri och teori som samlats 
in under arbetets genomförande. Examensarbetets analys samt resultat delas tematiskt 
in efter frågeställningar och presenteras under kapitel 5.1, 5.2 samt 5.3. Figur 22 
sammanfattar den empiriska insamling examensarbetet har behandlat. 

 

Figur 22. Översikt av empirisk insamling 

5.1.1 Analys av förvaltarbyggherrens produktvalsprocess 
Författarna fann under litteraturstudien studien Bygga med BASTA (kapitel 3.3.3), 
studien ger rekommendationer till hur projekt kan genomföras med giftfria 
byggprodukter samt minimal användning av farliga kemiska ämnen. Forskningen 
inkluderar ett avsnitt beståendes av rekommenderade moment vilka vägleder hur 
produktvalsarbete kan bedrivas, avgränsas och praktiskt genomföras. Examensarbetets 
intervjufrågor har till stor del formulerats utifrån Bygga med BASTAs 
rekommenderade moment. Genom att förena empirins intervjuer och dokumentanalys 
samt med utgångspunkt i teoretiska ramverkets Bygga med BASTAs rekommenderade 
moment har fallstudiens produktvalsprocess utretts.  

Byggherrens ansvarsfördelning gällande produktvalsarbete har det från intervju med 
byggherrens projektledare (kapitel 4.3.1) framgått att miljöingenjören bär det 
huvudsakliga ansvaret för framtagningen och krav, rekommendationer och uppgifter 
som rör produktvalsprocessen då denne ”har bredast kompetens när det kommer till 
farliga ämnen samt kemiska produkters sammansättning.” Vidare har författarna funnit 
att Regionfastigheter internt delar upp ansvaret mellan miljöingenjör och projektledare, 
vilket projektledare underströk ”Rent strikt är det miljöingenjören som ansvarar för 
frågorna men praktiskt har även projektledaren tagit ansvar”.  

Informationen som dikterar vilka produktegenskaper och vad produktdokumentationen 
skall innehålla har av författarna erhållits genom intervjuer med byggherrens 
projektledare, totalentreprenörens arbetschef (kapitel 4.3.2) samt dokumentanalys 
(kapitel 4.2). Byggherrens projektledare förklarade att förfrågningsunderlagets 
produktkrav succesivt blivit framarbetade under projekteringen där projekts 
funktionskrav i tidigt skede framarbetas i PTS. Dokumentanalys visade att 
produktegenskaper och krav förmedlas i förfrågningsunderlagets rambeskrivningar, 
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miljöprogram och administrativa föreskrifter. Produktdokumenteringskraven som 
byggherren ställer är i linje med Boverkets utredning angående vad en loggbok skall 
innehålla (Boverket, 2015b) samt uppfyller de lagkrav det teoretiska ramverket lyft 
(kapitel 3.3.1). 

Intervjun med byggherrens projektledare visade på att uppföljning av registrerade 
produkter i loggboken kontinuerligt utförts av projektledaren. Dokumentanalys av 
mötesprotokoll från det avslutande byggmötet innehöll punkt 
”Kollektionssammanställningar skickades över till besiktningsmän för granskning”. En 
förklaring till att byggprojektledaren mestadels genomfört uppföljning under detta 
projekt fram till slutbesiktning har bedömt sin förklaring i att Regionfastigheters 
miljöingenjör avslutat sin anställning under projektets genomförande. 

Kompetenskraven gällande utfyllnaden av SundaHus-loggboken har av byggherren 
tydligt dikterats i miljöprogrammet i kravpunkt: ”Ansvariga för inregistrering av 
produkter hos TE skall delta i en 2 timmars utbildning i SundaHus.” 

Samtliga genomförda intervjuer tillsammans med dokumentanalys av mötesprotokoll 
har visat på att byggherren upprättar en projektspecifik kollektion i SundaHus som 
entreprenörerna sedermera fyller ut med sina produktval. Rambeskrivning bygg 
dikterar att de varor som godkänns av byggherren är A, B samt C-klassade varor som 
sedan tidigare blivit bedömd och godkänd av byggherren ”Enligt Sunda Hus A-, B-
klassade och C-klassade som godkänts av Region Jönköpings län. Alla i projektet 
använda material ska dokumenteras i Sunda Hus databas, se AF och 06.16 
Miljöprogram”. Regionfastigheter har vidare en egen logotyp ( ) i SundaHus som 
markerar tidigare bedömda och godkända C-klassade produkter vilket framgick genom 
dokumentanalys av miljöprogram. 

Intervjuresultat har visat på att entreprenörernas sammanställda produkt-dokumentation 
med avseende på produktval bestått av drift- och skötselinstruktioner, protokoll från 
provningar, sammanställd digital loggbok i SundaHus samt relationshandlingar. Vilket 
dokumentanalys av förfrågningsunderlagets administrativa föreskrifter, miljöprogram 
samt rambeskrivningar kunnat bekräfta. Kapitel 3.4.2 om informationsleveranser 
understryker även denna process. 

5.1.2 Analys av produktvalsproblematik 
För att analysera problematik med produktvalsarbetet har författarna genomfört en 
fallstudie av ett pågående projekt och där sett på avvikelser från kravställning samt 
problem uppvisade under den empiriska insamlingen från intervjuer och 
dokumentanalys med stöd i studien Bygga med BASTAs rekommenderade punkter 
(kapitel 3.3.3).  

Intervju med totalentreprenörens arbetschef samt byggherrens projektledare har visat 
att projektets disciplinspecifika besiktningsmän anmärkt att produkter saknas i 
SundaHus-kollektionen. Dokumentanalysen av byggmötesprotokoll visade på punkten 
”Material finns installerat som inte är infört i databasen”, vilken var en stående 
kommentar under sju byggmöten vilka sträckte sig över en tidsperiod av drygt sex 
månader. Dokumentanalysen av kollektionssammanställningen har visat på att drygt 
fyra av tio registrerade produkter saknar inlagd mängd samt att närmare fem av sex 
produkter saknar platsregistrering efter första efterbesiktning genomförts. I fallet där 
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produkter fått plats registrerad har märkningen när kollektionssammanställningen 
genererats bestått av projektnamn samt ”södra”. Detta att jämföra med 
kravformuleringen från projektets miljöprogram vilket föreskriver: ”Inbyggt material 
skall registreras avseende mängd och placering i byggnaden, våning”. En förklaring till 
avsaknaden av platsförteckning kan delvis vara att genomgående produkter likt rör och 
kablar inte kommenteras med plats, vilket framgick intervju med el-
underentreprenörens andra projektledare (kapitel 4.3.4). En annan förklaring till 
avsaknaden kan vara att ingen av de entreprenörer som blivit intervjuade deltagit i den 
utbildning i SundaHus Miljödata som byggherren föreskrivit i miljöprogram.  

Det var för författarna något förvånande att ansvarsfördelningen av produktvalsarbetet 
varit uppdelat hos samtliga intervjuade aktörer vilket kan jämföras med Bygga med 
BASTA som rekommenderar att en person per aktör bör ha det övergripande ansvaret. 
Dokumentanalys av administrativa föreskrifter har vidare visat att ”Totalentreprenörens 
miljösamordnare ansvarar för att samtliga entreprenörer och konsulter löpande granskar 
och registrerar byggvaror i SundaHus Miljödata.” vilket kan tolkas som att byggherren 
föreskriver att totalentreprenören skall ha en utsedd person som ansvarar för projektet 
vilket inte framgått från genomförda intervjuer.  

Intervjun med byggherrens projektledare visade på att uppföljning av produktval 
kontinuerligt utförts av denne i form av visuell kontroll under ronder samt avstämning 
mot registrerade produkter i kollektionssammanställningen. Sammanställningen 
kontrollerades i samband med slut- och efterbesiktning av respektive disciplins 
besiktningsmän vilket dokumentanalys av mötesprotokoll från avslutande byggmötet 
visat ”Kollektionssammanställningar skickades över till besiktningsmän för 
granskning”. En förklaring till att byggprojektledaren varit den som genomfört 
uppföljning av kollektionssammanställning under utförandet kan vara att 
Regionfastigheters miljöingenjör slutat på företaget under projektets utförande. 
Miljöingenjören hos byggherren även varit miljöansvarig för projekt samt varit den som 
genomfört revisioner av miljöarbete som punkt i administrativa föreskrifter visat 
”Beställarens miljöansvarige äger rätt att utföra miljörevision hos samtliga 
entreprenörer och konsulter”.  

