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Abstract 

This study examines the use of building modeling and energy simulations in the design 

process of a building. The take-off point is the notion of energy simulations being 

needed early and throughout the building design process, and that the lack of energy 

simulations may be explained by the fact that they are time consuming and therefore 

often too expensive. A greater interoperability between software tools used by relevant 

disciplines, such as the architect and the energy specialist, would create smoother 

workflows, which would reduce this cost and open up for more frequent and iterative 

energy simulation processes. The study is an assessment of the modeling tool Revit 

and the simulation tool Virtual Environment and whether they can create smoother 

workflows, and make leeway for a more frequent use of energy simulations throughout 

the design process. It also investigates the limitations of what can be examined by 

simulations in Virtual Environment. This will hopefully help clarify the future role of 

energy simulations in design processes. The method is a trial by error approach of 

testing the two software tools by building and simulating a model. The results of these 

tests show that the workflow is not optimal (and therefore time consuming) for 

frequent and iterative simulations throughout the design process, but it also reveals 

some great possibilities of what can be performed with these two powerful tools at 

hand. Further development with regards on platform independency of the building 

information model, including seamless exporting and importing, seems necessary to 

strengthen the future role of energy simulations. 

 

Keywords: BIM, building simulation, energy simulation, gbXML, indoor climate, 

building design process, Revit, Virtual Environment 
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Förord 

Det här examensarbetet handlar om människors hälsa och miljö. Om hur vi med rätt 

verktyg ska kunna se konsekvenserna av en tilltänkt byggnads utformning, redan 

innan den har byggts. Ekonomiska incitament har alltjämt en betydande roll i allt som 

byggs, och det betyder att om vi ska ha råd att skapa de miljömässigt, hälsomässigt, 

trivselmässigt, estetikmässigt, och-så-vidare-mässigt mest optimala byggnaderna 

måste det kunna ske effektivt. Här kommer projekteringsverktygen in. Det sker just nu 

en spännande utveckling kring byggnadsmodellering och byggnadssimulering, och 

även om branschen sägs vara trög så verkar det finnas en vilja att ta till sig den nya 

tekniken och de nya verktygen. Examensarbetet handlar specifikt om två av dessa 

verktyg, vilka har potentialen att förenkla den uttalade strävan som finns mot ett mer 

hållbart samhälle. 

Jag påbörjade examensarbetet, som utgör 30 högskolepoäng, vårterminen 2010 som 

avslutning på Civilingenjörsprogrammet i samhällsbyggnad vid Akademin för hållbar 

samhällsutveckling, Mälardalens högskola. Arbetet skrevs hos Ramböll Sverige AB, 

på VVS och energi-avdelningen i Eskilstuna. Jag vill härmed tacka medarbetarna på 

nämnda avdelning, och speciellt ska nämnas Anders Geerd, min handledare, som 

bistått med mycket hjälp och kunskap. Inte hörande till avdelningen, men som ändå 

ska ha tack och nämnas vid namn är Odd Bogen, eftersom att han har lagt mycket tid 

på att lösa livsviktiga datortekniska frågor. Jag passar också på att tacka personalen 

vid Salvägens förskola för en behjälplig rundvandring i deras lokaler. 

 

 

 

                                                                      _ 

Henrik Rydberg 

2012-04-16  
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1 Ingress 

En byggnad kan betraktas som ett energisystem. Energi tillförs byggnaden, energi lämnar den, och 

däremellan utgör större delen av energin byggnadens termiska inneklimat. Utformningen av 

byggnaden, inklusive dess tekniska system, är helt avgörande för hur energiflödet in, genom och ut ur 

byggnaden ser ut. En byggnads energianvändning avgörs således till stor del tidigt under 

byggnadsprojekteringen, då utformningen i stora drag bestäms, men analyser av byggnadens 

energiprestanda görs ofta först mot slutet, när möjligheten till förändringar är mycket små. 

Detta kan förmodligen till en betydande del förklaras med bristande samordning mellan arkitekter och 

energiexperter, delvis orsakat av bristfälliga verktyg. En tvådimensionell CAD-ritning är av flera skäl 

inget gott underlag för mer avancerade energianalyser. Teknikutvecklingen stannade emellertid inte 

vid tvådimensionell CAD. Övergången till plattformsneutrala tredimensionella byggnadsinformations-

modeller (BIM) som kan lagra data för prestandasimuleringar, ger idag förutsättningar för bättre 

samordning mellan arkitekter och energiexperter. Det undanröjer den stora arbetsbörda som det 

innebär för energiexperten att omarbeta platta ritningar till tredimensionella geometrier och leta 

spridda data gällande konstruktion, tekniska egenskaper, internlaster och andra förutsättningar. Den 

praktiska betydelsen kan vara att fullvärdiga energianalyser faktiskt kommer att utföras i början av och 

utmed hela projekteringen. Byggnadsinformationsmodellernas utveckling är i sin linda, men det finns 

en klar vision om hur den kan bidra till sömlösa projekteringar där alla discipliner arbetar med en enda 

modell.  

Två av de mer moderna verktyg som kan användas för att tillsammans utvärdera en byggnads 

prestanda är Autodesk Revit och IES Virtual Environment (VE). Revit är ett BIM-ritverktyg, och VE 

är en svit med flera olika simulerings- och beräkningsverktyg. Det har pågått ett arbete med att 

sammanlänka dessa två program, för att underlätta analys av byggnadsinformationsmodellen som 

skapas i Revit. Tanken är att byggnadsinformationsmodellen ska gå att använda av projekteringens 

alla inblandade discipliner, med varje expertområdes särskilda verktyg, oavsett om det rör sig om 

volymstudier, energisimuleringar, kostnadsanalyser, eller något annat. Modellen måste således kunna 

överföras mellan plattformar från olika tillverkare, och den måste kunna lagra data som är specifik för 

varje disciplin. Är detta möjligt så finns all data om byggnaden samlad i en enda fil, vilken alla 

inblandade parter i projekteringen har tillgång till. Detta skiljer sig markant från hur projekteringens 

förutsättningar tidigare har sett ut, och byggnadsindustrin torde ha mycket att vinna på att anpassa sig 

efter dessa nya förhållanden. 

1.1 Syfte och mål 

Utvecklingen befinner sig fortfarande i sin linda. Det gäller dels branschens inställning till de nya 

projekteringsmöjligheter som uppstått, men det gäller också själva mjukvaruprogrammen, och de 
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öppna formaten som ska sammanlänka dem med varandra. Interoperabiliteten är inte fullständig. Den 

här rapporten syftar till att utvärdera Revit och VE, möjligheten till samspel dem emellan, och hur väl 

de överbryggar de hinder som kan uppstå i en interdisciplinär projektering. 

Målsättningen är att bidra till förståelse för vad som kan förväntas av den mjukvara som finns och hur, 

och till vilken grad, den kan påverka hela projekteringsprocessen och särskilt energispecialistens roll i 

den processen. 

1.2 Problemformuleringar 

För att nå dit avser rapporten besvara följande frågor: 

I. Hur skapar Revit och Virtual Environment förutsättningar för en smidigare arbetsprocess och 

bättre samordning mellan discipliner? Vilka hinder kan uppkomma? 

II. Vilka typer av frågeställningar kan undersökas med hjälp av Virtual Environment? Vilka 

brister finns? Vad kan inte undersökas? 

III. Vad är energisimuleringens och andra prestandaanalysers roll i projekteringen av en byggnad? 

Hur används den kunskap och de resurser som finns? 

1.3 Metod 

Undersökningen utförs genom att med Revit skapa en modell av en befintlig förskola, som därefter 

exporteras till VE, där nödvändiga inställningar och justeringar görs för att slutligen komma till 

genomförandet av energisimuleringarna. Bygghandlingar och ett platsbesök ligger till grund för 

utformningen av modellen, och bestämning av relevanta indata. Även litteratur inom områdena 

inneklimat och byggnadsfysik används som underlag. Förutom inneklimat och byggnadsfysik 

innefattar litteraturstudien också sådant som rör byggnadssimuleringar och energieffektiv arkitektur. 

1.4 Avgränsning 

Virtual Environment är en programsvit med flera olika simulerings- och beräkningsmoduler. Behovet 

av olika moduler kan skilja sig åt mellan olika projekteringar. I den här undersökningen används de 

moduler som bedöms mest nödvändiga för att utföra adekvata energisimuleringar av det undersökta 

objektet. Undersökningen begränsas också till tillbyggnadsdelen av förskolan. Förenklingar ligger i 

modellers och simuleringars natur, och inget anspråk görs på att skapa en exakt kopia av verkliga 

förhållanden. Av tidsskäl, om inte annat, används schablonvärden då det inte kan anses föreligga ett 

behov av noggrannare valda indata. 
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2 Inneklimat och energismart byggande 

Att upprätthålla det termiska inneklimatet i en byggnad är en stor post i byggnadens energi-

användning. Fyra parametrar påverkar inneklimatet i en byggnad: 

1) Struktur och utformning av byggnaden, 

2) aktiviteter i byggnaden, 

3) klimatet utanför byggnaden, och 

4) byggnadens tekniska system (Abel, 2003). 

Det sträcker sig sålunda över åtminstone tre projekteringsdiscipliner, nämligen VVS, konstruktion och 

arkitektur. 

2.1 Inneklimat 

En byggnads inneklimat syftar till att ge god komfort för de människor som vistas i byggnaden. 

Komfortbegreppet kan vara lite oklart, eftersom att människor fungerar olika och har olika preferenser 

för det termiska klimatet. Komfort går dock att uppskatta och kvantifiera, vilket ska visas nedan. Det 

som kommer att diskuteras här är främst det termiska klimatet, och således termisk komfort, men 

också kort om luftkvalitet och koldioxidhalt.  

2.1.1 Komfort 

Den termiska miljön utgörs av en kombination av lufttemperatur, omgivande ytors strålnings-

temperatur, lufthastighet och relativ luftfuktighet. Dessa parametrar, tillsammans med klädsel och 

metabolism, samspelar och påverkar en persons termiska komfortupplevelse. De omgivande ytornas 

strålningstemperatur kan förenklat anges i medelstrålningstemperatur, då man avgör påverkan på en 

persons värmebalans och upplevelse av inneklimatet. Den operativa temperaturen är det sammanvägda 

medelvärdet av lufttemperatur och medelstrålningstemperatur, och alltså ett bättre mått på komforten 

än enbart lufttemperaturen. (Gunnarsen, 2003) 

En persons metabolism beror på personens aktivitetsnivå, och mäts i met eller W/m² kroppsyta. En 

met, som är aktivitetsnivån hos en avslappnad och sittande person, motsvaras av 58 W/m². Kläders 

värmeisolerande förmåga mäts i enheten clo, där en clo är detsamma som 0,154 m²K/W. Det 

motsvaras av en person klädd i kortärmat underställ, korta underbyxor, skjorta, byxor, lättare jacka, 

strumpor och skor. (Gunnarsen, 2003) 
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Det finns tre förutsättningar för att en människa ska uppleva det termiska klimatet utan obehag: 

1) Att kroppens värmealstring är i balans med dess värmeförlust, 

2) att hudens temperatur och svettutsöndring befinner sig inom de gränser som främjar 

termisk neutralitet (tillståndet då en person varken skulle vilja att temperaturen höjdes 

eller sänktes), och 

3) att ingen oönskad lokal uppvärmning eller kylning av någon kroppsdel förekommer. 

