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Lunds universitet
Lunds universitet, med åtta fakulteter samt ett antal forskningscentra och
specialhögskolor, är Skandinaviens största enhet för forskning och högre
utbildning. Huvuddelen av universitetet ligger i Lund, som har 100 402
invånare. En del forsknings- och utbildningsinstitutioner är dock belägna
i Malmö. Lunds universitet grundades 1666 och har idag totalt 5 600
anställda och 38 000 studerande som deltar i ca 85 utbildningsprogram
och ca 1 100 kurser erbjudna av 89 institutioner.

Institutionen för byggande och arkitektur
Institutionen för byggande och arkitektur ingår i Lunds tekniska hög-
skola, LTH, som utgör den tekniska fakulteten vid Lunds universitet. Vid
institutionen för byggande och arkitektur bedrivs forskning och utbildning
inriktad på den byggda miljön. Forskning och utbildning omfattar områ-
den såsom bebyggelsevård, förvaltning, projektering, byggande, energi-
hushållning, klimatisering och utformning av system för ventilation och
uppvärmning samt rivning och återbruk i både svenskt och internatio-
nellt perspektiv. Samverkan mellan aktörer med olika kompetenser vid
förändringar i den byggda miljön utgör ett särskilt väsentligt forsknings-
och utbildningsområde.

Arbetet vid institutionen bedrivs inom ämnesområdena bebyggelse-
vård, byggnadsekonomi, bostads- och boendeutveckling, energi och bygg-
nadsdesign, fastighetsekonomi, installationsteknik samt projekterings-
metodik.

Avdelningen för energi och byggnadsdesign
Energi och ByggnadsDesign arbetar med byggnaden som ett system. Med
utgångspunkt från helheten är syftet att utforma energieffektiva och eko-
logiska byggnader med hög termisk och visuell komfort i samverkan med
installationssystem.

Forskningen behandlar i huvudsak energianvändning, passivt och ak-
tivt solutnyttjande, dagsljus och solskydd i byggnader samt byggnads-
integrering av solvärme- och solelsystem. Brukarnas inverkan och krav på
bl a termisk och visuell komfort ingår som en viktig del.

Verksamheten omfattar utveckling av beräkningsmetoder, simuleringar
och analyser samt mätningar av prestanda avseende komponenter, rum
och hela byggnader vilket medger validering av teoretiska modeller. Av-
delningen medverkar även i utveckling av demonstrationsbyggnader samt
utformar informationsskrifter och riktlinjer.
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Referat

Samhällets ökande krav att minska energianvändning och miljöpåverkan
i bebyggelsen ställer ökade krav på byggindustrin. Samtidigt ställs krav
på att få ner byggkostnaderna. Olika metoder måste till för att kunna nå
målen i framtiden.

Målsättningen med detta projekt har varit att dokumentera och före-
slå en förbättrad byggprocess samt utveckla metoder och verktyg som
stöd i ett tidigt projekteringsskede. Arbetet har skett inom ramen för ett
internationellt projekt inom International Energy Agency, Solar Heating
and Cooling Programme.

Studierna har visat att för att uppnå höga mål för energieffektiva bygg-
nader med bibehållen god komfort krävs att olika aktörer är delaktiga
under en större del av byggprocessen än vad som är vanligt idag. Bygg-
processen måste därför förändras, vilket långsamt är på gång i olika län-
der.

Inom det internationella samarbetet har generella riktlinjer och meto-
der tagits fram som underlättar goda beslut i ett tidigt projekterings-
skede. Ett projekteringshjälpmedel som utvecklats genom det svenska
deltagandet är programmet SunSpace som beräknar temperatur samt ef-
fekt- och energibehov för värme och kyla för olika typer av inglasade
gårdar och balkonger. Programmet är tänkt att ge stöd i ett tidigt skede
innan byggnadens utformning är bestämd.

För att nå upp till samhällets krav på minskad energianvändning och
miljöpåverkan krävs sannolikt ett flertal olika åtgärder som kompletterar
varandra. Utveckling av projekteringshjälpmedel är en metod, men även
byggandet av ett antal goda exempel, s.k. demonstrationsprojekt, för-
bättrade styrmedel i form av normer och ökade kontroller, samt vidare-
utbildning inom byggbranschen är viktiga åtgärder som tillsammans kan
få förändringen att gå fortare.
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1 Inledning

Det finns ett ständigt ökande krav från samhället att minska energian-
vändning och miljöpåverkan i bebyggelsen. Inom EU kommer Energy
Performance Directive att innebära ökad styrning. EU-direktivet beskri-
ver bl a vilka faktorer som skall tas hänsyn till vid ny- och ombyggnad för
att uppnå energieffektiva byggnader samt fastslår att energicertifikat för
byggnader skall tas fram (Directive 2002/91/EC). Direktivet skall vara
fullt genomfört i medlemsländerna senast i januari 2006. Detta ställer
ökade krav på kompetens inom byggindustrin, i en redan tidspressad
situation.

Inom International Energy Agency (IEA), Solar Heating & Cooling
Programme, projektet Task 23 Optimisation of Solar Energy Use in Large
Buildings, har målsättningen varit att förbättra möjligheterna till byggan-
det av energieffektiva byggnader som tar till vara solenergi och dagsljus
samt till stor del använder förnybara energikällor. Arbetet har fokuserat
på att dokumentera och utveckla en god byggprocess samt utveckla me-
toder och verktyg som stöd i ett tidigt projekteringsskede.

För att uppnå miljöanpassade och energieffektiva byggnader krävs att
man utnyttjar olika tekniker i samspel med varandra. En grundläggande
strategi är att primärt reducera energibehovet för byggnaden och därefter
tillföra kvarstående energibehov i så hög grad som möjligt med hjälp av
förnybara energikällor. För att åstadkomma detta krävs att man i
projekteringsstadiet kan bedöma inverkan av olika tekniska lösningar så-
som passivt solutnyttjande, dagsljusutnyttjande, solavskärmning,
solvärmesystem, solceller och andra miljövänliga energisystem. Även styr-
och reglerstrategier är viktiga eftersom de effektiviserar olika tekniska
system samt ökar komforten. Framför allt krävs att man kan bedöma
effektiva kombinationer av systemlösningar, hur de samverkar och mot-
verkar varandra.