Bygga med BASTA rekommenderar incitament/påföljd för att förebygga att krav inte 
efterlevs. Under intervju med byggherrens projektledare diskuterades inverkan 
ekonomiska incitament kan ha på produktvalsarbetet. Projektledaren beskrev att 
ekonomisk ”påföljd/incitament är det som i de flesta fall får störst effekt” vidare under 
intervjun nämnde projektledaren att byggherren hypotetiskt sett skulle kunna inkludera 
färdigställandet av projektdokumentation till projektets färdigställandepott om fem 
procent av kontraktssumman för att kvalitetssäkra produktvalsarbetet.  

5.1.3 Analys av förbättringsmöjligheter med hjälp av BIM  
För att analysera hur BIM kan effektivisera produktvalsprocessen har författarna utgått 
ifrån de problem frågeställning två lokaliserade och har genom litteraturstudie 
undersökt hur BIM-teknologi kan hjälpa produktvalsprocessen med registreringen av 
produktval.  

Författarna har under sin sammanställning av teoretiska ramverket lokaliserat att om 
beställaren skall få rätt produktinformation av informationsleverantör behöver denne 
likt Swedish Standards Institute i Bygghandlingar 90 – Digitala leveranser för bygg och 
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förvaltning (2008) rekommenderar, begära att information levereras standardiserad som 
kan hanteras internt hos beställaren. 

Litteratursökning har vidare visat att en informationsleverans är enligt Riktlinje BIM i 
projekt (2014) ett utbyte av informationsmängder med förutbestämt innehåll mellan 
parter inom varje skede.  Riktlinje BIM i projekt (2014) beskriver vidare att beställarens 
önskade leveransinnehåll beskrivs i en leveransspecifikation (kapitel 3.4.2) vilken 
sedermera dokumenteras av informationsleverantör och skickas i ett 
leveransmeddelande kopplat till en leveranstidplan. Det är vidare rimligt att beställaren 
bör upprätta en leveransspecifikation för att få produktvalsinformation levererad på ett 
hanterbart, korrekt sätt genom att likt Riktlinje BIM i projekt (2014) beskriver. SIS 
beskriver vidare i Bygghandlingar 90 – Digitala leveranser för bygg och förvaltning 
(2008) att säkerställandet av skickad information uppnås genom kontroll av leverantör 
innan leverans och av informationsbeställaren efter leverans innan den används. 

Vidare under litteratursökning om leveransspecifikationer fann författarna att BIM 
Alliance (BIM Alliance, 2017) exemplifierar att man genom informationsspecificering 
kan begära att levererad modell ska innehålla objektsegenskaper redovisade enligt 
beställarens krav. Det är rimligt att anta att beställaren på så sätt upprättar en 
leveransspecifikation vilken redovisar att informationsleverantören överlämnar en 
projektspecifik modell vilken innehåller de objektsegenskaper som uppfyller det 
dokumentationsbehov byggherren behöver.  

För att möjliggöra för informationsleverantören att berika modell med detaljerad 
produktinformation föreligger det ett behov att inhämta valda leverantörers produktdata 
elektroniskt (CIBSE, 2017). Som ett svar på branschens behov har Product Data 
Templates (PDT) framarbetats av flertalet institutioner (Kapitel 3.4.3). En PDT är ett 
elektroniskt ark beståendes av producenters produktinformation (CIBSE, 2017). Vidare 
guidar strukturerade PDT:er tillverkare att uppge vilka produktegenskaper som skall 
delas för specifika produkttyper (coBuilder 2017). En PDT tillgängliggör exempelvis 
tillverkares produktdata i form av miljöegenskaper, hälsoegenskaper, kemiska 
egenskaper samt möjliggör att informationen kan överföras till BIM-modell (coBuilder, 
2017).  

För att informationsleverantörer ska ha möjligheten att leverera kvalitetssäkrad 
produktinformation i asset-information-modeller är det rimligt att anta att 
informationsleverantören behöver en modell berikad med information från en tjänst likt 
ProductXchange (ProductXchange, 2017). ProductXchange har bland annat 
framarbetats genom projektresultat från projekten ProductInfoX samt ChemXchange, 
vilka finansierats via EU:s sjunde ramprogram (ProductXchange, 2017). Projekten har 
utrett branschens behov av insamling, distribuering samt användning av byggprodukter. 
Författarna har vidare har även funnit att projekten fokuserat på att uppfylla europeiska 
regelverkskrav (kap 3.2.1), statliga bestämmelser (kap 3.2.1), marknadskrav (kap 3.2.2) 
samt standarder som berör produkters identifierings- och beskrivningsbehov. 
(ProductXchange, 2017)  

Likt Eastman et al. (2011) poängterar så möjliggör BIM-verktyg snabb avtagning av 
produkters information, kvantiteter, volymer och placering samt kunna rapportera dessa 
i formulär av olika slag, till exempel in i en loggbok. (p. 276).  
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5.2 Hur arbetar en förvaltarbyggherre med produktval?  
Intervjuresultaten har visat på att Regionfastigheter delar internt upp ansvaret för 
produktval mellan miljöingenjören och projektledare. De fungerar som kontaktpersoner 
gentemot konsulter, entreprenörer och i vissa fall gentemot underentreprenörer. 
Byggherren beslutar funktionskrav och miljökrav med hjälp av PTS (kapitel 4.1.1). 
Förfrågningsunderlagets produktkrav utgörs av tekniska specifikationer, administrativa 
föreskrifter samt det projektspecifika miljöprogrammet. 

Vidare har intervjuresultat samt dokumentanalys visat att miljöprogrammet (bilaga 5) 
beskriver accepterade beräknings- och mätningsmetoder samt redovisningssätt av 
miljöaspekter som är av betydelse med avseende på människors hälsa och miljö, vilka 
skildras i Figur 23. 

 

Figur 23. Miljöaspekter i Miljöprogrammet 
Intervju samt dokumentanalys har vidare visat att entreprenören måste säkerställa och 
redovisa åtgärder som minimerar riskerna för ovanstående miljöaspekter. Beträffande 
materialdokumentation är det föreskrivet att entreprenören i digital form i SundaHus 
Miljödata ska föra en förteckning över material som byggs in samt alla kemiska 
produkter som används i uppdraget. Inbyggt material skall registreras med avseende på 
mängd och placering i byggnaden. Registrering av ”rena produkter” som skruv, spik 
eller beslag (d.v.s. små komponenter) är dock undantagna dokumenteringskraven.  

Dokumentanalys samt intervjuresultat har visat att SundaHus Miljödata upprättas av 
Regionfastigheter och det är entreprenören som ansvarar för att byggprodukter 
registreras samt blir godkända av byggherren minst tre veckor före inköp. 
Entreprenörens personal, som ansvarar för registrering av produkter i projektkollektion 
skall delta i en två timmar lång utbildning i SundaHus som byggherren anordnar. Om 
förslag på byggnadsmaterial tagits fram under projekteringen läggs dessa produkter in 
i kollektionen för att entreprenören således kan använda de framtagna eller liknande 
produkter som uppfyller samtliga miljömässiga-, funktions- och prestandarelaterade 
krav. 

Intervjuresultat samt dokumentanalys har visat att för att en produkt ska godkännas 
behövs helhetsbedömning A eller B i SundaHus Miljödata. Om produkten avviker från 
satta miljökrav graderas den som C eller D, i dessa fall inkräver byggherren en 
avvikelserapport. Avvikelsehanteringen sker digitalt i SundaHus Miljödata. I systemet 
markeras produkter som genomgått och fått godkänd avvikelsebedömning med 
byggherrens egen logotyp ( ).  Om en produkt saknar bedömning hos SundaHus på 
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grund att leverantören inte fått sin produkt registrerad täcker Regionfastigheter 
leverantörens utgift för att på så sätt få en så komplett kollektion som möjligt.  