(Gunnarsen, 2003) 

Drag, asymmetrisk värmestrålning och vertikala temperaturskillnader i luften kan orsaka sådana lokala 

temperaturförändringar. Asymmetrisk värmestrålning orsakas av ytor som är varmare eller kallare än 

lufttemperaturen. Detta kan vara solen genom direkt solljus, liksom ytor som utsatts för direkt solljus, 

eller andra uppvärmda ytor som radiatorer och golv med golvvärme. Det kan vara kalla fönster, dåligt 

isolerade ytterväggar eller under natten nedkylda konstruktioner med hög termisk massa. Människor är 

generellt känsligare mot asymmetrier i vertikala strålningstemperaturer än horisontella, förmodligen 

för att vi kan rotera och byta position och därmed variera den horisontella värmestrålningen mot 

kroppen. Asymmetrin i strålningstemperatur får inte vara större än 10 K för vertikala ytor och 5 K för 

uppvärmda tak, enligt ISO 7730. Vertikala skillnader i lufttemperatur måste vara än lägre enligt 

samma ISO-standard. Lufttemperaturskillnaden mellan huvud och ankel ska vara maximalt 3 K. 

Golvtemperaturer ska generellt ligga på mellan 19 och 26 °C för att uppnå god komfort. För 

golvvärmesystem kan detta vara begränsande och det tillåts ofta golvtemperaturer på upp till 29 °C. 

(Gunnarsen, 2003) 

Det finns flera sätt att uppskatta inneklimatets kvalitet i en byggnad. Bland annat finns två index, PPD 

(predicted percentage dissatisfied) och PMV (predicted mean vote). PPD och PMV har visat sig kunna 

ge fullgoda precisa förutsägelser om den genomsnittliga uppfattningen i större grupper av människor. 

PMV anger på en sjupunktsskala hur genomsnittet kommer att uppfatta det termiska klimatet, från för 

kallt i skalans ena ände till för varmt i skalans andra. PPD anger helt enkelt hur många som kommer 

att vara missnöjda med inneklimatet, men inte på vilket sätt de kommer att vara missnöjda. 

(Gunnarsen, 2003) 

Det finns inget klimat där alla människor kommer att vara helt tillfredsställda. Skillnader mellan 

människors uppfattning om vad som är en neutral temperatur kan ha en standardavvikelse på 2,6 K. 

Detta gör att en optimal temperatur ändå kommer att innebära att fem av hundra är missnöjda 

(PPD = 5 %). Ett vanligt krav kan vara att PPD ett typiskt år bara får överstiga 10 % under 5 % av 

årets timmar för personer på aktivitetsnivån 1,2 met klädda i 1 clo vintertid och 0,5 clo sommartid. 

Detta innebär normalt på vintern en operativ temperatur mellan 20 och 24 °C och på sommaren 23 och 

26 °C. (Gunnarsen, 2003) 
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2.1.2 Internlaster 

Tillskottsvärme, eller ”gratisvärme”, från människor och teknik – byggnadens internlaster – tillförs 

byggnaden och kan inte bortses från vid analys av inneklimatet. I tabell 2.1 redovisas sensibel och 

latent värmeeffekt från människor vid olika aktivitetsnivåer. Som nämnts påverkar också människors 

aktivitetsnivå hur de uppfattar det termiska klimatet. 

Tabell 2.1: Typisk tillskottsvärme från en person, uppdelat i sensibel och latent effekt (efter Varga, odat.). 

Aktivitet Sensibel effekt (W/p) Latent effekt (W/p) 

Sittande, vila 66-72 31-45 

Kontorsarbete, långsamt gångtempo 73 59 

Stillasittande arbete 81 81-139 

Måttlig dans 89 160 

Måttligt hårt arbete, snabbt 

gångtempo 

110 183 

Hårt arbete, lyft 170-186 255-283 

Idrott 208 319 

 

2.1.3 Koldioxidhalt 

I och med människors avsöndring av luktämnen blir luften i ett rum till slut otillfredställande om 

tillräckligt många vistas där utan tillräcklig ventilation. Luktämnen förekommer i små koncentrationer 

och har ingen giftverkan, men luften kan upplevas som obehaglig. Obehaget leder till att 

andningsfrekvensen minskar, och det leder i sin tur till försämrad syresättning i blodet och därmed 

minskad ämnesomsättning. Det går inte att mäta lukt med något tekniskt instrument, däremot kan 

halten av koldioxid användas som indikator för luftkvaliteten. Koldioxid är relativt lätt att mäta, 

jämfört med andra föroreningar. Eftersom att människor avsöndrar koldioxid, liksom luktämnen, kan 

halten hänga samman med luktintensiteten i ett rum. Ett vanligt gränsvärde brukar vara 1000 ppm – 

vid detta värde sägs luktintensiteten nå en obehaglig nivå. Värdet är inte helt okontroversiellt då det av 

en del anses vara ett för högt krav. Koldioxidhalten kan vid högre halter börja orsaka problem i sig, 

bland annat genom att prestationsförmågan minskar. Arbetshygieniska gränsvärdet är 5000 ppm, 

vilket baseras på koldioxidens egna skadeverkningar. (Warfvinge, 2003) 

2.2 Byggnadens fysikaliska egenskaper 

Att hålla nere transmissionsförluster genom byggnadsskalet är av största vikt för att upprätthålla en låg 

energianvändning. Att räkna på detta vid projektering är standard. Något som inte uppmärksammas 

lika ofta är byggnadens värmetröghet. Värmetrögheten är också en betydande faktor för 

energianvändningen och inneklimatet, om än inte i samma omfattning som transmissionsförluster. 
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2.2.1 Värmetröghet 

När det råder diskrepans i temperaturen mellan luften och materialen i en byggnad sker det en 

värmeväxling. Trögheten i materialen ger en utjämnande effekt när luftens temperatur ändras. En del 

av den värme som har absorberats av ett värmetrögt material under dagen avges på natten. På dagen 

har materialet på samma sätt en kylande verkan. (Abel, 2003) 

Värmetrögheten i byggnadskonstruktionen verkar hämmande på temperaturavvikelser i inneluften och 

i klimatskalets inre ytor. Av detta följer ett jämnare inneklimat, men det kan också leda till energi-

besparingar i och med minskat kylbehov. (Kontoleon & Bikas, 2005) 

Olika begrepp 

Med värmetrögheten i (J/m²Ks
1/2

, alt. Kieffer eller tiu) avses frekvensen med vilken ett material 

absorberar eller avger värme. Värmetrögheten beror på materialets termiska massa (värmekapaciteten 

C) och dess värmeledningsförmåga (värmekonduktiviteten λ). Det fås av förhållandet: 

  (      )
  ⁄

 

där λ är materialets värmeledningsförmåga (W/mK), ρ dess densitet (kg/m
3
) och cp dess specifika 

värmekapacitet (J/kgK). Värmetröghet ger således en dynamisk karaktär till värmetransmissions-

processen. (Kontoleon & Bikas, 2005) 

En byggnadsdels massa kan ibland tas i bruk som en förenklad indikator för värmetrögheten, men 

korrelationen mellan massa och värmetröghet är inte entydig, varför enbart massa inte är en tillräckligt 

god indikator (Aste, Angelotti, & Buzzetti, 2009). 

Värmetrögheten i byggnadskonstruktionen resulterar i två termiska responsfaktorer, tidsförskjutning 

och dekrement (minskning av amplitud) av den värme som passerar genom klimatskalet. 

Tidsförskjutningen φ är den tid t det tar för den yttre temperaturen Te, med en period P (24 - h), att 

fortplanta sig in i byggnaden till temperaturen Ti. Alltså: från temperaturtopp eller temperaturdal på 

konstruktionens yttre yta, till temperaturtopp eller -dal på den inre ytan: 

  {
               
               

 

Genom att ha en förskjutning för maximitemperaturen inomhus så att den sammanfaller med minimi-

temperaturen utomhus, är det möjligt att ventilera ut den varma luften med sval nattluft. En lång 

tidsförskjutning, närmare 12 h, är därför önskvärd för en byggnad. (Kontoleon & Bikas, 2005) 
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Dekrementsfaktorn f är minskningen av amplituden hos temperaturvariationen inne jämfört med 

temperaturvariationen ute, vilket fås av: 

  
             
             

 

(Kontoleon & Bikas, 2005) 

Isolerskiktet i en byggnadsdel har låg värmekonduktivitet, vilket medför en lägre värmegenomgångs-

koefficient (U-värde), men också lägre termisk tröghet. Ett värmetrögt skikt i byggnadsdelen har 

analogt ett högre U-värde. Dessa två skikt kan alltså sägas komplettera varandra. Att hitta en optimal 

tjocklek på de olika skikten kan vara komplicerat. En byggnadsdels värmekapacitet och värme-

motstånd R (=d/λ) ökar linjärt med byggnadsdelens tjocklek. Detta är dock inte fallet när det kommer 

till termiska responsfaktorer. Tidsförskjutningen φ har i princip ett linjärt förhållande till tjockleken, 

men dekrementsfaktorn f som funktion av tjockleken har en kurva med avtagande lutning. För 

isolermaterial har tjockleken en avsevärd betydelse i spannet 0-5 cm, medan 5-10 cm inte gör någon 

signifikant skillnad. För murverk är förbättringen av dekrementsfaktorn som störst upp till 20 cm, men 

därefter inte heller signifikant. (Kontoleon & Bikas, 2005) 

För att maximera värmelagringseffekten av en värmetrög stomme bör den vara i direktkontakt med 

rumsluften. Gipsskivor och mattor kan ha en isolerande effekt. Det värmetröga materialet bör ligga 

innanför isolerlagren för att värmetrögheten ska ha betydelse. Bäst effekt av att använda värmetröga 

material fås i utrymmen där temperaturen har en regelbunden variation under dygnet, och där 

värmetoppar inomhus motsvarar topparna utomhus. (Svensk betong, 2010) 

Aste, Angelotti och Buzzetti (2009), som gjort sina simuleringar med Milano som utgångspunkt, 

finner att energibesparingar på upp till ca 10 % för uppvärmning, och upp till ca 20 % för kylning kan 

åstadkommas genom värmetröga ytterväggar istället för lätta väggar. De konstaterar att värme-

trögheten blir än viktigare när den kombineras med andra energibesparingsmetoder, och ett effektivt 

och rationellt användande av byggnaden. Beroende på klimat kan skillnaderna vara ännu större, 

exempelvis hävdar Svensk Betong (2010), med hänvisning till en finsk rapport (Hietamäki, Kuoppala, 

Kalema, Taivalantti, 2003, se Svensk Betong, 2010), att uppvärmningsbehovet kan minska med 

2-15 %, med ett genomsnitt på 10 % för norra Europa. Svensk Betong hävdar vidare att då ingen 

luftkonditionering används under sommaren kan en värmetrög byggnad få 3 till 6 °C lägre temperatur 

än en motsvarande ”lätt” byggnad, och att enfamiljshus kan få en 20-procentig minskning i 

energianvändning (Svensk Betong, 2010). 

2.3 Strategier för energismart arkitektur 

Varje byggnad är mer eller mindre unik. Beroende på var man bygger och vad man bygger kan 

metoderna för att uppnå ett energieffektivt resultat skilja sig åt. För att kunna göra en bra bedömning 
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av vilka designstrategier som bör användas måste till att börja med ett antal faktorer stå klara. Yttre 

klimat, typer och omfattning av intern värmealstring, byggnadens storlek och volymutformning, 

ljusbehov, antalet timmar per dygn som byggnaden ska användas, och energikostnader påverkar vilka 

designstrategier som är kostnadseffektiva och på andra sätt lämpliga. (Federal Energy Management 

Program [FEMP], 2001) 

Vad gäller det yttre klimatet är det av intresse att känna till vilka väderförhållanden som är dominanta. 

Är klimatet varmt eller kallt, fuktigt eller torrt? Till vilken grad är årets dagar klara eller molniga, och 

hur varierar förhållandet under årets gång? Användandet av passiv solvärme är en bra åtgärd för klara 

vinterklimat, medan klara sommarklimat generellt kräver att solinstrålningen begränsas. För att kunna 

utforma smarta självdragslösningar måste hänsyn tas till plats- och säsongsspecifika vindförhållanden. 