Detta innebär att projektgruppen under byggprocessen måste vara sam-
mansatt av ett flertal discipliner under större delen av tiden istället för att
olika experter plockas in och ut under projektets gång. Särskilt viktigt är
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att olika områdesansvariga/experter deltar i ett tidigt program- och
projekteringsskede. Samverkan mellan aktörer och förståelsen för varan-
dras kunskapsområde ökar därmed också.

Inom Task 23 har man studerat, utvecklat och introducerat metoder
och verktyg för projekteringsprocessen. Man föreslår en förbättrad pro-
cess, the Integrated Design Process (IDP), med målet att underlätta projek-
teringen av energieffektiva byggnader. Arbetet inom Task 23 har begrän-
sats till större byggnader såsom kontor och skolor. Orsaken är främst att
större byggnader har mer komplicerade systemlösningar och omfattande
byggprocess. Resultatet är dock tillämpbart även för t.ex. bostäder.

I projektet har forskare, arkitekter och konsulter från 12 länder sam-
arbetat. Deltagande länder var Norge, Danmark, Finland, Sverige, Tysk-
land, Nederländerna, Schweiz, Österrike, Spanien, USA, Canada och Ja-
pan. Projektledare var professor Anne-Grete Hestnes, NTNU, Norge.

Huvudsakliga resultat omfattar

❑ Beskrivning av byggprocessen för ett antal energieffektiva byggnader i
de olika deltagande länderna. Arbetet har använts som grund för vi-
dare arbete inom projektet.

❑ Beskrivning av den integrerade byggprocessen, IDP, med råd och rikt-
linjer.

❑ Ett dynamiskt verktyg, Navigator, som kan användas för att struktu-
rera byggprocessen, informera om vilken expertis som behövs och när
den behövs under processens gång. Navigator är utformat i MS Excel.

❑ Metoden och verktyget MCDM-23, Multi-Criteria Decision-Making
Method, har utvecklats för att underlätta jämförelser mellan olika al-
ternativa utformningar i ett tidigt projekteringsskede.

❑ Vidareutveckling av det amerikanska beräkningsprogrammet Energy10
(USA).

❑ Vissa av utvecklade verktyg och metoder har testats under projekte-
ringen av nya Demonstrationsbyggnader.

❑ För svensk del har en första version av beräkningsverktyget SunSpace
utvecklats. Med hjälp av enkla menyer och få indata kan en bedöm-
ning av temperaturnivå samt effekt- och energibehov göras för olika
typer av inglasningar och en direkt jämförelse mellan olika
utformningar presenteras.

Denna rapport beskriver kortfattat de gemensamma resultaten. En ut-
förlig beskrivning med rapporter, datorprogram mm finns att hämta på
IEAs hemsida:
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http://www.iea-shc.org/task23/index.html

Det svenska beräkningsverktyget SunSpace finns däremot beskrivet mer i
detalj i denna rapport.

Projektet har skett i samarbete med Skanska Teknik i Malmö och sam-
finansierats genom SBUF, genom projektet Inglasade balkongers påverkan
på inomhusklimatet och genom FORMAS, projektet IEA Task 23;
Optimisation of solar energy use in large buildings.
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2 Metod

Det internationella projektarbetet delades upp i fyra delar, subtasks, med
ledare från olika länder:

❑ Subtask A: Case Stories. Studier av byggprocessen för olika energi-
effektiva byggnader. Både byggprocess och byggnad utvärderades och
utgjorde grunden för vidare arbete i övriga Subtasks. Ledare för detta
var Danmark.

❑ Subtask B: Design Process Guidelines. Baserat på erfarenheter från Sub-
task A utvecklades råd och riktlinjer för hur en god projekterings-
process bör se ut och hur man undviker eller löser problem som kan
uppkomma. Ledning av Schweiz.

❑ Subtask C: Methods and Tools. Utveckling av metoder och verktyg
som ger stöd i ett tidigt projekteringsskede. Målet var att underlätta
möjligheterna att i tid kunna bedöma olika byggnadsutformningar
och systemlösningar för energieffektiva byggnader. Även här hämta-
des erfarenheter från bl.a. Subtask A. Ledare för Subtask C var USA.

❑ Subtask D: Dissemination and Demonstration. Spridning av resultaten
till byggbranschen genom bl.a. hemsida och genomförande av
Demonstrationsbyggnader. Projektering och uppförande av
Demonstrationsbyggnader var ett sätt att testa utvecklad metodik och
verktyg samt visa goda exempel på energieffektiva byggnader. Ledare
var Nederländerna.
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3 Byggprocessen

3.1 Den traditionella byggprocessen och
dess begränsningar

Byggprocessen kan delas upp i produktbestämning (engelskans design)
och produktframställning (engelskans construction), d.v.s. utformning samt
uppförande av byggnaden. Produktbestämningen delas in i programskede
och projekteringsskede. Man kan också i början lägga till utrednings-
skede som föregår initiering av byggprocessen. Projekteringsskedet inde-
las i förslagshandlingsskede, huvudhandlingsskede och bygghandlings-
skede.

Den traditionella processen är i huvudsak linjär, från programskede,
skisskede, projektering, upphandling och byggande. Även om naturligt-
vis skillnader finns mellan olika länder är processen i stort sett likartad.
Byggherren tar fram program och kravspecifikationer i samråd med arki-
tekten som utformar ett eller några första förslag. Beslut tas om vilken
lösning som skall projekteras och utmynnar i förslagshandlingar. Däref-
ter fortsätter projekteringen med framtagande av huvudhandlingar och
bygghandlingar.