Intervju med byggherrens projektledare visade att uppföljning av dokumentering sker 
kontinuerligt genom att teman tas upp vid byggmöten samt kontroll av inbyggda 
produkter besiktigas under ronder och slutbesiktning. Regionfastigheter anlitar 
besiktningsmän i respektive disciplin som genomför kontroll angående 
sammanställning av projektets materialdokumentation och kollektion vid 
slutbesiktning. 

5.3 Vilka problem kan uppstå under produktvalsprocessen?  
Författarna har under sin fallstudie kunnat lokalisera att problematik kopplat till 
produktvalsprocessen kan uppstå i följande hänseenden:  

• Under registrering av produkter i projektspecifik loggbok i form av: 
o Avsaknad av inlagda produkter 
o Avsaknad av produktmängd 
o Avsaknad av produktplacering 

Från intervjuresultat med byggherrens projektledare (kapitel 4.3.1) samt 
totalentreprenörens arbetschef (kapitel 4.3.2) framgick det att besiktningsmän påvisat 
att produkter saknades i kollektionssammanställningen. Detta avviker från krav ställda 
i rambeskrivningar (kapitel 4.2.3), administrativa föreskrifter (kapitel 4.2.2) samt 
miljöprogram (bilaga 5). Från dokumentanalys av kollektionssammanställningar samt 
intervjuer med byggherrens projektledare samt totalentreprenörens arbetschef framgick 
det även att registrerade produkter saknar mängd- och platsdokumentering, vilket går 
emot krav som ställts i det projektspecifika miljöprogrammet (bilaga 5).  

• Kontroll av registrerade produkter under byggskedet kan vara bristfällig 

Vidare att produkter saknas kan kopplas även till uppföljningen av registrerade 
produkter under byggnation och att detta inte genomförts på ett framgångsrikt sätt. 

• Ansvariga för registrering kan sakna utbildning i webbaserat loggboksverktyg 

Intervjuresultat med totalentreprenör samt underentreprenörer har visat på att ansvariga 
för produktdokumentering inte genomfört utbildning i SundaHus Miljödata vilket 
miljöprogrammet (bilaga 5) föreskriver. 

• Ansvarsfördelning kan vara oklar med avseende på projektets aktörer.  

Intervjuresultat från totalentreprenören har visat att arbetsfördelningen varit uppdelad 
inom företaget vilket avviker från den kravställning byggherren framställt i projektets 
administrativa föreskrifter (bilaga 4).  

5.4 Hur kan produktvalsprocessen effektiviseras med hjälp 
av BIM? 

Författarna har med hjälp av litteratursökning kunnat lokalisera att problematik som 
uppstått med produktvalsprocessen kan effektiviseras med hjälp av BIM ur följande 
hänseenden:  
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¾ Mer exakt produktregistrering 
¾ Mer exakt produktplacering 
¾ Mer exakt produktmängd 

 
• Projektspecifik BIM-modell framställs: 

Beställare i samband med upphandling ställer krav att projekt skall levereras med 
projektspecifik asset-information-modell (BSI, 2014) 

• Leveransspecifikation upprättas för området:   

En utgångspunkt till att möjliggöra BIM-effektivisering av produktvalsprocessen är att 
specificera önskad produktinformation i en leveransspecifikation för kvalitetssäkring, 
likt Riktlinje BIM i projekt (2014) samt BIM Alliance (BIM Alliance, 2017) 
rekommenderar.  

• Modell berikas med objektsinformation från leverantörer i form av Projekt Data 
Templates vilken då redovisar produktinformation knutet till placering samt 
mängd: 

Modellobjekt som framarbetas under projektering berikas med produktinformation i 
form av PDT vilka tillgängliggör den information Boverket (2015b) rekommenderar 
loggbok skall innehålla. (coBuilder, 2017) 

• Modell levereras med genomförda produktval med produktdokumentation, 
placering samt mängd. Information kan sedermera vid behov exporteras och 
sammanställas i en loggbok med korrekt mängd samt placering.  

Eastman et al. (2011) beskriver att användning av BIM-verktyg möjliggör snabb 
avtagning av produktinformation vilket vidare kan sammanställas i formulär. 

5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet är att förbättra förvaltarbyggherrens produktvalsprocess samt utreda 
hur BIM kan effektivisera processen. Frågeställning ett undersöker hur en 
förvaltarbyggherre arbetar med produktval, frågeställning två lyfter problematik under 
fallstudiens produktvalsprocess samt bäddar för förbättringar kopplat till 
rekommendationer samt slutsats. Frågeställning tre undersöker förbättringsmöjligheter 
BIM kan ge lokaliserad problematik vilket tillsammans med föregående redovisade 
frågeställningar fyller arbetets mål. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultatdiskussion 
Författarna är av uppfattningen att examensarbetets resultat har god validitet samt 
reliabilitet. De intervjuer som genomförts har skickats för verifiering, byggherrens 
projektledare hade ingen invändning, totalentreprenörens arbetschef hade två 
förtydliganden. Författarna har inte fått tillbaka material eller anmärkningar från 
underentreprenörer men då frågor samt resultat till största del bekräftat det som 
framgick under intervju med totalentreprenör bedömer författarna materialet som 
riktigt. Reliabiliteten förstärktes även vidare av den dokumentation författarna fick 
tillgång till i form av projekthandlingarna i webforum samt 
kollektionssammanställningen i SundaHus.   

Med tanke på att arbetet endast undersökt ett projekt är det rimligt att anta att 
produktdokumenteringsproblemen som uppstått i samband med fallstudiens projekt 
delvis varit unika. Vidare identifierade författarna att byggmöten från start- till 
avslutningsmöte haft följande stående punkter:  

• ”Entreprenörer ska lägga in material i SH, frågor angående inläggningens 
omfattning ska tas upp med miljöingenjören” 

• ”Viktigt att ligga väl med under hela projektet med tanke på SundaHus-
databasens utfyllnad” 

Vilket skulle kunna knytas till att byggherren även i tidigare projekt upplevt 
registreringsproblematik under produktvalsprocessen.  

Det är rimligt att anta att process, kommunikation samt uppföljningen hade förlöpt på 
ett mer kvalitetsmässigt sätt om Regionfastigheters miljöingenjör tillika 
miljösamordnare inte avslutat sin anställning under fallstudiens projekt samt att ingen 
ersättare under tiden arbetet tillverkats blivit tillsatt.  

Under utredningen av produktvalsproblematiken lokaliserades det att produkter som 
skall registreras saknas. Det är rimligt att anta att det föreligger svårigheter även för 
erfarna besiktningsmän att utreda hur många produkter respektive discipliners 
kollektioner saknar utifrån produktomfattningen en installationstät vårdcentral om 
närmare 2600 kvm innehåller. Med tanke på argumenteringen kan det vara svårt att få 
en korrekt översikt över inbyggda produkter utan en annan form av kontroll. Ett förslag 
hade kunnat vara att utbetala fakturor för inköpta produkter på löpande räkning kopplat 
till när produkter är registrerade samt godkända i projektets loggbokssammanställning. 
En annan form av incitament än det förslag som byggherrens projektledare rörde vid 
under intervju.  

En anledning till avsaknaden av mängd- och platsregistrering kan vara att textform är 
olämpligt för den typ av informationsförmedling, dock är det den enda som nuvarande 
dokumenteringssystem använder sig av. 

En fråga som författarna vill lyfta är om den merkostnad det innebär att genomföra 
produktvalsarbetet strikt kontrollerat under genomförandet motsvarar investeringen. 
Det är rimligt att anta att en styrd dokumenteringsprocess medför större administrativt 
arbete, till viss del förlängning av planerings- och färdigställandetiden, mer 
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personalutbildning samt i större projekt ett ökat personalbehov. Författarna ser det som 
troligt att det till trots för en eventuellt ökad investering fortfarande skulle existera 
produkter som inte registreras i kollektionssammanställningen under stora projekt med 
tanke på det omfattande arbete det innebär samt att det oundvikligen i sin nuvarande 
form blir fördelat på flera personer.  