Påverkan på inneklimatet kommer dock inte bara utifrån. Värmealstring från människor, belysning och 

elektrisk utrustning, men också fuktalstring, måste också tas med. Här kan finnas stora skillnader inom 

byggnaden. En kontorsbyggnad, till exempel, består sällan enbart av kontor – den kan delas in i flera 

zoner med olika aktiviteter, och olika behov av ljussättning och elektrisk utrustning. Vilka timmar på 

dygnet som den används har givetvis också betydelse för hur stor värmealstringen blir. En byggnad 

som alltid är befolkad, med elektrisk utrustning kontinuerligt igång, 24 timmar om dygnet, kommer 

inte att kylas ned nattetid. Dessa byggnader är typiskt mer energikrävande, med ett ökat kylbehov, och 

kontinuerlig användning av elektricitet. (FEMP, 2001) 

Förenklat kan byggnader delas in i två grupper, byggnader med dominerande klimatskalslaster, och 

byggnader med dominerande interna laster. Bostäder hör generellt till den förra gruppen, medan större 

kommersiella byggnader hör till den senare. Skallastdominerade byggnader kräver främst 

uppvärmning i kallare klimat, kylning i varmare klimat och knappt någon energi alls i milda klimat, 

med undantag för tappvarmvatten. Energisnåla utformningar för dessa hus handlar om god isolering 

och uttnyttjande av solenergi på vintern och att avvärja strålarna på sommaren. Större byggnader har 

en större andel intern värmealstring, och kräver ofta mer avancerade lösningar för solskydd. Detta är 

särskilt viktigt för kontor, men inte lika viktigt för t.ex. en lobby. Samma byggnad kan oftast delas in i 

flera zoner, där olika strategier krävs för att tillmötesgå ett bra och energisnålt inneklimat. Det här 

måste uppmärksammas redan i programfasen. (FEMP, 2001) 

Konkreta strategier för att projektera en så energieffektiv byggnad som möjligt börjar redan med 

platsvalet. Det kan till exempel vara klokt att placera en byggnad som annars kommer att kräva 

mycket solkontroll på en plats där mycket skugga redan finns tillgänglig, så som i en stadskärna. Om 

mycket gratisenergi från solen förutsätts är ett öppet läge givet. Det måste fastställas hur byggnaden 

kommer att användas för att klargöra vilken intern värmealstring byggnaden kommer att ha. Alltså ska 

ljusbehov, användningstimmar, antal människor och tekniktäthet utvärderas. I det här tidiga skedet är 

det också bra om det fastställs en övergripande placering av olika zoner eller anläggningar i 
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byggnaden i relation till varandra, så att spillenergi från en zon kan komma en annan till nytta. Eller så 

att spillvärme inte hamnar i rum som måste kylas. (FEMP, 2001) 

Beroende på yttre och inre klimatförutsättningar kan vissa typer av rum vara extra betjänta av att 

placeras intill en yttervägg. Det är inte bara en fråga om att tillgodogöra sig värme eller kyla, utan 

även att optimera för dagsljus. I större byggnader som domineras av interna laster kommer det 

vanligen att krävas en, i relation till volymen, smal byggnad för att placera så många rum som möjligt 

mot ytterväggar. I andra fall, där skallaster kommer att dominera, kan det gälla att hålla klimatskalets 

relativa storlek nere. (FEMP, 2001) 

En förutsättning för att göra det bästa av all energi som tillkommer en byggnad är en genomtänkt 

placering av dess rum och zoner. Nedan följer några konkreta exempel från FEMP (2001): 

Yttre cirkulationsutrymmen Korridorer eller tillfälliga mötesplatser kan göras till buffertzoner 

mellan fasaden och andra utrymmen som, exempelvis, inte är 

förtjänta av direkt solljus. 

Förlängd planlösning Genom en smalare planlösning skapas mer ytterväggsyta. 

Förlängning av planlösningen i öst-västlig riktning skapar i de flesta 

klimat bäst förutsättningar för passiv solvärme och dagsljusinsläpp. 

Direkterhållen passiv 

solvärme 

Genom ökad fönsteryta på söderfasaden släpps mer solenergi in i 

byggnaden. Delar av den kommer att sparas i byggnadsdelar och 

avges vid ett senare skede. Detta passar i kalla och klara klimat. Rum 

som kan fungera bra i den här kontexten är bland annat korridorer, 

matplatser, sovrum och rum för rekreation. Glastyp och materialval i 

fasad och påverkade utrymmen kan finjusteras för det lokala klimatet. 

Atriumutrymmen I flervåningshus kan användning av atrier ge fördelar som naturlig 

ventilation pådriven av termik, buffertzon mellan uteklimatet och mer 

känsliga rum, och som insamlare av solvärme genom sina stora 

glasytor (för kalla klimat). Det är viktigt att utforma kompensatoriska 

egenskaper för den (oönskade) värmning eller kylning atriet kan 

orsaka. 

Öppet kontorslandsskap i 

byggnadens ytterområde 

Med cellkontor längre in i byggnaden och öppna kontorslandskap i 

byggnadens perifera områden optimeras användningen av dagsljus. 

Detta kan vara applicerbart på andra typer av byggnader med andra 

utrymmen också. 
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Icke-absorberande tak Ljusreflekterande eller ljusa tak absorberar mindre värme. 

Använd omgivningen Befintliga, eller planerade, träd och växter kan vara ett bra sätt att 

skapa önskvärd skuggning. Där solinstrålning är gynnsamt bör de 

istället undvikas. Byggnader kan också få ett termiskt skydd av jorden 

genom att ”grävas ned”. 

Därutöver finns en mängd möjligheter med olika fönstertyper, fönsters geometri, optimering efter 

väderstreck, skugganordningar, ljushyllor (eng. light shelves), takfönster, m.m. Vad gäller fönsters 

geometri kan sägas att mindre och utspridda fönster är mer fördelaktigt jämfört med större men färre 

fönsterytor, när det gäller att minimera bländande ljus och optimera kvaliteten på dagsljuset. (FEMP, 

2001) 

Det bakomliggande förhållningssättet till byggnadsutformningen som presenterats kan sammanfattas 

med följande ord: 

Traditional building design has assigned a protective role to the walls, roofs, and floors of 

buildings – protection against cold, sun, rain, and unwanted intrusion. In low-energy building 

design, the protective role still exists, but the building envelope is also thought of as a 

membrane that manages or “mediates” interactions between the interior spaces and the 

outside environment.(FEMP, 2001, s. 18) 



2012  
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3 BIM och byggnadsimuleringar 

Exemplen i förra avsnittet visar på behovet av både tidiga och senare energianalyser under 

projekteringen. I och med att koncept och tekniker för energioptimering måste sammanfogas med 

övriga aspekter av byggnaden, är ett mycket viktigt redskap just datamodeller och simuleringsverktyg. 

Genom att använda passande energisimuleringsverktyg med byggnaden i sin helhet som utgångspunkt, 

och med betoning på soltekniker och andra passiva energisparande utformningar, som de som nämnts 

tidigare, kan projekteringsgruppen åstadkomma betydande besparingar av driftskostnader för 

byggnaden. Detta utan att för den sakens skull överskatta projekteringsbudgeten. Det är här BIM 

kommer in. (FEMP, 2001) 

3.1 BIM – byggnadsinformationsmodellering 

För att kunna utvärdera byggnadsprestanda under projekteringstadiet måste all information som 

definierar byggnaden vara tillgänglig. Geometrier är inte tillräckligt, utan det måste utöver det finnas 

information om, bland annat, materialval och tekniska system. Vanliga CAD-system stöder inte den 

här integrerade representationen av en byggnad. Semantiska datamodeller är ett koncept inom 

maskintekniken som funnits sedan 1970-talet, vilket innebär en koppling mellan logisk och fysisk 

information. Detta tog byggnadsindustrin sedemera till sig. Sedan 2002 talar man om byggnads-

informationsmodeller eller byggnadsinformationsmodellering (BIM). Men, redan innan dess användes 

begrepp som ”building product models” och ”building description systems”. BIM är sålunda inte helt 

nytt som koncept. (Schlueter & Thesseling, 2009) 

En BIM är en byggnadsrepresentation med multidisciplinär informationslagring. Den innehåller 

geometrisk, semantisk och topologisk information. Semantisk information beskriver egenskaper hos 

komponenter, som en väggs U-värde, och den topologiska informationen beskriver beroende-

förhållandet mellan komponenter. (Schlueter & Thesseling, 2009) 

Formatet för en BIM-modell varierar mellan olika mjukvaruprogram. Detta kan skapa problem när 

flera olika program behöver användas. Det finns dock öppna format som syftar till kompatibilitet 

mellan olika plattformar. I regel används dessa enbart vid export och import av en modell (Schlueter 

& Thesseling, 2009). Modellen byggs i det proprietära formatet hörande till BIM-mjukvaran, och 

alltså måste konvertering mellan format fortfarande ske. Det kan innebära problem om formaten inte 

är helt kompatibla. 

3.1.1 gbXML och IFC 

IFC (Industry Foundation Classes) och gbXML (Green Building Extensible Markup Language) är två 

programneutrala filformat som är tänkta att användas i och mellan ett flertal program, exempelvis 
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mellan BIM-verktyg och simuleringsmjukvara. I uppbyggnaden är dock de två formaten diametralt 

olika, varför de har olika styrkor och svagheter. (Dong, Lam, Huang & Dobbs, 2007) 

gbXML bygger på XML (Extensible Markup Language) som ger förutsättningar för ett verifierbart, 

stadigt och patentfritt filformat för lagring av text eller data. XML bygger på ett universellt 

språkformat med en konsekvent syntax. Branscher kan utifrån XML skapa sitt eget skräddarsydda 

märkspråk (eng. markup language) för att utbyta mer eller mindre branschspecifik information. 

gbXML utvecklades av Green Building Studio och används för överföring mellan en rad olika BIM- 

och energianalysverktyg. Det är just nu enbart inom energisimuleringsområdet som gbXML har sitt 

användningsområde. IFC tar ett mer allsidigt och allmänt grepp om hela byggnadsprocessen, och kan 

alltså användas inom fler områden. Formatets grundläggande uppbyggnad leder dock till en komplex 

representation av data, och därmed stora filstorlekar. gbXML utgår från en helt annan ansats och 

uppbyggnad, som gör det enklare och mer flexibelt. (Dong, et al., 2007) 

gbXML organiserar byggnadsinformation i följande hierarki: plats, byggnad, utrymme, yta och 

öppning (IES, 2009). Förståelse för dessa kategorier och deras inbördes hierarki är viktig vid 

konvertering till gbXML från exempelvis Revit-formatet. Det centrala i denna logik är att ytor 

definieras av det tredimensionella utrymmet (rummet). Har ytan en vertikal placering och utrymmen 

på bägge sidor definieras ytan som en innervägg. En yta med med utrymme på enbart en sida 

definieras som extern – yttervägg om den står vertikalt, golv eller tak om den ligger horisontellt. Ytor 

utan kontakt med utrymmen definieras som solavskärmande ytor (eng. shading surfaces). 

I Revit finns stöd för både IFC och gbXML. Byggnadssimuleringssviten Virtual Environment (VE) 

har dock enbart stöd för gbXML. I arbetsflödet mellan Revit och VE är således en konvertering till 

gbXML-formatet nödvändig. gbXML-formatet är dock inte fulländat – det finns begränsningar i 

överföringen mellan BIM- och simuleringsmjukvara. Bland annat kan termiska prestandaegenskaper i 

många BIM-element inte identifieras och översättas till formatet så att de kan användas i en 

energisimulering. Dessa data måste anges separat i konverteringskonfigurationen. Ytterligare en 

nackdel som påverkar arbetsflödet är att gbXML enbart syftar till att lagra data kopplat till 

energianalysen. BIM-datan i sin helhet lagras alltså inte, och gbXML-data som ändrats går heller inte 

att återimportera. (IES, 2009). 