Goda systemlösningar som minskar energianvändningen och skapar
en energieffektiv byggnad med god inomhusmiljö och låga förvaltnings-
kostnader kräver ett samspel mellan byggnad och dess installationssystem.
Solutnyttjande för uppvärmning och dagsljus tas till vara genom lämplig
byggnadsform och byggnadens placering på tomten, placering av fönster
i fasaden och fördelningen av fönsterytor mellan fasader. Beslut om så-
dan utformning tas dock oftast i ett mycket tidigt skede av byggherren
och arkitekten. Ingenjörer och energispecialister medverkar traditionellt
inte i det tidiga skedet. Arkitekten har svårt att själv bedöma och ta hän-
syn till ny teknik som främjar en miljöanpassad byggnadsutformning.

I en traditionell process kompletteras byggnaden i ett senare
projekteringsskede med tekniska system som istället för att samverka med
byggnaden används för att ”rätta till” och adderas till den redan bestämda
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byggnadsutformningen. Detta leder oftast inte till bra helhetslösningar,
utan stör och komplicerar processen samt bidrar till betydligt högre
livscykelkostnader.

3.2 Den integrerade byggprocessen
Den integrerade processen bygger på att byggherren tidigt har tillgång
till en kompetent grupp med kunskap inom alla delområden. Detta är
särskilt viktigt i det tidiga program- och utredningsskedet då avgörande
beslut skall tas och därför bör gruppen vara tillgänglig innan projekte-
ringen startar. Ju tidigare kunskap och idéer tillförs, desto större inverkan
får dessa och desto större är möjligheterna att erhålla en väl fungerande
byggnad. Detta gäller inte enbart aspekter som energihushållning och
miljöfrågor utan även funktion, komfort, kostnader och estetik.

Stor potentiell 
inverkan på 
utförande

Liten potentiell 
inverkan på 
utförande

Tidpunkt vid påverkan

Tidpunkt vid
påverkan

Traditionell process

Integrerad process

Figur 3.1 Inflytande i ett tidigt respektive sent skede.

I utrednings- och programskedet behöver projektgruppen tillsammans
med byggherren definiera vilka krav och mål som skall uppnås. Mätbara
krav är en fördel och bör alltid användas där det är möjligt, t.ex. när det
gäller energianvändning. Dessa kriterier bör konkretiseras så mycket som
möjligt och sammanställas i en kravspecifikation, med en inbördes rang-
ordning av vad som är viktigast. Kriterier kan t.ex. vara funktion, energi-
användning, komfort, miljöpåverkan, driftskostnader, arkitektonisk kva-
litet, flexibilitet och byggkostnader.
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När olika förslag ställs mot varandra och optimeringsprocessen är igång
måste för- och nackdelar tydliggöras. Man strävar efter att hålla byggnads-
utformningen mer öppen för påverkan tills att erforderliga konsekvens-
analyser har utförts inom respektive fackområde. Utformningen fastställs
därmed inte huvudsakligen baserat på en visuell bedömningsgrund.

Att från början ha en tydlig prioriteringsordning som man är överens
om underlättar att beslut tas på rätt grunder. Risken att man tappar bort
någon aspekt reduceras betydligt. Det är också viktigt att man använder
sig av den framtagna kravspecifikationen under hela byggprocessen. När
byggnaden är färdigställd utförs kontroller att byggnaden uppfyller ställda
krav.

En god rekommendation är att även införa kontroller av bl a energi-
användningen efter några års drift, för att säkerställa att målen uppnåtts.
Man kan i detta sammanhang även använda sig av ekonomiska drivkraf-
ter för att det skall vara viktigt att målen blir uppfyllda. Om byggnaden
fungerar bättre än målet faller en bonus ut till projektörerna. Om den
däremot fungerar sämre, kan de få betala en avgift. Observera att denna
bedömning kan vara svår att göra och kräver att målen är väldigt tydligt
beskrivna och även beskriver under vilka förutsättningar de gäller.

Andra exempel med att förbättra byggprocessen sker inom C-2000 i
Canada. (www.greenbuilding.ca). Genom demonstrationsprogrammet
Advanced Commercial Buildings har ett antal demonstrationsprojekt ge-
nomförts där man gett ekonomiskt stöd samt expertstöd för projektering
och genomförande av energieffektiva och miljövänliga byggnader.

Ett EU-projekt Intelligent Designed Energy Efficient Buildings (IDEEB)
påbörjades 2002 där arkitekten Christer Nordström, CNA, Askim, är
ansvarig för den del som behandlar processen, ”Co-operation in the design
and building process”.

3.3 Roller
I en integrerad byggprocess kan arkitekten i högre grad fungera som ko-
ordinator och ledare med sin kunskapsbredd. Specialisterna komplette-
rar med den djupa detaljkunskapen. Detta är i kontrast till vad som i
Sverige är vanligt idag, nämligen att arkitekten oftast har en stark posi-
tion under kort tid, i det tidiga skedet, för att i senare skeden kanske helt
kopplas bort. En annan skillnad är att i en integrerad process tillhanda-
hålls kunskapen från ingenjörer och specialister redan i det tidiga skedet
under byggprocessen. Det innebär således en förändrad arbetssituation
för alla parter.
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Arkitekten behövs även i senare skeden under byggprocessen! Ingenjö-
rer och andra experter behövs på motsvarande sätt även i det tidiga
skedet! Kontinuiteten är viktig.

Arkitektens skilda roll i olika länder är tydlig när man jämför arkitektens
ungefärliga arvode i relation till byggkostnaden. De i forskningsprojektet
deltagande länderna fick ange ungefärligt arvode för en kontorsbyggnad
utförd i normal standard. För en byggkostnad mellan 1 - 25 miljoner
Euro fick arkitekten ca 10% - 6% av byggkostnaden som arvode i Neder-
länderna, Canada, Tyskland, Danmark, Österrike och Norge. Den högre
procentandelen gäller för små projekt. Arkitekter i Schweiz fick mest,
mellan 12% och 8%, medan arkitekter i Sverige endast fick ca 6% -
2.5% i arvode. Vid en jämförelse mellan byggprocesserna i de olika län-
derna visas ett samband mellan ökat arvode i procent och ökat infly-
tande, d.v.s. medverkan under en större del av byggprocessen och med
ett större ansvarsområde. Arkitekter i Sverige deltar ofta under en betyd-
ligt kortare tid än i t.ex. Schweiz och får därför naturligt nog en mindre
del av arvodet.
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Figur 3.2 Arkitektens arvode i relation till byggkostnad. Ungefärlig uppskatt-
ning för kontorsbyggnader med normal standard.