Författarna har kunnat konkludera att den omfattande studien Bygga med BASTA till 
hög grad varit användbar under undersökningen av byggherrens produktvalsarbete samt 
varit den mest omfattande utredningen författarna funnit under litteraturstudien. 
Regionfastigheters ställda krav överensstämmer på många punkter med studiens 
rekommendationer vilket enligt författarna indikerar att Regionfastigheter aktivt arbetat 
för att genomföra sina projekt utifrån liknande regi samt målsättning. 

Det är troligt att den information som behövs för loggboksupprättningen idag finns i 
olika system som används genom projekteringen, dock har inte arbetet inringat 
påståendet. Författarna har funnit att utgångspunkten för produktvalsarbetet har varit 
miljöperspektivet, vidare här har olika systems informationsbehov en möjlighet att 
uppfyllas med hjälp av den information som ges i PDT:erna (kap 3.4.3). En 
förutsättning för att den tredje frågeställningens resultatförslag skulle kunna uppnås är 
att den europeiska utvecklingen fortsätter att gå mot en striktare styrning av att 
tillverkare ska tillgängliggöra sin produktinformation i nämnda PDT:er. Detta för att 
möjliggöra en effektivisering av dokumenteringsprocessen utan brister och i det längre 
loppet effektivisera produktdokumenteringen genom automatisering kopplat till 
modellframställning. Den produktinformation som används vid modellframställning 
hanteras även vid till exempel registrering i samband med inköp, något som talar för 
automatiseringsmöjligheter. Vidare bör även BIM-förädling i form av vilka produkter 
som registreras i modeller utvecklas. Två av de produkter som arbetet lokaliserat som 
mest svårklassificerade samt skadliga ur kemisk bemärkelse är lim och fog, båda är 
produkttyper som i de flesta fall uteblir vid upprättandet av modeller idag. Avsaknad 
av inritade lim- och fogprodukter leder till att den loggbok som genereras ur levererad 
modell blir ofullständig.  

6.2 Metoddiskussion 
Då de frågeställningar arbetet hanterat har krävt svar av tolkande natur där valet av en 
kvalitativ studie varit lämplig. Under utredningen av den andra frågeställningen hade 
dock kvantitativ metod till del varit fördelaktigt då lokaliserade 
dokumenteringsproblem till delar varit mätbara. Dokumentanalysen samt intervjuer 
som genomfördes möjliggjorde för författarna att uppnå ett tolkande resultat vilket varit 
fördelaktigt. Frågeställning tre hade med fördel kunnat genomföras med intervjuer som 
kompletterat litteratursökningen. 

6.3 Begränsningar 
Då arbetet endast behandlat ett projekt kan utredningsresultatet med säkerhet variera 
och delvis vara av unik karaktär. Vidare hade det varit fördelaktigt om projektet varit 
färdigställt samt att dokumentation från besiktningsmän varit tillgänglig för författarna. 
Vidare hade det även varit fördelaktigt för studien om intervjuer kunnat genomföras 
med byggherrens ursprungliga projektledare samt miljöingenjör men tillfälle gavs ej då 
de avslutat sin anställning hos byggherren. Fler intervjuer hade även kunnat genomföras 
under fallstudien för större empiriskt underlag. Arbetet har inte behandlat några 
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ekonomiska aspekter. Arbetet hade med fördel kunnat presentera BIM mer ingående 
för ett tjänligare resultat. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Arbetets mål har varit att förbättra förvaltaryggherrens produktvalsprocess samt utreda 
hur BIM kan effektivisera processen. Målet har uppnåtts genom att upprätta 
frågeställningar rörande hur en förvaltarbyggherre bedriver sitt produktvalsarbete, vilka 
problem som kan uppstå kopplat till processen samt hur BIM kan effektivisera den.  

Boverket (2015b) har fastslagit, att avsaknad av dokumentering rörande inbyggt 
material idag är ett problem som bland annat medför svårigheter att spåra inbyggda 
produkter. Detta examensarbete har kunnat påvisa att samma problematik föreligger i 
den fallstudie examensarbetet granskats. Vidare har utredning av arbetets 
frågeställningar möjliggjort fastställning av följande slutsatser samt rekommendationer: 

Slutsatser: 

• Produktvalsregistrering är ett problematiskt inslag i dagens produktvalsprocess 
• Ansvarsfördelningen i fallstudiens projekt har varit oklar internt samt mellan 

aktörer  
• Kontroll av kravefterlevnad har i fallstudiens projekt varit ofördelaktig 
• Den europeiska utvecklingen av BIM-användning hos entreprenörer behöver 

utvecklas så att förvaltningsbyggherrar i framtiden kan använda sig av den 
befintliga tekniken kostnadseffektivt. 

Rekommendationer:  

• Ekonomiska incitament kan med fördel tas i beaktning vid kravformulering 
kopplat till produktvalsprocessen, detta för att bättre säkerställa loggbokens 
kvalitet.  

• Ansvarsfördelning kan med fördel fastställas så kommunikation samt 
produktval kan genomföras på ett mer fördelaktigt sätt.  

• Utbildning av produktregistrering kopplat till produktval kan vara gynnsamt att 
genomföra 

• Uppföljning av kravefterlevnad kopplat till utfört arbete kan med fördel utföras 
i större utsträckning för kvalitetssäkring av processen.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Examensarbetet kan vidare byggas vidare på och utreda samordningsproblem kopplat 
till produktvalsprocessen, vilket detta arbete lokaliserat men ej behandlat i stort. Vidare 
kan även undersökning om huruvida den information som behövs vid 
loggboksupprättning Boverket fastställt i kapitel 3.3.1 finns tillgänglig i de system som 
används idag. Utreda om det är praktiskt möjligt att avta information från en Asset-
Information-Model som uppfyller loggbokens rekommenderade informationsinnehåll. 
Genomföra en utredning av detaljeringsgraden loggboken bör ha och koppla det till 
kostnadseffektivitet i förhållande till vad som ritas in i en BIM-modell.  
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http://www.samverkansforum.nu/pls/nvp/Upload.DownLoadFileName?CID=647&MID=120&catid=1&filename=/21893/F1707902822/Rapport%20-%20J%E4mf%F6relse%20mellan%20BVB%20och%20SundaHus.pdf
http://www.samverkansforum.nu/pls/nvp/Upload.DownLoadFileName?CID=647&MID=120&catid=1&filename=/21893/F1707902822/Rapport%20-%20J%E4mf%F6relse%20mellan%20BVB%20och%20SundaHus.pdf
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Frågeformulär, byggherrens projektledare  
 

Frågor gällande Projektstart/Tidig design/Upphandlingsfasen: 

1. Utsågs en ”produktvalsansvarig” för projektet hos Regionfastigheter? 
2. Hur beslutas krav gällande produktdokumentation av inbyggda varor? 
3. Hur beslutas krav för produktegenskaper? 
4. Hur ser rutiner för verifiering och uppföljning ut? 
5. Hur ser avvikelserutinen ut? 
6. Hur beslutas krav på kompetens?  
7. Formulerades rutiner för kommunikation av miljökrav? 
8. Formulerades incitament och påföljd gällande dokumentationen av produktvalen?  
9. Hur skrivs krav in i förfrågningsunderlaget? 

Frågor gällande Design-/Projekteringsfasen: 

10. Under startmöte förmedlas byggherrens krav och rutiner gällande produktval samt 
metoder för uppföljning?  

11. Utses en ansvarig hos respektive organisation för att kommunicera samt verifiera och 
dokumentera produktval?  

12. Togs en projektrutin fram/fanns en befintlig projektrutin, sågs det i så fall över på 
företags- resp. projektnivå?  

13. Tillämpades dokumentations- och egenskapskrav? 
14. Kommunicerades miljökrav via förutbestämd kommunikationskanal? 
15. Utfördes egenkontroll och granskning av föreskrivna produkter?  
16. Förberedes information till entreprenören och leverantören? 
17. Genomfördes erfarenhetsåterföring från projekteringsskedet? 