Det senare är också sant för IFC-formatet. Simuleringsresultaten kommer därför stanna i 

simuleringsmjukvaran. Ändringar i byggnadsutformningen måste då göras i modelleringsprogrammet, 

och därefter på nytt exporteras och simuleras. Så länge dessa format inte är reversibla blir arbetsflödet 

omständigt och användningen av byggnadssimuleringar torde begränsas till de mest kritiska 

utformningsuppgifterna. (Schlueter & Thesseling, 2009) 
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3.1.2 Autodesk Revit 2010 

Ett av de mer framstående BIM-verktygen ute på marknaden är Autodesk Revit. Revit 2010 finns i tre 

utföranden, Revit Architecture, Revit MEP (installationer) och Revit Structure. Dessa är i grunden 

samma program, men skiljer sig åt kring ett flertal funktioner knutna till respektive disciplin. För de 

två förstnämnda programmen finns en plug-in som länkar samman Revit med VE (IES, 2009). Genom 

denna plug-in kan modellen exporteras till VE och eventuella fel i modellen kan framgå av en 

felrapport. Vissa energianalyser kan också göras med själva plug-inen. Det finns således en ambition 

att sammanlänka programmen med varandra. 

Logiken i uppbyggnaden av en modell skiljer sig något åt från logiken i gbXML-formatet och i 

VE/ModelIT (se avsnitt 3.2.1 nedan). I Revit byggs varje byggnadsdel i taget, kopplas samman med 

andra byggnadsdelar tills de bildar en hel byggnad (se Figur 3.1). Det är en mer klassisk logik, med 

andra ord. Semantisk data kan nu knytas till varje byggnadsdel. Till exempel kan material i vägg-

konstruktionen anges. Energidata måste dock knytas till utrymmen (i Revit heter det spaces), och inte 

byggnadsdelar. För att åstadkomma detta måste utrymmen definieras i modellen. Det här momentet är 

avgörande för konverteringen till gbXML. Byggnadsdelar exporteras egentligen inte, utan det är 

enbart utrymmen och data knutna till utrymmen som utgör grunden för energisimuleringen. Ett 

utrymme går att placera i ett rum som omsluts av väggar eller utrymmesavskiljare (Revit: space 

separator). I höjdled är det viktigt att ett golv och ett tak avgränsar utrymmet, annars kan problem 

uppstå senare i simuleringen. 

 

Figur 3.1: Modell i Revit MEP 2010 med en byggnadsdel markerad. 
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Nytt för Revit 2010 är en dialogruta som tillåter en förhandsgranskning av gbXML-modellen. I 

dialogrutan, som visas i Figur 3.2, går det att navigera genom gbXML-modellen och se varningar för 

alla utrymmen, samt kontrollera ytor. 

 

Figur 3.2: En förhandsgranskning av en gbXML-modell i Revit MEP 2010. 

3.2 Byggnadssimuleringar 

De tidigaste försöken att låta datorprogram simulera byggnaders beteenden pågick under slutet av 60-

talet. Då rörde det sig snarare om beräkningar än simuleringar, men sedan dess har mycket hänt. Under 

en tid var ett rådande synsätt att simuleringingsuppgifter skulle kunna utföras av icke-specialister, 

exempelvis arkitekter i projekteringsgruppen. Simuleringsprogram skulle då förenklas och reduceras 

till mer designervänliga varianter. Detta synsätt tycks dock ha mattats av. Den rådande inställningen är 

nu istället att man ska integrera projekteringen med de mer avancerade simuleringsverktygen, 

hanterade av experter inom den specifika domänen. Skälen till detta är flera. Dels har utvecklingen 

med internet och kraftigare datorer och program bidragit till en ökad tillgänglighet och möjlighet för 

sådana experter att integreras i projekteringsarbetet. Dels krävs kunskap och erfarenhet för att tolka 

även de enklaste simuleringsverktygens resultat, speciellt i de fall då ett simuleringsverktyg behövs 

som mest: i arkitektoniska experiment som utforskar nyskapande koncept.
1
 (Augenbroe, 2002) 

                                                      

1
 Källhänvisningen här är i sammanhanget relativt gammal. Det har skett en utveckling även för de mer designer-

vänliga verktygen. Exempelvis kan nämnas att Autodesk utvecklar ett program under arbetsnamnet Vasari som 
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Undersökningar har visat att tidiga projekteringsbeslut kring energi och miljö tas utan adekvata 

belägg, det vill säga utan att exempelvis stödjas av resultat från en simulering. Experter på analys av 

byggnadsprestanda är generellt helt frånvarande i de tidiga skedena av projekteringen. Det är först när 

energibesparingsmetod och grundläggande utformning redan har valts som en expert kallas in för att 

dimensionera och finjustera. En ändamålsenlig koordination av projekteringen kräver ett, mellan 

disciplinerna, gemensamt grepp om byggnadsutformningen, där inte minst expertis inom 

energiprestanda spelar en viktig roll. (Augenbroe, 2002) 

Möjligheterna att integrera byggnadssimuleringar från projekteringsskedets början torde vara större nu 

än någonsin, tack vare den utveckling som skett på mjukvarufronten. Det gäller inte enbart 

utvecklingen av simuleringsverktyg, utan också den utveckling som skett hos CAD- och 

modelleringsverktyg, som lett fram till ökad interoperabilitet mellan olika mjukvaruplattformar. 

3.2.1 IES Virtual Environment 

IES Virtual Environment (VE) v. 6.0 är en programsvit med flera simuleringsverktyg (moduler) som 

förenas av ett gemensamt användargränssnitt och en gemensam integrerad datamodell (eng. Integrated 

Data Model; IDM). Det senare betyder att data delas mellan de olika moduler som ryms inom sviten. 

Data som angivits inom en modul kan med andra ord användas i en annan. Exempelvis utgår alla 

moduler från samma modell, alltså från samma geometriska data. (IES, odat. a) 

För att kunna använda en modul krävs en licens för just den modulen. De simuleringar som kan göras 

inom ramen för VE sträcker sig mellan kyl- och värmelastberäkningar, energisimuleringar och 

strömningssimuleringar (eng. computational fluid dynamics, CFD) till utrymningssimuleringar och 

hissimuleringar. Här kommer enbart moduler som knyter an till inneklimat att presenteras. 

ModelIT och CompLib 

Det finns tre sätt att skapa en modell för VE-simuleringar. Modellen i sin helhet kan skapas i ett 

externt modelleringsverktyg, till exempel Revit eller Google SketchUp, konverteras till gbXML och 

importeras. Det går också att bygga modellen i VE-applikationen ModelIT. Modellen i Virtual 

Environment är uppbyggd enligt samma logik som en gbXML-modell, där tredimensionella utrymmen 

kan ses som minsta beståndsdel (se Figur 3.3). Först placeras ett utrymme, därefter knyts specifika 

data till utrymmet, som exempelvis väggens konstruktion och fysikaliska egenskaper. Det tredje 

alternativet är att genom funktionen ConstructDXF i ModelIT autogenerera en 3d-modell från en eller 

flera tvådimensionella DXF-ritningar. 

                                                                                                                                                                      

ska användas av arkitekten i skisskedet, där energianalyser och solstudier kan göras för att optimera byggnadens 

volym. Sådana program har dock inte mycket att tillföra i senare skeden av projekteringen. 
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Figur 3.3: Virtual Environment, importerad modell från Revit i Model viewer. Notera hur den här modellen är 

uppbyggd av utrymmen och inte av byggnadsdelar. 

 

En annan modul är CompLib. CompLib används för att modellera komponenter som möbler, 

radiatorer, med mera. Dessa komponenter kan användas för simuleringar i Radiance och MicroFlo, 

men har ingen direkt inverkan på resultaten i energisimuleringsverktyget ApacheSim
2
 (IES, odat. b). 

Energisimulering med ApacheSim och andra moduler 

Apache är en samling moduler för kyl- och värmelastberäkningar och energisimuleringar. I Apache 

view kan den indata som behövs för energiberäkningar anges – information om tekniska system, 

byggnadsdelars termiska egenskaper, geografisk placering och väderdata, rumsdata (internlaster, 

m.m.) och mycket annat. 

ApacheSim är själva simuleringsmodulen. Simuleringsverktyget baseras på matematiska grund-

principsmodeller (ab initio) av byggnaders värmeöverföringsprocesser. Modulen har testats med 

ASHRAE-standard 140 och kvalificeras också som en Dynamic Model i CIBSE:s modell-

klassificieringssystem. (Crawley, Hand, Kummert & Griffith, 2005) 

Bland de områden som kan undersökas finns: värmeisolering; byggnadsdynamik och termisk massa; 

byggnadsgestaltning och orientering; klimat; glasegenskaper; ljusavskärmning, solvärme och 

solpenetration; gratisvärme; täthet och luftläckage; naturlig ventilation; mekanisk ventilation; och 

inneklimatsystem. De beräkningsmetoder som används i ApacheSim redovisas i dokumentet 

ApacheSim Calculation Methods (IES, odat. c) 

                                                      

2
 Då det är möjligt att kombinera simuleringsresultaten från Radiance med energisimuleringen i Apache kan 

komponenternas ljusreflekterande egenskaper visserligen sägas ha en indirekt inverkan. Andra egenskaper hos 

komponenterna, som till exempel värmekapacitet, kan inte användas i energisimuleringen. 
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Värmeöverföring i varje byggelement antas vara unidimensionell. Likaså antas värmekonduktivitet λ, 

densitet ρ och specifik värmekapacitet cp vara enhetliga i varje lager. Luftspalter i både transparenta 

och icke-transparenta konstruktioner behandlas som rena värmemotstånd. För att beräkna 

temperaturen i en byggnadskomponent ersätts den med ett ändligt antal diskreta punkter (finita 

differensmetoden). Denna approximering av temperaturen i varje punkt i byggnadskomponenten 

(kallad diskretisering), som används i ApacheSim, ska ge en effektiv beräkning med hög precision. 

(IES, odat. c) 

Som nämnts tidigare har komponenter (möbler, m.m.) från CompLib ingen betydelse i energi-

simuleringen. För att räkna med möblers värmelagringskapacitet går det att ange en furniture mass 

factor, ff. Detta görs med antagandet att möblernas temperatur tätt följer luftens temperatur. För att 

bortse från möblers värmlagring sätts ff till noll. Är möblernas värmelagring mycket stor bör istället 

extra väggar sättas in, med termiska egenskaper motsvarande möblernas. (IES, odat. c) 

Användaren kan själv välja mellan olika modeller för konvektionsvärmeöverföringar mellan luften 

och intilliggande byggnadselement. På externa ytor är konvektionen främst ett resultat av 

vindhastighet, vilket kan beräknas med McAdams empiriska ekvationer. Dessa utgår då från väder-

datafilen. Som alternativ går det att ersätta dessa beräkningar med ett av användaren bestämt fast 

värde. Konvektionen vid interna ytor kan antingen fås genom ett allmänt medelvärde på konvektions-

koefficienten för interna ytor specificerat av CIBSE (vilket är lika med 3,0). CIBSE har också en 

metod för att beräkna ett variabelt värde. Detta fås genom luft-yttemperaturskillnader och andra 

dynamiskt varierande simuleringsvärden, varför dessa värden måste appliceras genom en iterativ 

(upprepande) beräkningsrutin under simuleringens gång. En liknande iterativ beräkningsrutin måste 

genomgås för att beräkna konvektionen enligt Alamdaris och Hammonds modell, vilket är det tredje 

alternativet för användaren. Det fjärde och sista alternativet är ett av användaren definierat fast värde. 

Detta värde bestäms i så fall enskilt för varje byggnadsdel i konstruktionsdatabashanteraren APcdb. 