En ökad förståelse och respekt mellan discipliner erhålls när man sam-
verkar under hela processen. Det kan bli en lärorik process där arkitekten
ökar sin kunskap om bl.a. tekniska system. Ingenjörer och andra specia-
lister får ökad insikt i varandras område samt får del av arkitektens kun-
skaper. Ingenjörerna får en chans att visa vad de kan bidra med i ett tidigt
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skede. Det minimerar risken för negativa situationer mellan olika aktö-
rer. Exempel kan vara där arkitekten kritiseras av tekniska konsulter för
ogenomtänkta beslut som sedan de tekniska konsulterna inte kan göra
något åt mer än genom stora och dyra installationssystem. Andra vanliga
synpunkter kan vara att arkitektens intentioner försvinner eller förvan-
skas i ett senare skede då de tekniska konsulterna tar över detalj-
utformningen. Om alla är med från början och ”sitter i samma båt”, så
känner man ett större gemensamt ansvar. Man får vara medveten om att
en integrerad process innebär förändrade roller och ett annat sätt att ar-
beta på. Byggherren får också en mer aktiv roll.

3.4 Exempel
Inom projektet ”Hus utan värmesystem” fick vi goda erfarenheter av en
liknande byggprocess. Projektet omfattar förstudie, projektering, byg-
gande, mätningar och utvärdering. Resultatet blev 20 mycket energisnåla
radhus som byggdes i Lindås utanför Göteborg 2001.

I en förstudie analyserades de första förslagen från arkitekten för att se
potentialen med avseende på energianvändning och komfort. Under pro-
jekteringen hölls dessutom seminarier där byggherre, entreprenör, arki-
tekt, tekniska konsulter och forskare/specialister deltog. Varje semina-
rium hade ett särskilt tema där viktiga beslut skulle tas om utformning
och val av systemlösningar. Det kunde gälla konstruktioner och fönster,
energibehov, energiförsörjning, ventilationssystem och energisnåla
hushållsapparater. Specialisten inom aktuellt tema hade i förväg studerat
och utrett konsekvenser för olika alternativa lösningar som presenterades
på seminariet. Alla kunde då ta del av arbetet och man kunde tydliggöra
och lösa eventuella ”kollisioner” mellan entreprenörer och vinster genom
att samverka. Gruppen blir involverad i fler diskussioner och beslut men
fortfarande är varje aktör ansvarig för sina delar och tar de slutgiltiga
besluten, vilket är mycket viktigt.

Radhusen i Lindås mäts och utvärderas för närvarande av bl a Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut, SP. Slutrapportering väntas ske under
våren 2004. Forskarskolan Energisystem har gjort en separat tvärveten-
skaplig studie av radhusen i Lindås (Boström et al, 2003).
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Figur 3.3 Radhusen i Lindås.

3.5 Metodik
En integrerad process arbetar i huvudsak med följande metod för uppnå
energieffektiva och miljöriktiga byggnader:

1. Först analyseras orientering och placering av byggnaden samt
byggnadsutformning med avseende på solutnyttjande. Både med tanke
på reducering av uppvärmningsbehov, kylbehov samt tillförsel av dags-
ljus under året.

2. Samtidigt ser man till att reducera energibehovet för värme och kyla
genom att
a) minimera transmissions- och ventilationsförluster och maximera

solutnyttjande under uppvärmningssäsongen och
b) använda solavskärmning då risk för övertemperaturer och kylbehov

föreligger.
Observera att det är den totala energianvändningen som skall
minimeras. Det finns tyvärr exempel där man antingen fokuserat
på vinterfallet eller sommarfallet. Men byggnaden måste natur-
ligtvis fungera väl under hela året.

c) minska elanvändningen för t.ex. belysning, installationssystem och
hushållsapparater.
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3. Återstående energibehov tillförs genom utformning av energieffektiva
installationssystem som i så hög grad som möjligt använder sig av
förnybara energikällor.

4. Detta skall uppnås under beaktande av bibehållet gott inomhusklimat,
rimliga underhålls- och driftskostnader samt minskad miljöbelastning.

Ser man på hela byggprocessen behövs en större arbetsinsats under
programskede och tidiga projekteringsskedet än vad som krävs i en tradi-
tionell process. Detta tjänas dock in genom att mindre tid krävs vid den
fortsatta projekteringen.
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4 Projektets resultat

Byggprocessen är beskriven mer i detalj i de gemensamma rapporterna
inom IEA Task 23. Huvudsakliga rapporter och verktyg som tagits fram
inom Task 23 finns på engelska enligt nedanstående förteckning. Mate-
rialet är tillgängligt via hemsidan

http://www.iea-shc.org/task23/index.html.

❏ Solar Low Energy Buildings and the Integrated Design Process (Larsson,
N. & Poel, B.). Rapporten ger en överblick av ämnet och arbetet
inom Task 23.

❏ Description of Case Stories och Description of Case Stories 2. (Redaktör
Christina Henriksen) Två arbetsrapporter som beskriver ett antal
energieffektiva byggnader och hur byggprocessen såg ut för dessa bygg-
nader. Både positiva och negativa erfarenheter tas upp. Rapporterna
finns tillgängliga genom Esbensen Consulting Engineers, Danmark.

❏ Criteria for Decisions in the Design Process (Henriksen, C.). Analys av
Case Stories som ligger till grund för de metoder och verktyg som
tagits fram i projektet. Rapporten finns tillgänglig via Esbensen
Consulting Engineers, Danmark.