Frågor gällande Produktionsfasen: 

18. Genomfördes startmöte där byggherrens krav och rutiner gällande produktvalen 
förmedlades? 

19. Utsågs ansvariga för produktvalsarbetet  
20. Skapades projektrutin/Sågs befintliga rutiner över på företagsnivå? 
21. Överfördes dokumentation av produktval och avvikelser från projekteringsskedet?  
22. Kommunicerades miljökraven i vald kommunikationskanal?  
23. Bedrevs miljöstyrning vid inköp av varor?  
24. Tillämpades dokumentations/egenskapskrav?  
25. Genomfördes uppföljning, granskning samt kontroll av produktval?  
26. Samlades det in och upprättades underlag för drift och skötselinstruktioner för 

installationer, material och konstruktioner med avseende på produktval?  
27. Samlades det in och sammanställdes slutdokumentation från projektet? 
28. Genomfördes erfarenhetsåterföring från produktionsskedet? 
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7.2 Bilaga 2: Frågeformulär, totalentreprenör/underentreprenörer  
 

1. Hur förmedlades byggherrens krav och rutiner gällande produktval?  

• Hur uppfattades ställda krav, rutiner?    

• Hur uppfattades satta krav gällande produktdokumentation?    

• Hur uppfattades satta krav gällande produktegenskaper gällande det 

kemiska innehållet projektets byggprodukter skall uppfylla?    

2. Utsågs ansvarig/ansvariga för ”produktvalsarbetet”?    

3. Fanns det en generell eller övergripande rutin på företagsnivå/skapades det 

specifikt för projektet gällande produktvalsarbetet?    

• Finns erfarenhet från tidigare genomförda projekt där riskfyllda 

produktgrupper identifierats?  

4. Fanns dokumentation gällande genomförda produktval från projekteringsskedet 

registrerade i SundaHus?    

5. Hur genomfördes avvikelsehanteringen?    

6. Hur kommunicerades miljökrav och i vilken kommunikationskanal?    

7. Bedrev/Hur bedrev inköpsansvarig hos E/UE miljöstyrning vid inköp av varor? 

   

8. Hur tillämpades satta dokumentations- och egenskapskrav gällande 

byggprodukter?    

9. Hur genomfördes uppföljning, granskning samt kontroll av produktval?   

10. Samlades det in och upprättades underlag för drift och skötselinstruktioner för 

installationer, material och konstruktioner med avseende på produktval?    

11. Hur samlades och sammanställdes slutdokumentation in från projektet?    

12. Genomfördes erfarenhetsåterföring från produktionsskedet?  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7.3 Bilaga 3: Sammanställda intervjuer 

7.3.1 Byggherrens projektledare 
Kapitlet består av en sammanfattning av en semistrukturerad intervju utförd av författarna med 
byggherrens projektledare. Intervjun genomfördes på Regionfastigheters kontor under två 
timmar, 4 april, 2017. Sammanställning av intervjufrågor finns som bilaga 1. Projektledaren 
har hos byggherren arbetat med projektledning under två år, dessförinnan genomförde han en 
treårig byggnadsingenjörsutbildning vid Jönköpings tekniska högskola. Projektledaren kom in 
i projektet under slutprojekteringen då den tidigare projektledaren slutade hos byggherren. 

Projektledaren om ansvarsfördelning: 
Projektledaren berättar att byggherren internt delar upp ansvaret för produktvalsprocessen 
mellan byggherrens miljöingenjör samt projektledare, men tillägger “Rent strikt är det 
miljöingenjören som ansvarar för frågorna men praktiskt tar projektledaren även visst ansvar 
när det kommer till produktval, inte minst i mindre projekt.” Vidare delar bägge parter ansvaret 
som kontaktperson för sina respektive ansvarsområden. Projektledaren berättar att det faller sig 
naturligt att företagets miljöingenjör är den person som har det huvudsakliga ansvaret för 
produktvalsprocessen. “Detta då miljöingenjören har bredast kompetens när det kommer till 
farliga ämnen samt kemiska produkters sammansättning.” 

Miljöingenjören bär det huvudsakliga ansvaret för framarbetandet av krav, rekommendationer 
och uppgifter som rör produktvalsprocessen. Under förstudien startar framarbetningen av ett 
projektspecifikt miljöprogram som bland annat utgörs av konkreta krav gällande 
materialvalsprocessen. Efterhand som beslut fattas kompletteras miljöprogrammet och är 
således ett levande dokument fram tills det i färdig form utgör en del av förfrågningsunderlaget 
berättar projektledaren. Projektledaren förklarar vidare att de krav på produktdokumentation 
som utformas i miljöprogrammet härstammar från lagkrav, tidigare genomförda material-
utvärderingar samt erfarenheter från genomförda och utvärderade projekt. Vid större projekt 
som detta finns det miljöprogram framtaget, programmet arbetas fram av miljöingenjör samt 
eventuella konsulter.  

Om produktkrav:  
Byggherrens produktkrav förmedlas enligt projektledaren via förfrågningsunderlagets 
miljöprogram samt de olika disciplinernas tekniska beskrivningar i form av bygg-, VVS-, tele-
, el-, SÖV-, vårdhygien- och brandbeskrivning framarbetade från PTS. Under programarbetet 
omformuleras funktionskrav till konkreta produktkrav. Byggherren genomför granskning av 
miljöprogrammet samt de tekniska beskrivningarna innan det slutligen utgör en del av 
förfrågningsunderlaget.  

Om produktdokumentationskrav: 
Inga konkreta produktval har blivit framtagna och inlagda i projektets loggbok under 
projekteringsskedet. Detta då totalentreprenören själv varit involverad i slutprojekteringen och 
har då haft större möjlighet att bestämma vilka produkter som används än i fallet där annan 
entreprenadform används.  

Projektledaren förklarar att SundaHus kallar loggboken, eller sammanställningen av inbyggda 
material för kollektion. Projektledaren understryker att samtliga varor som är med i 
produktkollektionen skall registreras med mängd och plats. Produktkollektionen skall senast 
vara färdigställd före första efterbesiktning. Efterbesiktningstid var när intervjun genomförs ej 
fastställd närmare än att det kommer genomföras under maj månad 2017. 
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Produktdokumentationen består av den elektroniska kollektionen samt en sammanställning av 
valda byggprodukters drift- och skötselinstruktioner.  

Om kompetenskrav: 
Projektledaren berättade att byggherren erbjuder projektets konsulter samt entreprenörer 
utbildning i produktregistrering i SundaHus. Samtidigt påpekade han att det inte var ett starkt 
uttalat krav från byggherren utan att uppgiften som skall lösas gällande dokumenteringen är att 
valda produkter skall föras in i projektets kollektion och det är upp till entreprenören att lösa 
uppgiften. 

Om verifiering, uppföljning och avvikelserutin: 
Projektledaren tog upp att han kontinuerligt genomfört uppföljning av produkter entreprenör 
och underentreprenör dokumenterat i projektets kollektion. I fallet där inlagda produkter 
avviker från byggherrens uttalade krav om att dokumenterade produkter skall uppfylla 
SundaHus-klassificeringen A eller B så måste entreprenören registrera avvikelsen för 
produktvalet. Projektledaren förklarade att entreprenören under byggmöte blivit informerad om 
vart i webforum en “lathund” för avvikelser står att finna.  När avvikelse väl utförts blir 
miljöingenjören, som administrerar kollektionen meddelad genom SundaHus 
notifikationssystem. Miljöingenjören ser därefter på avvikelsen och avgör om vald produkt 
skall godkännas eller ej. I fallet där produkt ej godkänns från byggherren är det upp till 
entreprenören att omvärdera och göra ett annat produktval.  

Projektledaren förklarar att för vissa produktgrupper, till exempel elprodukter så godkänns i 
många fall varor med sämre klassning än A eller B. Anledningen till detta är vanligen avsaknad 
av alternativ eller på grund av att motsvarande produkt med bättre klassning har sämre livslängd 
alternativt att produkten har en oproportionerligt högre kostnad än motsvarande produkt klassad 
A eller B. 