(IES, odat. c) 

Det går att förspecificera luftväxlingar som infiltration, naturlig ventilation och mekanisk 

ventilation. Temperaturen kan antingen komma från uteluften, uteluft med en temperaturförskjutning, 

luft från ett intilliggande rum, eller luft med en temperatur definierad av en absolut profil
3
. Flödet kan 

variera med tiden, definierat enligt en profil, eller om profilen är en formelprofil så kan flödet variera 

med simuleringsvariabler som lufttemperatur eller koldioxidhalt. Det går också att använda modulen 

MacroFlo för att beräkna naturliga ventilationsflöden som kommer sig av vindtryck och termik. Också 

flödesobalanser orsakade av ventilationssystemet tas med i beräkningen. MacroFlos och ApacheSims 

                                                      

3
 En profil kan skapas i profildatabashanteraren APpro, och uttrycker ett värde i antingen relativa eller absoluta 

belopp som funktion av tiden eller andra variabler. En sådan profil kan sedan användas för att bestämma värden 

för en mängd simuleringsvariabler. 
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beräkningar utförs beroende av varandra. Slutligen kan också ApacheHVAC användas för beräkningar 

av kanalers mekaniska ventilationsflöden, också det helt integrerat med ApacheSim. Dessa värden 

placeras på de andra flödena som hanteras av ApacheSim. (IES, odat. c) 

Hur människor i en byggnad uppfattar ytors strålningstemperatur beror på luftens emissivitet. En 

strålningsabsorberande luftmassa kommer att reducera strålningstemperaturen mot människor. I och 

med luftemissivetetens beroende av luftfuktigheten fås en sammankopplad effekt mellan latenta och 

sensibla värmetransporter. Genom högre fuktighet kommer ytor utväxla mer värme med luften än med 

andra ytor. Denna effekt simuleras i ApacheSim. Även koldioxidhalten påverkar emissiviteten, men 

detta bortses från i simuleringen. Luftemissiviteten modifierar beräkningen av följande effekter: 

 ytors strålningsutbyte varandra emellan, 

 fördelningen av installationsanläggningars strålningsvärme och annan tillskottsvärme till luft 

och ytor, och 

 uppfattad medelstrålningstemperatur. 

Solstrålningen påverkas dock inte av luftemissiviteten, då den huvudsakligen är transparent i 

solstrålningsspektrumet. (IES, odat. c) 

Skuggnings- och solspårningsberäkningar kan utföras med modulen SunCast, och sedan användas i 

ApacheSim. Skuggfaktorn registreras för varje extern yta som träffas av solstrålning (se Figur 3.4). I 

fallet med transparenta ytor registreras också vilka interna ytor som träffas av de penetrerande sol-

strålarna, och till vilken utsträckning de bestrålas. Är också en träffad intern yta transparent registreras 

solstrålningen vidare. Detta kallas solspårning (eng. solar tracking). Alternativt kan SunCast Lite 

användas för enbart skuggningsberäkningar. Data i en SunCast Lite-fil är begränsad till externa 

skuggningar. Används en sådan fil i energisimuleringen kommer strålningen på externa ytor att 

korrigeras, men internt kommer strålningen distribueras som diffuserad strålning. (IES, odat. c) 

 

Figur 3.4: Bild från solstudie i SunCast. 
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Skulle varken en SunCast-fil eller SunCast Lite-fil vara tillgänglig kommer extern skuggning att 

bortses från. Undantaget är den lokala skuggning av fönster som definieras i konstruktionsdatabas-

hanteraren, APcdb. Här kan bland annat väljas balkonger och sidfenor. Detta är dock enbart möjligt 

för rektangulära fönster, och det skuggande objektet kommer att ha en idealiserad form med oändlig 

utsträckning till höger och vänster om fönstret (horisontella objekt) eller i höjdled (vertikala objekt). 

Även externa skuggningar som fönsterluckor och interna skuggningar som persienner kan läggas till 

och tillskrivas olika egenskaper och användningsprofiler. Dessa konstruktionsbaserade 

ljusavskärmningar kan kombineras med data från SunCast eller SunCast Lite om dessa används i 

simuleringen. (IES, odat. c) 

Fönster hörandes till byggnadsdelar som får värme från en temperaturprofil, eller från uteluft med en 

förskjutningstemperatur, får ingen extern solstrålning. Strålning som lämnar rummet via dessa fönster 

försvinner från modellen. (IES, odat. c) 

Värmetillskott från människor, belysning och utrustning kan anges i form av sensibla och latenta 

tillskott, där det senare kommer i form av vattenånga. Ett maximumvärde anges, varefter värdet kan 

moduleras av en profil. Även negativa värden är möjliga (d.v.s. exempelvis borttagande av latent 

värme). Hur stor andel värme som ska strålas respektive konvekteras kan också bestämmas. (IES, 

odat. c) 

För styrfunktioner finns ett simuleringsalternativ i ApacheSim, vilket innebär en idealiserad 

rumskontroll. För temperaturstyrning anges minimum- och maximumbörvärden, samt värme- och 

kylkapacitet. Med hjälp av profiler kan dynamiken i styrningen ökas ytterligare. Exempelvis kan 

formelprofiler skapas för att styra efter väder- eller simuleringsvariabler, som utetemperatur, 

vindstyrka, rumstemperatur eller koldioxidhalt (IES, odat. d). Fuktkontroll kan styras genom två 

parametrar: maximal procentuell mättnad och minimal procentuell mättnad. Ett betydligt mer 

avancerat kontrollsystem går dock att simulera med ApacheHVAC (möjligheterna beskrivs närmare i 

IES (odat. e)). (IES, odat. c) 

I energisimuleringen förutsätts en fullständig omblandning av rumsluften, d.v.s. att luftens temperatur 

och fuktighet antas vara enhetliga i hela rummet. För att få en högre upplösning krävs att ett rum delas 

upp i flera mindre rum, eller en CFD-simulering med modulen MicroFlo (se nedan). För att bestämma 

vilka termiska tillstånd som råder i och genom hela byggnaden balanseras sensibla och latenta 

värmeflöden som går in i och lämnar varje luftmassa och varje byggnadsyta. Värmebalanser för varje 

komponent i byggnadens inneklimatsystem kan också införlivas i simuleringen i de fall då 

ApacheHVAC används. Används antingen ApacheHVAC eller MacroFlo i simuleringen kommer de 

luftflöden som räknats ut av dessa program att inkluderas i värmebalansen. (IES, odat. c) 
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Utöver balanser för temperatur (sensibel värme) och luftfuktighet (latent värme) räknar ApacheSim på 

balanser för koldioxid. Koldioxidinnehållet i luften i varje rum bestäms av koldioxidutsläpp baserat på 

människors värmeavgivning (koldioxidutsläpp antas öka proportionellt med den metaboliska nivån), 

dess transport genom luftrörelser, och dynamiken för koldioxidlagring i luft. Uteluftens koncentration 

antas ha ett konstant värde på 360 ppm. (IES, odat. c) 

MicroFlo 

I VE-sviten finns en simuleringsmodul för CFD som heter MicroFlo. Det är ett verktyg för analyser av 

luftrörelser och värmefördelning inom zoner eller rum. CFD är därmed betydligt mer högupplöst än en 

vanlig klimatsimulering i ApacheSim. 

3.2.2 Kombinering av olika sorters simuleringar 

I en vetenskaplig artikel beskriver Manz och Frank (2005) processen för att kombinera tre olika typer 

av simuleringar. Deras utgångspunkt är simuleringen av en dubbelskalsfasad (eng. double-skin 

façade), vilket är en byggnadsfysikaliskt sett komplicerad konstruktion. Ett av de största problemen 

med den här konstruktionstypen är övertemperaturer. Den operativa rumstemperaturen styrs av 

optiska, termodynamiska och fluiddynamiska processer, vilket gör en heltäckande simulering mer 

komplicerad. Genom experiment har det visats att luftflödesmönster i fasadhålrum kan vara mycket 

komplexa och skilja sig markant från det tänkta beteendet. Enklare modelleringsmetoder kan leda till 

stora fel i förutsägelser om tillskottsvärme från solen. (Manz & Frank, 2005) 

En vanlig energisimulering baseras på principen om en nod per zon. Det vill säga temperatur och 

andra klimategenskaper i en zon förutsätts vara enhetliga i hela zonen. Denna låga upplösning i 

energisimuleringens nodnätverksmetod är inte lämplig för fall där temperaturdistributionen 

differentierar kraftigt i samma zon, där inomzonsluftflöden spelar en betydande roll, eller där 

mellanzonsflöden inte kan förutsägas genom enkla flödesmotståndsansatser. I sådana fall måste en 

sådan simulering kombineras med CFD-simuleringar. (Manz & Frank, 2005) 

Arbetsflödet kan se ut enligt Manz och Franks exempel: Först kombinerar författarna data från den 

optiska modellen – uträknade volym- och yttemperaturer – och implementerar dessa i CFD-modellen. 

Efter CFD-analysen gör författarna en kombinering av CFD-data och energisimuleringen. Detta sker 

genom att i energisimuleringskoden justera värden så att de anpassas till CFD-analysens resultat. 

Kombineringen kan vara statisk eller dynamisk (i författarnas fall är den statisk). Dynamisk 

kombinering innebär upprepade kombineringar av CFD och energisimulering mellan varje tids-

intervall. Detta är en mer exakt metod än den statiska, men kräver mycket datorkraft. (Manz & Frank, 

2005) 

Rapporten är fem år gammal, och all kombinering behöver inte göras manuellt längre, men rapporten 

belyser ändå det faktum att en typ av simulering i många lägen inte kan ge en helt korrekt och 
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komplett bild av energiflöden i en byggnad. Virtual Environment innehåller de tre typer av 

simuleringsverktyg som beskrivs av författarna, vilket åtminstone på pappret innebär goda möjligheter 

för mycket kraftfulla och exakta simuleringsresultat. Dock kan det fortfarande finnas begränsningar i 

kombineringen mellan simuleringsverktygen inom VE. Möjligheten att inkludera CFD-filen i VE-

modulen för energisimuleringar, ApacheSim, tycks än så länge saknas, medan det exempelvis går att 

kombinera optiska data från modulen Radiance i energisimuleringen. 



2012  
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4 Indata 

Salvägens förskola är belägen i Eskilstuna. Den består av en äldre byggnad som kompletterats med en 

tillbyggnad. I tillbyggnaden huserar fyra förskoleavdelningar och ett storkök. Tillbyggnaden är 

uppdelad i tre ”huskroppar”, hus E-G. Hus F och G är förskoleutrymmen, och i hus E finns storköket. 

Dessutom finns en korridor mellan tillbyggnaden och den gamla byggnaden. Tillbyggnadens 

tempererade area, Atemp, är uppmätt till 1008 m² från ritningsunderlag. 

4.1 Geografi och klimat 

Byggnadens geografiska placering har betydelse för vindförhållanden och övrig väderlek, och för 

solens placering i himmelen. Eskilstuna befinner sig på latituden 59.37, longituden 16.51 och 

medelhöjden över havet (altituden) är 22 m (yr.no, 2010). Vad gäller väderdata för simuleringen 

kommer en väderfil för Stockholm att användas, eftersom att det är den närmsta platsen där väderdata 

finns till Virtual Environment. Solens position är dock i förhållande till Eskilstunas placering även i 

simuleringen. 

4.2 Byggnadsdelars konstruktion (simulering 1) 

Samtliga materialegenskaper är hämtade från Apache construction database (APcdb) i VE. 

4.2.1 Väggar 

Väggarnas sammansättning ser ut enligt tabell 3.1. 

Tabell 4.1: Väggens lagersammansättning, och materialens fysikaliska egenskaper. 

 

Tjocklek 

mm 

Värmekonduktivitet 

W/mK 

Densitet 

kg/m
3
 

Sp. värmekapacitet 

J/kgK 

Värmemotstånd 

m
2
K/W 

Panel 21 0,19 593 837 
 

Luftspalt 34 
   

0,18 

Gu-skiva 9 0,16 950 840 
 

Mineralull 45 0,051 32 983,7 
 

Mineralull 195 0,051 32 983,7 
 

Plastfolie 
     

Mineralull 45 0,051 32 983,7 
 

Gips 13 0,16 950 840 
 

Gips 13 0,16 950 840 
 

 

Väggens U-värde enligt EN-ISO-standard är 0,16 W/m
2
K. (0,18 W/m

2
K enligt bygghandlings-

underlag) 
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4.2.2 Tak 

TRP 110 och 25 mm hattprofil ersätts i VE med en hålighet mellan två stålplattor, enligt tabell 3.2. 