❏ Examples of Integrated Design - Five Low Energy Buildings Created
Through Integrated Design (van Cruchten, G., Geissler, S., Larsson,
N., Henriksen, C., Schuler, M. & Balcomb, D.). Skrift som presente-
rar fem exempel från ovanstående arbetsrapporter om Case Stories.

❏ Integrated Design Process - a Guideline for Sustainable and Solar-optimised
Building Design (Löhnert, G., Dalkowski, A. & Sutter, W). Detta är
en omfattande guide som beskriver både teori och praktik för en inte-
grerad design process.

❏ Navigator (Jaboyedoff, P., Jaboyedoff, M., Löhnert, G., Dalkowski,
A. & Sutter, W.). En interaktiv guide utformad i MS Excel. Den be-
skriver den integrerade byggprocessen och ger för varje steg i proces-
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sen råd om vad man bör tänka på. Den ger även tips om olika meto-
der och verktyg som är lämpliga i det aktuella skedet. Navigator är
inte ett komplett verktyg utan snarare en plattform för vidareutveck-
ling. Strukturen finns uppbyggd och vissa generella tips och referen-
ser är inkluderade. Avsikten är att varje projektgrupp, företag eller
land skall kunna förändra och anpassa verktyget efter lokala behov,
metoder, normer och föreskrifter.
    Till Navigator finns användarhjälp, Navigator Manual (Jaboyedoff,
P., Jaboyedoff, M., Löhnert, G., Dalkowski, A. & Wall, M.), och en
dynamisk datorbaserad version, Navigator Dynamic Manual
(Jaboyedoff, P.).
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Figur 4.1 Del av flödesschema i Navigatorn. (Jaboyedoff et al, 2002).

❏ Multi-Criteria Decision-Making Method for specifying and prioritising
criteria and goals in design (Balcomb, D., Andresen, I., Hestnes, A. G
& Aggerholm, S.). Rapport som beskriver en metod där deltagarna i
projekteringen definierar och rangordnar kriteria efter relevansen för
det aktuella projektet. Dessa kriteria används sedan i projekteringen
för att bedöma olika förslag på byggnadsutformningar. Här ingår också
metodiken att väga och sammanställa resultaten av värderingen på ett
åskådligt sätt. Metoden kan även användas vid tävlingar.
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Figur 4.2 Exempel på visualisering av värderade faktorer för aktuell byggnads-
utformning jämfört med en ideal utformning, enligt MCDM-23.
(Tanimoto & Chomklai, 2002).

❏ MCDM-23 (Tanimoto, J. & Chomklai, P.). Datorprogram baserat på
ovanstående metod. Datablad som med automatik sammanställer be-
räkningar och där olika grafiska presentationer av resultatet erbjuds.
OBS programmet kan enbart installeras för Windows 95 eller 98.

❏ Energy10. Ett användarvänligt energibalansprogram för beräkning av
energianvändning och dagsljusutnyttjande. Programmet har använts
inom Task 23 men är utvecklat utanför projektet. Det finns att köpa
via Sustainable Buildings Industry Council (SBIC) Washington DC,
USA. www.sbicouncil.org/enTen.

❏ SunSpace (Wall, M. & Kvist, H.). Användarvänligt beräknings-
hjälpmedel för bedömning av temperatur och energibehov för olika
typer av inglasade rum. Ett dynamiskt simuleringsprogram som gör
detaljerade beräkningar för glasbyggnader men är enkelt att använda
och som kräver få indata. Standarddiagram visar resultat med jämfö-
relser mellan olika byggnadsgeometrier och egenskaper. Programmet
är tänkt att användas i ett tidigt skede, innan byggnadens geometri
har bestämts. Se beskrivning i Kapitel 5. Detta verktyg finns tillgäng-
ligt via hemsidan, www.sunspace.se.
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❏ The Integrated Design Process in Practice - Demonstration Projects
Evaluated (Poel, B., van Cruchten, de Vries, G., Sonnemans, E.,
Bouten, E., Larsson, N., Esbensen, T. & Schuler, M.). Denna skrift
ger exempel på projektering där utvecklade metoder och verktyg inom
Task 23 har testats.

❏ Blueprint for a Kick-off Workshop (Poel, B.). Beskrivning av hur man
kan utforma ett seminarium som en uppstart till ett byggprojekt. Mål-
sättningen med ett sådant seminarium, förutom att deltagarna intro-
duceras för varann, är att informera om IDP samt klargöra arbets-
uppgifter och ansvarsfördelning.
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5 SunSpace – ett
projekteringshjälpmedel

5.1 Bakgrund
Beräkningshjälpmedel för inglasade balkonger och atriumbyggnader, som
är lämpliga under projekteringsstadiet, saknas både i Sverige och andra
länder. Målsättningen har därför varit att ta fram ett verktyg för beräk-
ning av temperaturer i en inglasning samt uppskattning av effekt- och
energibehov för uppvärmning eller kyla. Målgrupp är ingenjörer, arki-
tekter och andra som är involverade i det tidiga projekteringsskedet.

Studier har visat hur viktigt det är att redan i projekteringsstadiet kunna
bilda sig en uppfattning om hur byggnadens geometri och utformning
påverkar klimatet i en inglasning, termisk komfort samt energianvänd-
ning. En bra utformning ger nöjda brukare och låg energianvändning.
Detta var en av huvudanledningarna till att en första version av program-
met nu har utvecklats.

Det är mycket viktigt att noga beräkna solstrålningens inverkan då
analyser av glasbyggnader skall göras. Beräkning av temperaturer, energi-
balans och energibehov för uppvärmning eller kyla kan annars ge stora
fel, i storleksordningen en faktor två.

Det finns många simuleringsprogram som beräknar byggnaders energi-
balans. Några få är mer komplexa dynamiska beräkningsprogram som
förutom att ta hänsyn till byggnadens värmelagringsförmåga, dessutom
detaljerat kan beräkna solstrålningens fördelning på olika ytor och för-
delningen mellan inglasning, angränsande byggnad samt ute. Dessa är
däremot inte lämpliga och enkla att hantera i ett tidigt projekterings-
skede. Under ett sent projekteringsskede då dessa program kan komma
att användas, är det för sent att ändra på byggnadens geometri och ut-
formning, något som är väsentligt för att kunna optimera den inglasade
byggnadens funktion och energieffektivitet.