Projektledaren berättar att i fall där entreprenören vill ha en specifik vara från en specifik 
leverantör som inte finns registrerad i SundaHus databas har byggherren erbjudit sig att täcka 
leverantörens kostnader för bedömningen. Detta för att få en så pass funktionsduglig loggbok 
som möjligt. Byggherren försöker vara så pass flexibel som möjligt när det kommer till 
registreringen. Projektledaren lyfter ett exempel där entreprenören ville använda sig av ett luftat 
golvsystem som ej fanns klassat i SundaHus, byggherresidan tog då in dokumenteringen och 
godkände den för inköp innan SundaHus genomfört sin bedömning av varan.  

Projektledaren berättade att han under rond på byggplatsen funnit monterade produkter i 
byggnaden som ej varit registrerade i kollektionen och att han då informerat ansvarig 
entreprenör om situationen samt att det snarast möjligt bör korrigeras. Projektledaren berättade 
att det merarbete kollektionsregistreringen utgör är ett för de flesta entreprenörer ovanligt 
arbetsmoment och att byggherren i så stor utsträckning som möjligt visar förståelse för detta. 
Projektledaren pekar på att byggherresidan skulle kunna vara tydligare i formuleringen mot 
entreprenör och visa på att dokumenteringen är ett lagkrav och inte något förhandlingsbart.  

Projektledaren förklarar att en slutlig genomgång av dokumenteringen även genomförs av 
byggherrens miljöingenjör. Miljöingenjören som var med i detta projekt har slutat hos 
byggherren och ingen ny har när intervjun genomfördes blivit tillsatt, vilket leder till att kontroll 
av utfört arbete för detta projekt sannolikt inte genomförs av en miljöingenjör. Projektledaren 
tillägger att även besiktningsmän kontrollerar SundaHus-kollektionen som en del av 
slutbesiktningen. Om kollektionen ej bedöms som fullständig av besiktningsmännen anmärker 
denne det i slutbesiktningsprotokollet, vilket var fallet i detta projekts slutbesiktning. Vidare 
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har det under projektet inte ställts några specifika krav på egna kontroll-rutiner för entreprenör 
utan upp till entreprenörerna att uppnå ställda krav. 

Om kommunikation: 
Kommunikation gällande produktval har mot projektets entreprenörer främst skett genom 
mailkorrespondens men frågor har även behandlats under möten berättar projektledaren. Internt 
hos byggherren har kommunikation gällande produktvalsprocessen även förts i PTS-modulen 
PTS-Hållbarhet förklarar projektledaren. Projektledaren lyfter att det är svårt att från projekt 
till projekt identifiera vanligt förekommande frågor då kommunikationskanalerna varierar.  

Om påföljd och incitament: 
Projektledaren förklarar vidare att byggherren inte har formulerat någon typ av påföljd eller 
incitament när det kommer till utförd dokumentering men han beskrev att ett hypotetiskt 
alternativ skulle kunna vara att koppla godkänd dokumentering mot betalningsplanens “pott” 
om fem procent av projektets kontraktssumma vilken hålls inne tills projektet slutligen blir 
godkänt. Projektledaren beskriver att ”ekonomisk påföljd/incitament är det som i de flesta fall 
får störst effekt.” 

Om erfarenhetsåterföring: 
Erfarenhetsåterföring från projektets olika delar sker i samband med slutmöten för respektive 
skede förklarar projektledaren. Enligt projektledaren så finns det utrymme för förbättringar när 
det kommer till erfarenhetsåterföring gällande produktvalsprocessen.  

7.3.2 Totalentreprenörens arbetschef 
Kapitlet består av en sammanfattning av en semistrukturerad intervju utförd av författarna med 
arbetschefen. Intervjun genomfördes på entreprenörens kontor under en timme, 13 april, 2017. 
Sammanställningen av intervjufrågor finns som bilaga 2. Arbetschefen har hos 
huvudentreprenören arbetat med projektledning under fem år, före detta verkade han som 
arbetsledare i fyra år hos samma entreprenör. Arbetschefen genomförde innan han anställdes 
hos entreprenören en treårig byggnadsingenjörsutbildning vid Jönköpings tekniska högskola. 
Arbetschefen kom in i fallstudiens projekt efter projekteringen då den tidigare arbetschefen 
slutade hos entreprenören. 

Arbetschefen berättar att entreprenören internt delar upp ansvaret för produktvalsprocessen 
mellan platschef och arbetschef. Arbetschefen förklarar att han genomförde större inköp i form 
av fönster, dörrar, takbeklädnader och fasadskivor medans platschefen köpt in projektets övriga 
byggprodukter och där inkluderat större poster som reglar, gipsskivor samt isolering.  

Platschefen hade under projektet innan fallstudiens projekt rapporterat in produktval i 
SundaHus Miljödata-kollektion så det föll sig naturligt att platschefen även i detta projekt åtog 
sig uppgiften berättar arbetschefen. Platschefen deltog därför enligt arbetschefen inte i 
SundaHus-utbildningen som byggherren erbjöd då han besatt kunskapen från tidigare projekt 
han genomfört.  

Arbetschefen tillade att det främst varit platschefen som fört kommunikationen mellan 
byggherre och totalentreprenör om frågor angående produktvalen. Vid frågor har platschefen 
främst vänt sig till byggherrens miljöingenjör. Kommunikationen har i första hand skett via 
mailkorrespondens mot byggherre, underentreprenör och leverantörer men även under möten 
samt via telefon.  
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Arbetschefen förklarade att krav samt rutiner förmedlades i förfrågningsunderlagets 
miljöprogram, tekniska beskrivningar samt produktrekommendationer från tidigare 
materialutredningar.  

Arbetschefen berättade att totalentreprenören innan inköp har kontrollerat byggvarors 
klassificering i SundaHus för att i så stor utsträckning som möjligt uppfylla byggherrens krav 
på att installerade byggprodukter skall ha SundaHus-klassificering A eller B. Inga 
produktförslag har blivit inlagda i SundaHus-kollektionen under projekteringen dock har 
byggherren bifogat konkreta produktförslag i förfrågningsunderlaget bland annat i form av 
golvmattor och tapeter. Arbetschefen lyfte att en golvmatta byggherren föreslagit hade 
SundaHus-klassificering C och ställde frågan varför limmet då behöver uppfylla klass A eller 
B.  

Arbetschefen berättade att en problematisk produktgrupp var just lim och fogmassor. 
Totalentreprenören ville i ett fall använda sig av en speciell leverantörs räcken, byggherren 
axlade då uppgiften och hjälpte leverantören att få sin vara registrerad och klassad i SundaHus 
databas. 

Arbetschefen förklarar att totalentreprenören har vidareförmedlat byggherrens krav vid 
upphandling av underentreprenörer och har till leverantörer understrukit att deras varor måste 
uppfylla SundaHus-klassificering A eller B för att vara aktuella.  

Arbetschefen berättade att projektledaren lämnat över en punktlista över hur entreprenörssidan 
uppfyller miljöprogrammets satta krav, en av punkterna på listan var beträffande 
materialdokumenteringen. Arbetschefen tillstod att totalentreprenören inte i samtliga fall 
arbetat utifrån miljöprogrammets regi där produkter registreras i kollektionen för bedömning 
tre veckor innan inköp.  

Platschefen har under projektets gång varit den som registrerat byggprodukterna i projektets 
loggbok, han har först lagt in materialet vid inköpstillfället för att senare mot slutet av projektet 
gå tillbaka till kollektionen för att lägga in mängd samt placering. Arbetschefen berättar vidare 
att platschefen kontinuerligt genomfört egenkontroll av utfört arbete under tiden som 
produktregisteringen fortlöpt.  

Arbetschefen berättar att överlämningen av projektets dokumentation har bestått av digital och 
pappersversion av drift- och skötselinstruktioner, SundaHus-kollektionen, protokoll från 
provningar, relationshandlingar mm. 