Tabell 4.2: Takets lagersammansättning, utifrån och in, och materialens fysikaliska egenskaper. 

 

Tjocklek 

mm 

Värmekonduktivitet 

W/mK 

Densitet 

kg/m3 

Sp. värmekapacitet 

J/kgK 

Värmemotstånd 

m2K/W 

Papp 5 0,19 960 837 

 Min.-ullskiva 20 0,043 91 837 

 Mineralull 120 0,0415 32 1 000 

 Mineralull 120 0,0415 32 1 000 

 Plastfolie 

     Stål 10 50 7 800 480 

 Hålighet 112 

   

0,18 

Stål 10 50 7 800 480 

 Gips 13 0,16 950 840 

 
Takets U-värde, beräknat i simuleringsprogrammet enligt EN-ISO-standard, är 0,1498 W/m

2
K. 

(0,16 W/m
2
K enligt bygghandlingsunderlag) 

4.2.3 Golv 

Golvet förenklas till en enhetlig platta, med lika tjocklek och samma lagersammansättning överallt (se 

Tabell 4.3). Marktemperaturen sätts till 2 °C över normaltemperaturen för året, som en bedömd rimlig 

uppskattning. Enligt tabell i Andersson et al. (2003) är normaltemperaturen för Stockholm 6,6 °C, 

vilket får bli utgångsvärde för beräkningen då data för Eskilstuna saknas. Marktemperaturen anges 

därför till 8,6 °C i simuleringen. 

Tabell 4.3: Golvets lagersammansättning, utifrån och in, och materialens fysikaliska egenskaper. 

 

Tjocklek 

mm 

Värmekonduktivitet 

W/mK 

Densitet 

kg/m3 

Specifik värmekapacitet 

J/kgK 

Cellplast 100 0,035 25 1 400 

Cellplast 100 0,035 25 1 400 

Plastfolie 

    Cellplast 100 0,035 25 1 400 

Betong (platta) 200 0,16 2 000 840 

Avjämningsmassa 5 0,08 400 837 

Matta 10 0,1174 1 360,8 1 199,9 

Golvets U-värde, beräknat i simuleringsprogrammet enligt nya standarden EN-ISO 13370, är 

0,098 W/m
2
K. (Bygghandlingarna anger 0,11, 0,095 samt 0,09 W/m

2
K för 0-1 m, 1-6 m, respektive 

> 6 m, men detta är enligt en gammal standard som inte används i VE). 
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4.2.4 Fönster och dörrar 

U-värde för fönster inklusive ram är 1,2 W/m
2
K. Dörrarnas U-värde är 1,0 W/m

2
K. 

I det befintliga objektet finns fyra takfönster som bortses från på grund av komplikationer i gbXML-

konverteringen. (Se mer om detta i avsnitt 5.1.) 

4.2.5 Innerväggar, mellanbjälklag, undertak och möbler 

Materialen i interna byggnadsdelar har betydelse för inneklimatet i och med deras värmetröghet. 

Specifikationer för dessa material presenteras i tabell 3.4. 

Tabell 4.4: Övriga konstruktioner 

Undertak 

Tjocklek 

mm 

Värmekonduktivitet 

W/mK 

Densitet 

kg/m3 

Specifik värmekapacitet 

J/kgK 

Metalldel 1,5 44,97 7 690 418 

Akustiska plattor 19,1 0,061 480 2 142 

Innerväggar 

    Gips 15 0,42 1 200 837 

Lättbetong 90 0,19 600 1 000 

Gips 15 0,42 1 200 837 

Golv 2:a vån. 

    Armerad betong 380 1,4 2 100 840 

För att ta hänsyn till möblers värmetröghet anges i VE air mass factor till 1,0. 

4.3 DVUT 

Byggnaden uppskattas ha en tidskonstant på ca 4 dygn. En noggrannare beräkning hade kunnat 

genomföras, men detta anses inte relevant för undersökningen. Enligt tabell (Boverket, 2009) har en 

byggnad med tidskonstant 4 dygn DVUT = -15 °C för Stockholm, vilket antas gälla då uppgifter om 

Eskilstuna saknas. 

4.4 Ventilation 

Det finns två separata ventilationssystem i tillbyggnaden. Det ena hör till köket och har 

batterivärmeåtervinning och en specifik fläkteffekt, SFP, på 2 W/l/s. Temperaturverkningsgrad antas 

vara 50 %. Det andra systemet täcker den huvudsakliga delen av tillbyggnaden och har en roterande 

värmeväxlare och ett värmebatteri som förvärmer tilluften. SFP är 1,9 W/l/s. Temperaturverknings-

grad på värmeväxlaren antas vara 75 %. Ventilationssystemet är ett kombinerat system med både 

konstant flöde (CAV) och där fler vistas varierat flöde (VAV). Flödet i VAV-systemet styrs lokalt i 

varje rum av inställda börvärden för temperatur och CO2. Mer detaljerat än så framgår inte styrningen i 

bygghandlingarna. I simuleringen ser styrningen ut enligt följande: Mellan 06:00 och 18:00 gäller 

0,3*maxkapacitet om antingen koldioxidhalten är under 600 ppm eller temperaturen under 24 °C, 
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därefter en proportionell ökning till och med 900 ppm eller 25 °C, varefter maxvärdet är uppnåt. Se 

Figur 4.1 för CO2-styrningen. I rum med konstant flöde (CAV) anges en profil med konstant nivå 

mellan 06:00 och 18:00. Nattkyla är på mellan 04:00 och 06:00, om rumstemperaturen är över 24 °C 

och utetemperaturen är över 16 °C men under rumstemperaturen. 

 

 

Figur 4.1: Styrning efter koldioxidhalt. 

 

Ventilationsluften förvärms till 17 °C. För maximala uteluftsflöden per rum, se bilaga 2. 

4.5 Värme 

Uppvärmning sker med radiatorer i E-huset, inklusive förbindelsegången, och golvvärme i hus F och 

hus G. Börvärde sätts till 21 °C, eller med andra ord uppvärmningssystemets kontrollsignal är på om 

rumstemperaturen understiger 21 °C, annars är den av. Se bilaga 2 för uppvärmningseffekter i varje 

rum. Det generiska uppvärmningssystem som kan skapas i Apache Systems gör ingen skillnad på 

värmegolvs, radiatorers eller luftvärmes skilda egenskaper, mer än att det går att ange andel 

strålningsvärme i förhållande till andel konvektionsvärme (radiant fraction). Uppvärmningen sker 

ögonblickligen, och den tröghet som särskilt finns i golvvärmesystem simuleras inte. Den tröghet som 

finns i verkligheten kan vara problematisk vid snabba temperaturskiftningar. Speciellt kan detta 

märkas i en lätt byggnad, under exempelvis mars eller april månad då temperaturen fortfarande är låg, 

medan solinstrålningen i många fall är som störst. Ett försök att simulera ett verkligt golvvärmesystem 

ska göras som en alternativ simulering, simulering 2. I den ordinarie simuleringen, simulering 1, anges 

radiant fraction till 0,5 för golvvärmesystemet och 0,3 för radiatorsystemet, värden hämtade från tabell 

i IES (odat. f). Tilluften värms till 17 °C med ett värmebatteri. För uppvärmning av tappvarmvatten 
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sätts tappvarmvattenkonsumtionen till 3,7 l/h och person. Konsumtionen är knuten till 

personlastprofilerna för varje utrymme. 

4.6 Kyla 

Byggnaden har ett kylbatteri som kyler tilluften till 17 °C. Detta sker i simuleringen genom att tilluften 

kopplas till en temperaturprofil. 

4.7 Interna värmetillskott 

Förskolan har öppet mellan 06:15 och 18:00. I tillbyggnaden huserar fyra avdelningar, två i vardera 

”hus”. G-huset befolkas av 42 barn i de äldre åldrarna och tre vuxna. F-huset har 32 barn i de yngre 

åldrarna och tre vuxna. Kroppsytan för en vuxen människa (i Skandinavien) är i snitt 1,77 m
2
/person 

(Commtech, 2003). Ytan för ett barn i dagisåldern (1-6 år) kan uppskattningsvis variera mellan 0,50 

och 1,10 m
2
 (Documenta Geigy Scientific Tables, se Ansel & Prince, 2004). Förutsatt en jämn 

åldersfördelning blir medelvärdet för barnen 0,8 m
2
/person, och med personal höjs snittet något. 

Genom att anta ett genomsnitt på (             )   ⁄         0,9 m
2
 kroppsyta per person i 

förskolans lokaler bör personvärmeavgivningen hamna på en någorlunda rimlig nivå. En noggrannare 

uppskattning av den faktiska värmeavgivningen skulle vara möjlig, men eventuella skillnader i 

resultatet bedöms inte påverka analysen av inneklimatet i någon betydande omfattning. Detta ger att 

genomsnittspersonen på förskolan har ungefär hälften så stor kroppsyta som genomsnittskandinaven, 

       ⁄     . 

I simuleringen kommer det att förutsättas fyra olika aktivitetsnivåer: vila, stillasittande arbete (pyssel), 

lek, och måttligt hårt arbete, enligt tabell 3.1 nedan. Värdena för de tre första nivåerna korrigeras med 

faktorn 0,5 för att kompensera för barnens mindre kroppsyta. Den fjärde aktivitetsnivån förutsätts för 

kökspersonalen i E-huset. 

Tabell 4.5: Värmeavgivning per person i förskolan (jämför Tabell 2.1) 

Aktivitet Sensibel effekt (W/p) Latent effekt (W/p) 

Vila               

Stillasittande arbete                

Lek                 

Måttligt hårt arbete 110 183 

Belysningen sätts till ett schablonvärde på 8 W/m
2
. För WC-rummen används en variationsprofil som 

motsvarar profilen för besöksfrekvensen. Det innebär att lamporna är släkta när ingen är där. Övriga 

rum är belysta samma tider som förskolan håller öppet. 

Personers vistelse, liksom belysning och andra värmekällor, i rummen varierar över tiden. För att 

spegla detta kopplas varje intern värmekälla i varje rum till en variationsprofil. 
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Den äldre byggnaden tas inte med i energisimuleringen. En konstant temperaturprofil på 21 °C sätts 

mot väggarna där byggnaden egentligen skulle ha varit. 

4.8 Efterliknande av ett verkligt värmegolv 

En alternativ utformning ska också simuleras för att undersöka eventuella begränsningar i VE. Går det 

att simulera trögheten i ett golvvärmesystem? Detta är en funktion som inte finns ”inbyggd” i VE, men 

som ändå skulle kunna efterliknas med hjälp av att skapa ett tunnt utrymme under de rum som har 

golvvärme, och som med hjälp av profiler och ingående materials värmetröghet ges samma 

egenskaper som det värmeavgivande vattenledningssystemet i ett värmegolv. Här måste 

värmetrögheten i golv och värmesystem beaktas. Detta utgör grunden för simulering 2. 

Det tunna utrymmet, hädanefter benämnt golvvärmevolymen, ges en höjd på 0,1 m. Avsikten är att det 

ska efterlikna egenskaperna hos ett ingjutet vattenburet golvvärmesystem. Golvvärmevolymen 

avgränsas mot rummen ovanför med avjämningsmassa och en matta. Golvvärmevolymen avgränsas 

mot mark med betong och isolering (se Tabell 4.6). Därigenom har golvvärmevolymen ersatt den övre 

betonghalvan av golvet som används i simulering 1. Golvvärmevolymens egenskaper kommer att vara 

desamma som för luft, eftersom att programmet simulerar volymen som ett rum. Detta kompenseras 

med större värmekapacitet i avjämningsmassan ovan och i betongen under. 