Det har varit tydligt inom pågående arbete att man behöver ett
beräkningsprogram som utför detaljerade dynamiska beräkningar av
energibalans, timme för timme, samtidigt som programmet har ett
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användarvänligt gränssnitt med enkla menyer som kräver få indata och
automatiskt ger resultat i form av enkla diagram. En annan viktig aspekt
är att enkelt kunna jämföra alternativa lösningar. Detta har varit utgångs-
punkten för arbetet med att utveckla ett projekteringsverktyg.

En första testversion har tagits fram av programmet SunSpace. Själva
beräkningskärnan i SunSpace är det dynamiska beräkningsprogrammet
DEROB-LTH som under lång tid vidareutvecklats vid institutionen och
som fortfarande är under utveckling. Detta program har jämförts med
mätningar och validerats med avseende på studier av inglasade rum (Wall,
1996). Förutom inglasade balkonger kan även större inglasade gårdar
med byggnader på två, tre eller fyra sidor studeras i SunSpace. Arbetet
med programutvecklingen för SunSpace har utförts av Tekn. Lic. Hasse
Kvist. SunSpace är kostnadsfritt och kan laddas ner från hemsidan
www.sunspace.se.

Denna del av projektet har skett i samarbete med Skanska Teknik i
Malmö och samfinansierats genom SBUF, genom projektet Inglasade
balkongers påverkan på inomhusklimatet och genom FORMAS, projektet
IEA Task 23; Optimisation of solar energy use in large buildings.

5.2 Beskrivning av SunSpace
SunSpace är utvecklat för MS Windows operativsystem 95/98/2000/XP.
Språk kan väljas mellan svenska och engelska och ställs enkelt inifrån
programmet. En hjälpfunktion finns också tillgänglig.

Användaren har möjlighet att välja vilken typ av inglasning som skall
studeras, se huvudmenyn nedan. Fyra olika byggnadstyper finns att välja
bland. För varje typ av byggnad finns möjlighet att definiera fyra olika
varianter/utformningar.

Beräkningar och jämförelser kan utföras för max fyra fall åt gången.
Först kan man exempelvis studera flera olika typer av geometri/byggnad
och då jämföra dessa för att se hur valet påverkar t.ex. temperaturen i
inglasningen eller energibehov för att hålla en viss temperaturnivå. Då
man bestämt sig för byggnadstyp kan man gå vidare och studera olika
varianter på utformning för den valda byggnadstypen.
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Figur 5.1 Huvudmeny i programmet SunSpace.

Indata till programmet omfattar geometri, dimensioner, konstruktioner
(väggar, golv, tak, fönster mm), klimatort, orientering samt en enkel meny
för uppvärmning, kylning, ventilation och infiltration. Se exempel nedan
på hur indata kan anges.

För att kontrollera byggnadens geometri kan man genom att välja ”Rita
upp” få en schematisk bild av den aktuella byggnaden.

Observera att byggnaderna är ganska förenklade, dels för att mini-
mera indata och dels för att minimera beräkningstiden för de detaljerade
beräkningarna. Detaljeringsgraden på indata speglar tillgänglig
informationsnivå i ett tidigt program- och projekteringsskede. Beräkning-
arna ger därför inte exakta resultat för en slutgiltig byggnad utan skall ses
som en uppskattning av temperatur och energibehov där relationen och
rangordningen mellan olika förslag till byggnadsutformningar och inte
exakta värden skall analyseras.
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I ett senare skede då byggnaden i högre grad är definierad kan mer
detaljerade indata och beräkningar utföras i programmet DEROB-LTH,
eller i något annat lämpligt program. Vald utformning kan exporteras
direkt från SunSpace till DEROB-LTH för en mer detaljerad beskriv-
ning och analys.

Figur 5.2 Meny för byggnadens orientering och ort.

Figur 5.3 Meny för beskrivning av byggnadens dimensioner.
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Figur 5.4 Meny för att ange fönstertyper.

Figur 5.5 Värme, kyla och ventilationssystem.

När indata angetts kan man välja att göra en mycket enkel stationär be-
räkning av minimitemperaturen i inglasningen samt effektbehov vid upp-
värmning eller kylning. Denna är endast till för att ge en direkt uppfatt-
ning av vald eller valda byggnadsutformningar.
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Figur 5.6 Exempel på resultat från enkel, stationär beräkning som kan an-
vändas för att få en första uppskattning av temperaturnivån i
inglasningen.

En dynamisk beräkning kan väljas för max fyra fall samtidigt och då
utförs dessa beräkningar parallellt för ett helt år enligt det (eller de) kli-
mat man angett. Beräkningar sker timme för timme men sammanställs
som månadsvärden. Som resultat visas månadsvärden för t.ex. tempera-
turen i inglasningen, energibehov och effektbehov. Andra typer av dia-
gram är exempelvis varaktighetsdiagram som visar hur många timmar
under ett år som en viss temperatur uppnås. De dynamiska beräkning-
arna tar ca en minut beroende på hur många fall (max 4) som valts samt
beroende på datorns kapacitet.
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Figur 5.7 Exempel på resultat från dynamisk detaljerad beräkning.

Inglasningens inverkan på omgivande byggnaders energibehov

Om endast två fall inom samma geometri har markerats för analys kan
man klicka på rutan Diagram – Byggnad i huvudmenyn (se Figur 5.1)
efter att en dynamisk beräkning är gjord. Ett diagram visar då skillnaden
i uppvärmningsbehov respektive kylbehov för angränsande byggnader, se
Figur 5.8. Det ger en uppskattning av den eventuella energibesparing
som kan erhållas. Observera att endast skillnaden mellan de två valda
utformningarna visas.
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Figur 5.8 Skillnad i uppvärmningsbehov för angränsande byggnader vid två
valda utformningar av en inglasad gård med byggnader på tre si-
dor (U-form).