Kollektionen i SundaHus kontrollerades i samband med slutbesiktningen av besiktningsmän, i 
detta projekt hade besiktningsmännen åsikter på att några produkter inte ännu var registrerade 
och att mängd samt plats i vissa fall behöver kompletteras. Arbetschefen tillstod att han såg på 
inrapporteringen av material som en något tungrodd process att genomföra.  

Arbetschefen berättar att erfarenhetsåterföringen har skett löpande under projektets gång samt 
i samband med uppsamlingsmöte efter slutbesiktningen. 

7.3.3 El-underentreprenörens projektledare 
Kapitlet består av en sammanfattning av en semistrukturerad intervju utförd av författarna med 
platschef hos el-underentreprenören. Intervjun genomfördes via telefon under 30 minuter, 21 
april, 2017. Sammanställningen av intervjufrågor finns under bilaga 2. Projektledaren har 17 
års erfarenhet inom el-branschen varav 13 år inom entreprenad, projektledaren genomförde 
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innan anställning högskoleutbildning för el-behörighet. Båda projektledarna kom in i projektet 
under projekteringsskedet.  

Projektledaren berättar att underentreprenören internt delat upp ansvaret för 
produktvalsprocessen mellan projektledaren och den andra projektledaren där projektledaren 
haft det övergripande ansvaret. Projektledaren förklarar vidare att han i till största del varit den 
som genomfört projektets inköp medans utfyllnaden av projektets loggbok i SundaHus blivit 
delegerad till projektledaren. 

Projektledaren berättade att underentreprenören sett på underlaget byggherren tagit fram i 
förfrågningsunderlaget angående vilka krav utfört arbete skall uppfylla. Exempel på krav har 
varit att rör och kablar som används skall vara halogenfria. projektledaren förklarar att många 
projekt har en specifik rutin över hur dokumentering skall levereras och att uppdrag utförda för 
byggherren i den bemärkelsen inte är ett undantag. 

Projektledaren berättar att elinstallationsreglerna SS 436 40 00 gör det förhållandevis enkelt att 
välja produkter då reglerna dikterar hur tillverkarna ska förhålla sig till satta riktmärken, normer 
samt standarder. Elinstallationsreglerna leder till att produkter som lanseras på marknaden är 
välanpassade. I fall där det konstateras att en produkt inte uppfyller satta bestämmelser 
återkallas den berättar projektledaren. 

projektledaren förklarade att kravet byggherren har där installerat material dokumenteras i 
loggbok med byggprodukt, mängd och placering. Han tillägger att det leder till ett 
administrativt merarbete för underentreprenören.  

Projektledaren angav att kommunikationen underentreprenören bedrivit angående utförandet 
främst skett med byggherrens utsedda besiktningsman. Kommunikationen har i stort skett via 
telefon samt till viss del på möten och via mail.  

Den dokumentation som lämnas över till byggherren består i projektet av D-underlag (drift- 
och underhållsdokumentation). D-underlaget består bland annat av dokumentering över inbyggt 
material, översikt över centraler, ritningar och dokumentering över utförda egenkontroller 
förklarar projektledaren. Sammanställningen av dokumentationen var inte färdig när intervjun 
utfördes. Underentreprenören hade vid tillfället intervjuerna genomfördes fortfarande personal 
som arbetade på projektet, projektledaren bedömde att arbetet kommer fortsätta i ytterligare en 
till två månader. Inflyttningsprocessen har börjat och hyrestagarna har efter hand kommit med 
invändningar och har velat ha extra installationer utförda vilket lett till att ÄTA-arbeten som 
utförs kommer behöva dokumenteras och dokumentering justeras innan slutlig överlämning. 
Intern avstämning med erfarenhetsåterföring kommer enligt projektledaren genomföras när 
projektet för el-underentreprenören är färdigställt.  

7.3.4 El-underentreprenörens andra projektledare 
Kapitlet består av en sammanfattning av en kompletterande semistrukturerad intervju utförd av 
författarna med projektledare hos el-underentreprenören. Intervjun genomfördes via telefon 
under 10 minuter, 24 april, 2017. Sammanställningen består av de intervjufrågor under bilaga 
2 som underentreprenörens platschef ej hade insikt i då denne inte genomfört uppgiften frågorna 
beträffade. Projektledare kom in i projektet under projekteringsskedet. 

Den andra projektledaren förklarar att mängdregistrering inte registrerats då elprodukterna som 
använts i huvudsak är placerade genomgående i byggnadsverket och placeringsfält i 
kollektionen då lämnas tomt. Projektledaren förklarar vidare att samtliga produkter som valts 
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in har varit klassificerade i SundaHus samt de produkter som valts in har varit av klass A och 
B. I fallet där produkten varit C-klassificerad har den burit byggherrens logga som förkunnar 
att den trots C-bedömning av byggherren blivit bedömd och godkänd. Inga D-klassade 
produkter har använts i projektet. Underentreprenören har inte behövt använda produkter från 
leverantörer som inte sedan tidigare varit bedömda i SundaHus förklarar projektledaren. 

Projektledaren berättar att frågor angående produktregistrering i första hand har skett med 
byggherrens projektledare. 

7.3.5 Rör-underentreprenörens projektledare 
Kapitlet innehåller en sammanfattning av en semistrukturerade telefonintervju utförda av 
författarna med projektledare hos rör-underentreprenören. Intervjun genomfördes via telefon 
under 15 minuter, 27 april, 2017. Sammanställningen av intervjufrågor står att finna i bilaga 2. 
Projektledaren har arbetat i byggbranschen sedan 1973, han började som VVS-montör och är i 
dagens läge avdelningschef, projektledaren genomförda innan anställning VVS-inriktad 
gymnasial utbildning samt har vidareutbildat sig inom det nuvarande företaget. Projektledaren 
har varit med i projektet sedan färdigprojektering.  

Projektledaren meddelar att det är han som ansvarat för rörprojekteringen, produktvalsarbetet, 
inköp av produkter samt registrering av produkter i SundaHus för projektet.  

Projektledare förklarar vidare att det i rambeskrivningar förmedlats krav och tillägger att det 
den tekniska beskrivningen i samband med uppdragsutförande från landsting är styrt med tanke 
vad projektet ska uppfylla. Han har tagit del av kravställningen genom förfrågningsunderlaget 
i samband med att anbud skulle ges. 

Projektledaren berättar vidare att de frågor som uppstått under projektet till största del varit 
frågor mellan projektledaren och kontrollanten (besiktningsmannen) gällande utförande samt 
produktvalsarbete. Den kommunikation som bedrivits har skett under byggmöten, via mail och 
telefon. Inga frågor ställts till byggherren under projektet. Gällande uppföljning av registrerade 
produkter så berättar projektledaren att besiktningsman går in och kontrollerar registrerade 
produkter i SundaHus. 

Angående kompetens kopplat till dokumenteringsprocessen har projektledaren genomfört 
några SundaHus-projekt för landsting innan så han hade inte behov av att genomföra utbildning 
på verktyget. Projektledaren angav vidare att fått inbjudan till att gå kurs i SundaHus men att 
han då inte haft behov av att genomföra den. Vid frågor angående det webbaserade systemet 
har han sökt SundaHus support samt tillägger att projektet förlöpt på ett bra sätt.  

Projektledaren har försökt att undvika avvikelseregistrering vilket innebär ett administrativt 
merarbete. Projektledaren har från början funnit produkter som uppfyller byggherrens krav.  
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7.4 Bilaga 4: Utdrag från Administrativa föreskrifter 
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7.5 Bilaga 5: Utdrag från Miljöprogram (kapitel 6.1 & 6.2) 
6 Hållbarhet 

6.1 Materialdokumentation 

Entreprenören ska i Sundahus, föra en förteckning över material som byggs in samt alla 
kemiska produkter som används i uppdraget. Material och kemikalier skall vara miljövänliga. 
Under projekteringen har förslag på en del byggnadsmaterial tagits fram och finns i Sundahus. 
Entreprenören kan använda dessa produkter eller en liknande produkt som uppfyller krav för 
Sundahus samt byggherrens kvalitetskrav ang. funktion och prestanda. 