Golvvärmevolymen placeras under hus F och hus G – de delar av byggnaden som i verkligheten 

betjänas av golvvärme (se Figur 4.2). 

Tabell 4.6: Värmegolvets uppbyggnad, utifrån och in. Golvvärmevolymens egenskaper är desamma som lufts 

egenskaper. Betongplattan under och avjämningsmassan över får större värmekapacitet jämfört med golvet i den 

första simuleringen. 

 

Tjocklek 

mm 

Värmekonduktivitet 

W/mK 

Densitet 

kg/m3 

Specifik värmekapacitet 

J/kgK 

Cellplast 100 0,035 25 1400 

Cellplast 100 0,035 25 1400 

Plastfolie 

    Cellplast 100 0,035 25 1400 

Betong (platta) 100 0,16 4000 840+840 

Golvvärmevolym 100 0,026 1,2 1,01 

Avjämningsmassa 5 0,08 2400 837+840 

Matta 10 0,1174 1 360,8 1 199,9 
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Figur 4.2: Byggnaden underifrån. Rummet som efterliknar värmegolvet har placerats under hus F och hus G. 

Uppvärmningen styrs med en formelprofil enligt ta(57)<21, där ”ta” är beteckningen för 

lufttemperatur, ”57” anger vilket rum det gäller och 21 anger börvärde i °C, vilket betyder att 

kontrollsignalen är på då temperaturen understiger 21 °C i rum F105. På detta sätt efterliknas 

styrningen i simulering 1, dock med temperaturen i ett enda rum som utgångspunkt för hela 

värmesystemets reglering. En uppdelning av golvvärmesystemet hade varit möjlig för att skapa 

individuell styrning i varje rum. För syftet torde denna förenklade modell dock duga. 

Golvvärmevolymen värms upp till max 29 °C. 

4.9 Simuleringsinställningar 

För simuleringen finns några alternativa beräkningsmetoder som presenterats närmare i avsnitt 3.2.1. 

Följande val har gjorts för samtliga simuleringar i denna undersökning: 

 McAdams externa konvektionsmodell används 

 CIBSE:s metod för variabla värden används för att simulera den interna konvektionen. 

 Luftemissivitetsmodellen är påslagen 

 Anisotropisk solstrålningsmodell 

 18 grader som initialt värde och 30 dagar ”preconditioning period” 

 Simuleringen utförs för hela året. 



2012  
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5 Resultat 

Nedan presenteras resultaten av processen med att skapa en BIM-modell, exportera den och simulera 

den. 

5.1 Byggnadsinformationsmodellen 

Modelleringen av den tredimensionella BIM-modellen utgick från tvådimensionella CAD-ritningar. 

Vissa förenklingar av modellen har varit nödvändiga för att anpassa den till gbXML-konverteringen. 

Brister i konverteringsprocessen har bland annat lett till att byggnadens egentligen lutande tak har 

gjorts helt plana. Ytterväggarna i modellen har samma tjocklek som innerväggarna, för att undvika 

komplicerade väggkopplingar som inte översätts korrekt vid konverteringen. Inre golvareor har dock 

inte påverkats av ytterväggarnas tjocklek, vilket är det enda betydelsefulla för själva energi-

simuleringen. En tredje sak är att förskolans fyra takfönster inte tagits med i modellen, eftersom att de 

inte konverterades väl från Revit. Problemet låg inte i takfönstren i sig – sådana utformningar kan 

gbXML hantera – utan i utformningen av håligheter i undertaken under takfönstren. Takfönstren 

skulle dock kunna läggas till i efterhand i ModelIT, utan större svårigheter. I Figur 5.1 syns 

planlösning av tillbyggnaden och en förenklad del av den gamla byggnaden. Notera 

ytterväggstjockleken. 

 

Figur 5.1: Planlösning, BIM-modellen i Revit, ej i skala. 

 

Målsättningen har varit att föra in så mycket data som möjligt redan i Revit-modellen. I och med att 

modellen inte kan konverteras tillbaka till Revit från Virtual Environment är det önskvärt att ha en så 
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fullständig modell som möjligt i Revit, och att hålla nere mängden indata som måste föras in i 

VE-modellen. Detta för att, med verkliga projekt i åtanke, undvika merarbete om modellen behöver 

justeras i Revit och föras in i VE på nytt. Här finns dock en del begränsningar. Bland annat kan 

nämnas att det går att bestämma byggnadsdelars materialsammansättningar i Revit, vilka sedan kan 

konverteras till gbXML. Nackdelen är att valmöjligheten inom Revits användargränssnitt är begränsad 

till ett antal förkonfigurerade byggelement. Det går dock att själv skapa nya sammansättningar och 

material i en XML-fil med hjälp av ett vanligt textredigeringsverktyg. Betydligt enklare är att vänta 

och konfigurera byggnadselementen i Virtual Environment, vilket dock inte är optimalt ur 

arbetsflödessynpunkt. 

Vissa energidata som kan specificeras i Revit, som interna värmetillskott från människor, belysning 

och teknisk utrustning, konverteras till gbXML-filen och kan användas i energisimuleringen i VE. Mer 

specifika data och avancerade inställningar, bland annat för uppvärmnings- och ventilationssystemen, 

måste givetvis anges i VE. 

 

Figur 5.2: VE-modellen (endast tillbyggnaden) 

5.2 Simuleringarna 

Efter att modellen framgångsrikt konverterats och importerats till VE har projektet övergått till sin 

andra fas: att undersöka själva simuleringsprogrammet. Två energisimuleringar har utförts: 

simulering 1, den ursprungliga modellen med det generiska och idealiska uppvärmningssystemet, och 

simulering 2, modellen med golvvärmevolymen. Simuleringen kopplas inte till någon av de övriga 

simuleringsmoduler som beskrivits i tidigare avsnitt. 

5.2.1 Jämförelser simulering 1 och 2 

Energianvändning för uppvärmning, kylning, fläktar och pumpar uppgick till 96 MWh eller 95 

kWh/m² Atemp, i simulering 1 och 88 MWh eller 87 kWh/m², Atemp i simulering 2. Se detaljerat resultat 

i Tabell 5.1 och Tabell 5.2. 
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Tabell 5.1: Resultat månadsvis energianvändning, simulering 1. 

 

Tabell 5.2: Resultat månadsvis energianvändning, simulering 2. 

 

En närmare titt på inneklimatet tas i två av tillbyggnadens rum. De valda rummen är F105 Allrum och 

F106 Vilrum. I simulering 2 styrs golvvärmesystemet efter temperaturen i allrummet. Vilrummet har 

valts eftersom att det är ett hörnrum med fönsteryta mot norr, och kan därmed anses vara ett av de mer 

utsatta rummen med avseende på det yttre klimatet och dess fluktuationer. Se Figur 5.3. 
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Figur 5.3: Valda rum för granskning av inneklimat är markerade i gult. Till vänster F106 Vilrum med fönster mot 

norr, och till höger F105 Allrum. 

 

Luftens temperatur i de båda rummen presenteras i Figur 5.4 och Figur 5.5 för de respektive 

simuleringarna. Temperaturkurvornas karaktär skiljer sig åt mellan simuleringarna, där temperaturen i 

simulering 1 är mer konstant än den i simulering 2. 

 

Figur 5.4: Lufttemperaturer i F105 Allrum (heldragen linje) och F106 Vilrum (streckad linje) under klimatfilens 

kallaste dag, simulering 1. 
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Figur 5.5: Lufttemperaturer i F105 Allrum (heldragen linje) och F106 Vilrum (streckad linje) under klimatfilens 

kallaste dag, simulering 2. 

 

Temperatur i golvvärmevolymen för årets kallaste dag presenteras i Figur 5.6. Det hålls till en början 

en konstant temperatur på 29 °C, men mitt på dagen sjunker värmebehovet i F105, och därmed 

temperaturen i volymen. I takt med att värmebehovet tilltar ökar temperaturen i volymen. 

 

Figur 5.6: Temperatur i golvvärmevolymen, klimatfilens kallaste dag. 

 

I Figur 5.7-Figur 5.14 presenteras golvets yttemperatur i de båda rummen årsvis samt under årets 

kallaste dag. Simulering 2 håller en jämnare och generellt högre yttemperatur. Under sommaren har 

simulering 1 en högre temperaturtopp upp mot 26-27 °C, medan temperaturen i simulering 2 aldrig 

överstiger 24 °C. Yttemperaturen i simulering 2 torde följa uppvärmningsbehovet i större utsträckning 

än i simulering 1, vilket tycks få stöd i graferna över årets kallaste dag där yttemperaturen är som lägst 
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mitt på dagen. Motsatsen råder för simulering 1. Det kan också konstateras att golvtemperaturen i 

simulering 2 håller sig inom det spann för god komfort som nämns i avsnitt 2.1.1. 

 

Figur 5.7: Golvets yttemperatur i F105 över hela året, simulering 1. 

 

 

Figur 5.8: Golvets yttemperatur i F105 under årets kallaste dag, simulering 1. 
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Figur 5.9: Golvets yttemperatur i F106 över hela året, simulering 1. 

 

 

Figur 5.10: Golvets yttemperatur i F106 under årets kallaste dag, simulering 1. 
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Figur 5.11: Golvets yttemperatur i F105 över hela året, simulering 2. 

 

 

Figur 5.12: Golvets yttemperatur i F105 under årets kallaste dag, simulering 2. 
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Figur 5.13: Golvets yttemperatur i F106 över hela året, simulering 2. 

 

 

Figur 5.14: Golvets yttemperatur i F106 under årets kallaste dag, simulering 2. 
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temperatur och PPD. För att få ut ett värde på PPD anges klädesnivå, aktivitetsnivå och lufthastighet i 

rummet. Klädesnivån sätts till 0,6, vilket motsvarar en nivå mitt emellan manlig och kvinnlig 

kontorsklädsel. Aktivitetsnivån sätts till 93,1, vilket motsvarar väldigt lätt arbete, och lufthastigheten 
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klädesval, för att få en rimlig uppfattning om hur inneklimatet verkligen kommer att uppfattas. Här är 
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exakt vilka värden som angivits, så länge de är samma i samtliga fall. 
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Allrummet F105 presterar bättre i simulering 2, medan vilrummet F106 presterar bättre i simulering 1. 

PPD överstiger 10 % under 4 % av timmarna då allrummet är bemannat i simulering 1, jämfört med 

3 % i simulering 2. För vilrummet överskrids gränsen under 4,4 % av timmarna i simulering 2, medan 

den i simulering 1 aldrig överskrids. Se Figur 5.15-Figur 5.18. Att ha i åtanke är att vilrummets 

uppvärmning i simulering 2 inte regleras individuellt för rummet utan av temperaturen i allrummet. 

 

Figur 5.15: Operativ temperatur och andel timmar, simulering 1. 

 

 

Figur 5.16:PPD och andel timmar, simulering 1. 
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Figur 5.17: Operativ temperatur och andel timmar, simulering 2. 

 

 

Figur 5.18: PPD och andel timmar, simulering 2. 

 

Vidare diskussion kring simuleringsresultaten följer i avsnitt 6.1. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Av den litteraturstudie som gjorts framgår att energianalyser måste göras tidigt i och utmed hela 

projekteringen. En önskvärd projekteringsprocess innehåller således ett arbetsflöde med flera vändor 

mellan ritverktyget och simuleringsverktyget. För att göra flödet optimalt och undvika merarbete krävs 

att konverteringen av modellen mellan olika plattformar sker på ett smidigt sätt. Till det hör att samma 

BIM-modell ska kunna användas för flera olika syften. Den ska vara plattformsoberoende, och den ska 

duga både som presentationsunderlag för arkitekten, och för användning till olika typer av byggnads-

simuleringar. I och med att en byggnadsmodell under projekteringens gång oundvikligen kommer att 

genomgå stora och små förändringar riskerar inkompatibilitet mellan plattformarna att innebära 

merarbete och separata modeller. Vid en viss nivå av merarbete blir konsekvensen att simuleringar 

allokeras till enstaka tillfällen i projekteringens slutskede, om inte helt uteblir. 