Notera att programmet har gjorts i en grundversion med begränsat ut-
byggda bibliotek för konstruktioner och andra indata, samt begränsade
utdata. Detta får ses som exempel på möjligheter för vidareutveckling.

5.3 Förslag till vidareutveckling
På grund av begränsade resurser har den viktigaste målsättningen varit
att få fram kärnan och strukturen och göra programmet användbart som
en första version. Utifrån detta är det sedan mycket enklare att vidareut-
veckla programmet efter önskemål från byggbranschen. Delar som öns-
kas vidareutvecklas är bl a

❏ Beräkning av inglasningens inverkan på angränsande byggnader, dvs
jämförelse för byggnad med respektive utan inglasning.

❏ Mer avancerade ventilationsstrategier för inglasning och angränsande
byggnad.

❏ Möjligheten att beräkna inverkan av solskydd och reglering av sol-
skydd. Avdelningen för Energi och ByggnadsDesign har även tagit
fram ett projekteringsverktyg för val av solskydd. Programmet ParaSol
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finns gratis att ladda ner från internet, se www.parasol.se. (Wall, M.
& Bülow-Hübe, H., 2003). Beräkningsmodeller för olika typer av
utvändiga, mellanliggande och invändiga produkter som utvecklats i
Solskyddsprojektet kan då även implementeras i SunSpace. Studier av
sommarfallet med övertemperaturer i inglasningen och eventuellt
kylbehov blir då i högre grad möjligt och kan ge ett ytterst kraftfullt
beräkningsverktyg.

5.4 Exempel på användning av SunSpace
Som exempel på hur SunSpace kan användas har beräkningar gjorts för
en inglasad balkong/veranda. Balkongen är 3 m bred och 1.5 m djup.
Den har glastak med lutningen 30°. Takhöjd vid utsidan är 2.1 m och
vid bakkanten mot fasaden 3.0 m.

Inverkan av balkongens utformning och ventilationsstrategi på bal-
kongens temperatur har studerats. Dessutom har energibesparing med
avseende på minskade transmissions- och ventilationsförluster uppskat-
tats.

Tre olika fall har beräknats för en balkong med söderorientering:

1. Balkongen som en buffert mot ute. Balkongen förses med enkelglas.
Ventilation: enbart infiltration 2.0 oms/h. Ingen uppvärmning. Kyl-
ning satt till 28°C som maximalt accepterad temperatur då man antar
att vädring och solavskärmning i verkligheten begränsar temperatu-
ren. Klimat: Lund.

2. Balkongen som en buffert mot ute. Balkongen förses med tre klara
glas. I övrigt enligt Fall 1.

3. Balkongen som en buffert mot ute samt som förvärmare av tilluften
till lägenheten. Balkong enligt Fall 2. Dock ingen infiltration. Istället
mekanisk ventilation från ute – inglasad balkong – till lägenheten
bakom. Ventilationsflödet är 35 l/s vilket motsvarar ca 0.5 oms/h för
en 100 m² lägenhet. All luft antas gå denna väg, vilket är ett optimis-
tiskt antagande men visar potentialen i att förvärma tilluften genom
en inglasad balkong.

När en dynamisk beräkning har utförts för dessa tre fall kan man direkt
se skillnaden i temperatur i balkongerna, Se Figur 5.9 – 5.12. Fall 2 med
balkongen i treglas blir naturligtvis varmast. Man ser dessutom nackde-
len med att förvärma tilluften genom balkongen, i Fall 3. Temperaturen
i balkongen blir betydligt lägre än i Fall 2 eftersom tilluften till balkongen
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tas direkt utifrån. För att förse lägenheten bakom med motsvarande ca
0.5 oms/h måste balkongen förses med samma mängd luft utifrån, vilket
motsvarar nästan 11 oms/h för balkongen!

Figur 5.9 Minimitemperaturen i den inglasade balkongen vid olika
utformning.

Figur 5.10 Medeltemperaturen i den inglasade balkongen vid olika
utformning.
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Figur 5.11 Maximitemperaturen i den inglasade balkongen vid olika
utformning.

Figur 5.12 Varaktighetsdiagram, dvs antal timmar under året som en viss
temperatur uppnås i balkongen.
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Eftersom man inte direkt i SunSpace kan se besparingen av förvärmningen
av tilluften har nedanstående diagram ritats i MS Excel, baserat på beräk-
ningarna i SunSpace. I Figur 5.13 redovisas energibesparingen på grund
av den inglasade balkongen. För Fall 1 och 2 beror besparingen enbart på
minskade transmissionsförluster mellan balkong och lägenhet. I Fall 3
beror besparingen både på minskade transmissions- och ventilations-
förluster. Störst energibesparing erhålls då balkongen också används som
förvärmare av tilluften. Dock sker detta på bekostnad av en lägre
temperaturnivå i den inglasade balkongen, se diagrammen ovan. Den
totala energibesparingen för Fall 3 blir ca 139 kWh per år och m² fasad-
yta mellan balkong och lägenhet, se Tabell 5.1.
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Figur 5.13 Energibesparing månadsvis under ett år för de tre olika beräknings-
fallen.

Tabell 5.1 Energibesparing totalt samt per m² fasadarea mot balkongen.

Fall Vinst (kWh/år) Vinst (kWh/m²,år)

V 1 91 10
V 2 214 24
V 3 1 255 139
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Figur 5.14 visar hur stor andel av vinsten i Fall 3 som beror på minskade
ventilations- respektive transmissionsförluster.

Det viktigaste att studera när det gäller inglasning av balkonger och
verandor är temperaturnivån. Studier av temperaturen vid olika
utformningar kan säkerställa att en god komfort kan erhållas under större
delen av säsongen.

En inglasning av en balkong kan aldrig motiveras med en energibe-
sparing. Huvudskälet måste vara en ökad användbarhet av balkongen
jämfört med om den inte är inglasad. Av detta skäl bör man även vara
försiktig med att använda en inglasad balkong som förvärmare av tilluften.
Eftersom en balkong har så liten volym jämfört med en bakomliggande
lägenhet så kommer balkongen att ventileras med uteluft i för stor om-
fattning om lägenheten skall förses med tillräcklig luftmängd.