Krav:  

• Produkter (ej rena produkter som skruv, beslag etc.) som används skall vara granskade 
och godkända och produkterna skall registreras i databasen ”SundaHus”. Databasen 
tillhandahålls av beställaren.   

• Generalentreprenören ansvarar för att samtliga byggvaror (ej rena produkter som skruv, 
beslag etc.) och kemiska produkter som används förs in i databasen och är godkända 
minst 3 veckor innan produkten köps in. 

• Ansvariga för inregistrering av produkter hos TE skall delta i en 2 timmars utbildning i 
Sundahus. TE bör ha förslag på namn till startmötet och sedan kommer utbildningen att 
genomföras.  

• Byggvaror som används skall ha en helhetsbedömning A, B och inte markeras med ”röd 
hand” . Övriga Byggvaror med helhetsbedömningen C, D och får användas efter 
beställarens godkännande.  

• Avvikelsehantering skall skrivas, om andra produkter än de som föreskrivs används. 
För produkter med , har redan Beställaren gjort avvikelsebedömning, och extra 
avvikelse inte skrivas. Avvikelsehanteringen sker digitalt i Sundahus. 

• Inbyggt material skall registreras avseende mängd och placering i byggnaden, våning, 
se bilagor. Med inbyggt material menas inte rena förbrukningsprodukter som skruv, 
beslag, etc. 

6.1.1 Krav på redovisning 

• Godkänd registrering samt godkända avvikelser ifrån uppställda krav. Redovisningen 
kan vara enbart digital.  

6.2 Farliga ämnen  

Syfte: Byggvaror skall inte orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö.  

Krav:  

• Lågemitterande material eftersträvas. Välj färg och lack med högsta emissionsfaktor (I 
Sundahus TVOC4) efter 4 veckor, <36 µg/m ,h. (högemitterande varor markeras med 
röd hand). 

• Material fria från allergener, biocider, parfymer, hormonstörande ämnen, bromerande 
flamskyddsmedel och halogener eftersträvas. (El, och VVS-produkter accepterar 
innehåll, men registrering skall ske).  
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• Formaldehyd får inte förekomma i bl.a. spånskivor, limträ, trägolv, golvprodukter, 
innertaksplattor, väggbeklädnader etc.  

• Ytskikt väljs med hänsyn till fukttillstånd i konstruktioner samt till vilken typ av 
verksamhet som skall använda lokalerna.  

• Miljödokumentation av registrerade materialval skall redovisas av TE innan första 
efterbesiktning av slutbesiktning. 

Tillämpningen omfattar inte inredning tex. skrivbord.  

6.2.1 Krav på redovisning  

• Godkänd registrering samt godkända avvikelser ifrån uppställda krav. Redovisningen 
kan vara enbart digital, och uppfylls genom registrering i Sundahus. 
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7.6 Bilaga: 6 Kommentarer från Mötesprotokoll 

Protokoll rån projekteringsmöten. 
• Möte 1, 2015-01-20: 

o Miljödokument finns under fliken 
� D Programskede 

• 04 Miljö 
o 03 Beställarens miljöprogram 

”Alla projektörer läser igenom de direktiv som finns i Miljöprogrammet. Har ni några 
synpunkter på Miljödokumentet ta omgående kontakt med projektledare/miljöingenjör” 

• Möte 2, 2015-02-03: 
o Miljödokument finns under fliken 

� D Programskede 
• 04 Miljö 

o 03 Beställarens miljöprogram 

”Alla projektörer läser igenom de direktiv som finns i Miljöprogrammet. Har ni några 
synpunkter på miljödokumentet ta omgående kontakt med projektledare/miljöingenjör” 

”Synpunkter på miljöprogrammet har inkommit, miljöingenjör reviderar efter sin 
semesterresa.” 

Protokoll från färdigprojekteringens möten. 
• Möte 1, 2015-08-18: 

o ”Alla entreprenörer registrerar produkter som byggs in i SundaHus, 
omfattningen av registrerade produkter sker i samråd med utsedd kontaktperson 
på Regionfastigheter.” 

o ”Miljöprogram ska beaktas i projekteringen - alla proj.” 

Protokoll från startmöte: 
• Startmöte, 2015-06-25 

o ”Webforum skall användas i projektet” 
o ”Projektledare ordnar med inloggning för TE till SundaHus” 
o ”Alla entreprenörer registrerar produkter som byggs in i SundaHus. 

Omfattningen av registrerade produkter sker i samråd med miljöingenjör på 
Regionfastigheter” 

o ”Kontrollplaner tas fram och presenteras för respektive kontrollant samt avstäms 
med projekteringsansvarig.” 

Protokoll från byggmöten: 
• Byggmöte 1, 2015-11-10 

o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 
Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 

• Byggmöte 2, 2015-12-01 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE) 

• Byggmöte 3, 2015-12-22 
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o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 
Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE) 

• Byggmöte 4, 2016-02-02 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE) 

• Byggmöte 5, 2016-02-23 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet. 
151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE)” 

o "Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas.” 

• Byggmöte 6, 2016-03-22 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet. 
151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE)” 

o "Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas.” 

• Byggmöte 7, 2016-04-19 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet. 
151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE)” 

o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 
sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
160419: Pågår” 

• Byggmöte 8, 2016-05-17 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
”151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE)” 

o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 
sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
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160517: Pågår” 
• Byggmöte 9, 2016-06-13 

o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 
Viktigt att ligga väl med under hela projektet. 
151201: Viktigt att alla börjar fylla i denna tidigt. Idag finns installerat material 
som ej är infört i databasen (VS, EE)” 

o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 
sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas.” 
”160613: Pågår, Projektledare skickar över lista till Arbetschef” 

• Byggmöte 10, 2016-07-05 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 

sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
160705: Pågår, 2 punkter återstår” 

• Byggmöte 11, 2016-08-23 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 
sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
160823: Pågår, 2 punkter återstår” 

• Byggmöte 12, 2016-09-13 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 

sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
160913: Pågår, 2 punkter återstår” 

• Byggmöte 13, 2016-10-04 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
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o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 
sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 
”161004:  Revision av miljödatabasen. Vissa produkter märkta med ”Används 
ej” har bytt namn eller artikelnr och behöver uppdateras. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
161004: Pågår, 2 punkter återstår” 

• Byggmöte 14, 2016-10-25 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 

sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”161004:  Revision av miljödatabasen. Vissa produkter märkta med ”Används 
ej” har bytt namn eller artikelnr och behöver uppdateras. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
161025: Pågår, 2 punkter återstår” 

• Byggmöte 15, 2016-11-15 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 

sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”161004:  Revision av miljödatabasen. Vissa produkter märkta med ”Används 
ej” har bytt namn eller artikelnr och behöver uppdateras. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
161115: Pågår, 2 punkter återstår” 

• Byggmöte 16, 2016-12-06 
o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 

Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 
o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 

sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 

o ”161004:  Revision av miljödatabasen. Vissa produkter märkta med ”Används 
ej” har bytt namn eller artikelnr och behöver uppdateras. ” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
161206: Pågår, en punkt kvarstår” 

• Byggmöte 17, avslutningsmöte, 2017-02-21 
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o ”SundaHus-databasen ska fyllas i med material innan arbetet med det utförs. 
Viktigt att ligga väl med under hela projektet.” 

o ”160419: Avvikelserapport skall skrivas om entreprenörerna väljer material med 
sämre miljöprestanda än produkter av samma typ. Måste godkännas av 
beställare innan nyttjande. 
Avvikelserapportering i SundaHus, finns lathund upplagd på Webforum. ” 
”161004:  Revision av miljödatabasen. Vissa produkter märkta med ”Används 
ej” har bytt namn eller artikelnr och behöver uppdateras. ” 

o ”170221: Kollektionssammanställningar skickades ut till berörda 
besiktningsmän för granskning. Följs upp med respektive disciplin och info till 
projektledare.” 

o ”Kontroll av krav som tas upp i miljöprogrammet skall gås igenom. 
Projektledare lämnade över lista till arbetschef på punkter från miljöprogrammet 
som behöver redovisas. 
161206: Pågår, en punkt kvarstår” 
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