Kompatibiliteten mellan Revit och Virtual Environment brister ur denna aspekt. Modellen kan behöva 

förenklas eller justeras för att gbXML-konverteringen ska fungera. Därefter måste indata föras in i 

Virtual Environment, utan att denna data kan föras tillbaka till Revit. Detta innebär att idén om en 

enda interkompatibel och interdisciplinär modell för hela byggprocessen ännu inte har uppnåtts. Rent 

praktiskt leder detta sannolikt till att antalet simuleringar begränsas till de mer kritiska tillfällena. 

Detta är en klar nackdel, men samtidigt går det också att få ut mycket av bara ett fåtal simuleringar vid 

rätt tillfällen. Att ModelIT är lättanvänt och innehåller alla basfunktioner för att göra en modell gör det 

speciellt lämpligt för tester av tidiga uppslag, när projektet fortfarande är i skisstadiet. Detta gör 

Virtual Environment till ett lämpligt verktyg längs med hela projekteringsprocessen, trots att BIM-

visionen inte uppfylls. De avancerade funktioner som finns i ApacheHVAC och ApPro kan utöver det 

också användas långt efter att byggnaden färdigställts, för att finjustera styrning av 

inneklimatsystemen. 

I Revit finns det två sätt att ange en byggnadsdels konstruktion. Antingen kan detta göras i >type 

properties för själva byggnadsdelen, eller i >instance properties för utrymmet (space:et). Den förra 

angivelsen kommer att påverka byggnadsdelens tjocklek och övrig grafisk representation. Den senare 

kommer att följa med vid en konvertering till gbXML. Här finns en diskrepans med idén att varje data 

bara ska finnas på ett ställe. Alternativet är dock än mindre tilltalande. Om energidatan vore direkt 

knuten till utformningen av byggnaden, exempelvis tjockleken på en vägg, skulle det innebära att en 

ändring i energidatan kan förstöra flera väggkopplingar, eller på andra sätt skapa problem med 

modellen. Med tanke på de påtalade svagheterna i exporteringen till gbXML-formatet är det lätt att 

förstå varför det här inte skulle vara att föredra. Likväl kan man konstatera att visionen om en enda 

BIM, som friktionsfritt kan användas i en rad olika program för en rad olika fält, däribland 

energisimuleringar, ännu inte har fulländats. 
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Som det ser ut nu är heller inte möjligheterna att själv skapa byggnadskonstruktioner i Revits 

rumsinställningar (space type properties) speciellt tilltalande. Det finns färdiga konstruktionstyper att 

använda, men för att skapa en helt egen måste man öppna en .xml-fil i ett textredigeringsprogram och 

manuellt skriva in koden för den nya konstruktionen. Resultatet blir förmodligen att många föredrar att 

ange konstruktionerna i simuleringsprogrammet istället. 

Att det också finns brister i konverteringen mellan Revit och gbXML, som påtvingar kompromisser i 

modellens utformning, gör att det blir en del extra arbete med Revit-modellen om den ska kunna 

simuleras i Virtual Environment och andra program som kräver en gbXML-konvertering. 

Alternativet är IFC. Vid export från Revit till IFC sparas även data som knutits till konstruktionerna, 

till skillnad från gbXML som bara sparar data knutet till rummen (spaces). Virtual Environment 

saknar dock stöd för IFC-formatet. Med tanke på formatets mer komplexa lager av data och 

svårhanterlighet är det tänkbart att inga planer finns på att införa ett stöd för formatet. gbXML är 

dessutom mer anpassat för energidata, och ur den synvinkeln mer fördelaktigt. En vidareutveckling av 

gbXML-formatet krävs dock, för att möjliggöra smidigare arbetsflöden. 

6.1 Om simuleringsresultaten 

De resultat simuleringarna skördat synes rimliga. Energianvädningen i simulering 2 är något lägre än 

den i simulering 1, vilket kan bero på att tillräcklig uppvärmning inte skett i de rum som inte haft 

individuell styrning (det vill säga samtliga golvvärmerum utom F105 Allrum). Detta styrks av att 

inneklimatet försämras i F106 Vilrum vid simulering 2 mot resultaten i simulering 1. Tolkningen att 

ett golvvärmesystem är energieffektivare än ett system som saknar tröghet bör därför inte göras.  

Kurvorna för rumstemperatur påvisar skillnader mellan de båda undersökta systemen som torde kunna 

härröra från skillnaderna i tröghet mellan systemen, eftersom att kurvorna i simulering 1 är betydligt 

mer stabila. Avvikelserna från börvärdet sker här endast mitt på dagen, och varför så sker skulle kunna 

analyseras vidare genom att titta på uppvärmningseffekt, internlaster och luftflöden. Att 

temperaturkurvorna inte avviker ens på decimalen under större delen av dygnet visar på simuleringens 

idealiska natur. Kurvorna i simulering 2 håller inte under något tidspann konstant samma nivå som 

börvärdet, och uppvisar större differenser än simulering 1. Simulering 1 torde vara det som minst 

liknar ett verkligt fall. 

Villkoren för vilrummets uppvärmning är inte desamma i simulering 1 och 2, i och med att 

uppvärmningen i simulering 2 regleras av temperaturen i allrummet. Därför är inte resultaten för 

vilrummet i de båda simuleringarna helt jämförbara. Detta kan förklara varför allrummets inneklimat 

enligt PPD-index är bättre i simulering 2, medan motsatsen råder för vilrummet. 
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Försöket med värmegolv i simulering 2 är lyckat i den mån att resultatet uppvisar egenskaper som 

torde vara rimliga hos en byggnad med värmegolv. Varken energianvändning eller inneklimat skiljer 

sig markant mot resultaten i simulering 1, och de skillnader som finns går att finna rimliga förklaringar 

på som har med värmegolvets egenskaper att göra. Möjligheter för justeringar av värmegolvets fysiska 

egenskaper liksom styrningens egenskaper finns, och det gäller givetvis att noggrant utvärdera dessa 

när man laborerar ihop sådana lösningar, just eftersom att de är egenhändigt konstruerade, och inget 

som garanterat kommer att fungera. Till andra tänkbara fall där det kan vara intressant att skapa 

speciallösningar hör olika typer av värmelagring och användning av fasväxlingsmaterial i 

byggnadskonstruktionen. Detta tycks, givet resultaten av simulering 2, fullt möjligt med Virtual 

Environment, även om försiktighet bör iaktas vid slutsatser kring sådana simuleringars resultat. 

Genom de två simuleringar som har genomförts har en inblick kunnat fås i vad som kan förväntas av 

Virtual Environment, både vad gäller vilka indata som kan anges och vilka utdata som kan erhållas. 

För den kreative är programmet till synes relativt obegränsat, vilket påvisats genom simulering 2. I 

modulen Vista erbjuds möjligheter att analysera resultaten genom en mängd parametrar som kan 

redovisas i bland annat grafer och tabeller, som absoluta belopp eller som tidsspann för olika värden så 

som PPD och operativ temperatur redovisats i avsnitt 5.2. Med flera moduler ökar möjligheter och 

precisionsnivå.  

För många byggnadsanalyser kan en simulering med enbart ApacheSim vara otillräcklig. Som 

exempel kan nämnas en byggnad med dubbelskalsfasad i ett delvis skuggat område, som en 

stadskärna. Utan SunCasts (eller SunCast Lites) identifiering av extern skuggning kommer de 

betydande platspecifika solinfallsförutsättningarna i stadskärnan inte att tillgodoräknas. Utan SunCasts 

solspårning kommer solljuset när det väl träffat och passerat den yttersta fasaden att spridas som 

diffuserad strålning. 

Beroende på undersökningsområde och krav på noggranhet kan också Radiance, ApacheHVAC eller 

MacroFlo behövas för att utföra en adekvat energisimulering. Den lågupplösta energisimuleringen kan 

behöva kompletteras med CFD-analys i MicroFlo. I avsnittet 3.2.2 beskrivs hur man i en studie har 

kombinerat en CFD-analys med en energisimuleringsanalys. Det torde vara en enorm styrka om data 

från CFD-analysen i MicroFlo kunde användas direkt i energisimuleingen i ApacheSim.  

Även om ApacheSim är ett kraftfullt simuleringsredskap i sig, så ligger styrkan i dess samverkan med 

andra moduler. Med flera moduler samlade är Virtual Environment ett mycket kraftfullt paket, och har 

konkurrensfördelar i och med den gemensamma IDM:en (integrerade datamodellen) och det enhetliga 

användargränsnittet. 
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Bilaga 1: Planlösning Salvägens förskola (Revit) 
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Bilaga 2: Maximala uppvärmningseffekter och 

uteluftsflöden per rum, F-G-husen och förbindelsegången 

med huvudentré 

Rum Uppvärmningseffekt  

(W) 

Uppvärmningseffekt  

(W/m2) 

Uteluftsflöde 

(l/s) 

E101 Huvudentré 1370 34 40 

E102 Installationsrum - - - 

E103 Förbindelsegång, a + b 525 + 1100 34 60 

E104 Diskrum ∞ ∞ 50 

E105 Kantinförråd ∞ ∞ - 

E107 Tillagning ∞ ∞ 850 

E108 Expedition ∞ ∞ 30 

E109 Renseri ∞ ∞ 65 

E110 Rotfruktskyl ∞ ∞ - 

E111 Varumottagning ∞ ∞ 30 

E112 Kylt soprum ∞ ∞ - 

E113 Frysrum ∞ ∞ - 

E114 Kylrum ∞ ∞ - 

E115 Kylrum ∞ ∞ - 

E116 Förråd ∞ ∞ - 

E117 WC ∞ ∞ - 

E118 Städ ∞ ∞ - 

E119 Förråd ∞ ∞ - 

E120 Vagnsrum ∞ ∞ 100 

E122 Trapphus ∞ ∞ - 

E123 El ∞ ∞ - 

E200 Installationsutrymme ∞ ∞ - 

E201 Trapphus ∞ ∞ - 

E202 Fläktrum ∞ ∞ - 

F101 Groventré (inkl. WC) 780 32 - 

F102 WC Inkluderas i F101 32 - 

F103 WC Inkluderas i F101 32 - 

F104 Kapprum 570 27 160 

F105 Allrum 1550 30 300 

F106 Vilrum 690 34 160 

F107 Rum 470 29 160 

F108 Matrum 700 27 160 

F109 Rum 400 27 170 

F111 Tvättrum 150 10 50 

F112 Förråd 80 20 - 
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Rum Uppvärmningseffekt  

(W) 

Uppvärmningseffekt  

(W/m2) 

Uteluftsflöde 

(l/s) 

F113 WC 60 27 - 

F114 WC 60 27 - 

F115 Elcentral - - - 

F116 Golvärmefördelare - - - 

F117 Passage 290 32 - 

F118 Pedagogiskt kök 320 10 210 

F119 Samlingsrum 3600 32 720 

F120 Förråd 160 20 - 

F121 Våtlek 510 27 60 

G101 Groventré (inkl WC) 780 32 - 

G102 WC - 32 - 

G103 WC - 32 - 

G104 Kapprum 570 27 150 

G105 Allrum 1550 30 160 

G106 Vilrum 690 34 160 

G107 Rum 470 29 160 

G108 Matrum 700 27  

G109 Rum 620 43 160 

G111 Tvättrum 150 10 50 

G112 WC 60 28 - 

G113 WC 60 28 - 

G114 Förråd 80 20 - 

G115 Elcentral - - - 

G116 Golvärmefördelare - - - 

G117 Passage Inkl. i F119 32 - 

G118 Ateljé 580 29 100 

G119 WC - - - 

 

Värdena baseras på bygghandlingar. Rummen i E-huset har i simuleringen en obegränsad 

uppvärmningskapacitet, eftersom att inneklimatet i dessa rum inte har studerats i denna undersökning. 

 





 

 

 