Energibesparingen kan däremot bli betydande för vissa inglasade går-
dar, förutsatt att byggnaden utformas på ett bra sätt (Wall, 1996).
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Figur 5.14 Energibesparing under ett år för Fall 3, uppdelat på minskade
transmissionsförluster samt ventilationsförluster.

5.5 Jämförelse med mätningar
SunSpace är baserat på det dynamiska simuleringsprogrammet DEROB-
LTH. Omfattande jämförelser mellan beräkningar och mätningar har
utförts och ett exempel visas för en inglasad veranda i Smålands Taberg,
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se Figur 5.15. Detaljerade mätningar timme för timme har sammanställts
till månadsmedelvärden och jämförts med beräkningar i DEROB-LTH/
SunSpace. Även beräkningarna är baserade på timvärden.

Figur 5.15 Inglasade verandor i Smålands Taberg.

I Figur 5.16 redovisas jämförelsen mellan mätningar och beräkningar av
temperaturen i den inglasade verandan under ett år. Den uppmätta ute-
temperaturen visas också.

Skillnaden mellan beräkningar och mätningar är under 2°C vilket anses
vara en mycket god överensstämmelse. För studier i ett tidigt projekterings-
skede är större noggrannhet inte nödvändig. I beräkningarna är infiltra-
tionen i inglasningen konstant 3.0 oms/h. I verkligheten varierar natur-
ligtvis infiltrationen, men baserat på mätningar av luftläckaget har ett
genomsnitt uppskattats. Ytterligare en skillnad är att beräkningarna är
baserade på solstrålning från referensåret 1988 vilket inte är samma år
som mätningarna gjordes. Solstrålningen varierar mellan olika år och
därmed också verandans temperatur. Vid beräkningarna har dock den
uppmätta utetemperaturen använts som grund.
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Figur 5.16 Jämförelse mellan uppmätt och beräknad temperatur i en inglasad
veranda, Smålands Taberg.

Eftersom SunSpace baseras på detaljerade simuleringar med DEROB-
LTH så är det även relevant att jämföra beräknade med uppmätta
timvärden. Omfattande jämförelser har utförts, se exempelvis Wall (1996).
När timvärden har jämförts har programmet DEROB-LTH använts di-
rekt eftersom SunSpace enbart redovisar månadsvärden. Nedan redovisas
ett exempel från mätningar av temperaturen i en inglasad gård, kvarteret
Tärnan (Figur 5.17), och simulering med DEROB-LTH. Även här är
överensstämmelsen mycket god och får representera resultat om man går
vidare i ett senare projekteringsskede och med hjälp av DEROB-LTH
arbetar vidare med en mer detaljerad byggnadsbeskrivning. Då kan också
mer detaljerade resultat tas fram, t ex enligt Figur 5.18.

Under soliga dagar varierar temperaturen i inglasningen kraftigt mel-
lan dag och natt. Detta beror till stor del på solinstrålningen men även på
varierande utetemperatur. I början på andra veckan finns några mulna
dagar men i övrigt är det mestadels soligt.
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Figur 5.17 Kvarteret Tärnan i Landskrona.
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Figur 5.18 Jämförelse mellan uppmätt och beräknad temperatur i den inglasade
gården, kvarteret Tärnan i Landskrona. Timvärden under två veckor
i april. Även utetemperaturen redovisas.
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6 Diskussion och slutsatser

Studierna visar att för att uppnå höga mål för energieffektiva byggnader
med bibehållen god komfort krävs att olika aktörer är delaktiga under en
större del av byggprocessen än vad som är vanligt idag. Hur uppnår man
då en förändring i byggbranschen? Det krävs säkerligen åtgärder på olika
plan.

Inom detta projekt har målsättningen varit att ta fram hjälpmedel för
att beskriva hur en god process bör se ut och vad man bör vara extra
uppmärksam på i olika skeden. Dessutom har enkla värderingsmetoder
och datorprogram utvecklats för att ge stöd i det tidiga projekterings-
skedet. Utveckling av metoder och verktyg är en viktig del av ett åtgärdspa-
ket. Från arbetet inom Task 23 finns nu en grund som kan användas för
vidareutveckling och anpassning till nationella förhållanden. Utformning
av inglasade byggnader som ger god komfort och låg energianvändning
är ett exempel på ett delproblem där beräkningsprogrammet SunSpace är
tänkt att ge stöd åt beslut i ett tidigt skede. En fortsatt utveckling av olika
projekteringshjälpmedel är väsentlig men löser naturligtvis inte allt.

Andra åtgärder som är viktiga är att visa goda exempel på projektering
och byggande i form av demonstrationsprojekt. Om ett antal lyckade pro-
jekt genomförs och erfarenheten från projektering och byggande visar
fördelarna för olika parter, kommer dessa sedan att vilja fortsätta arbeta i
den riktningen och göra ytterligare förbättringar. Ju fler som testar och
ser möjligheterna, desto fler hör talas om det och vågar prova själva. Vil-
jan att våga prova och göra förändringar är inte minst viktig. Goda exem-
pel är därför en bra metod att skapa förändringar. Genom demonstrations-
projekt kan man också tydliggöra brister i kunskap och hjälpmedel som
då kan åtgärdas i forsknings- och utvecklingsarbete. Dessa goda exempel
behöver stöd i form av bidrag för extra kostnader under projektering och
att någon person som har erfarenheter av liknande projektering knyts till
projektet som rådgivare. Annars ökar risken för att man faller in i ett
traditionellt tänkande och att projektet istället kan bli misslyckat. Att ge
extra support för ett antal demonstrationsprojekt i en första fas är en god
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investering. Rykten om dåliga exempel sprids nämligen minst lika bra,
om inte bättre, som rykten om goda exempel och kan ge intäkt för att
inte genomföra några förändringar.

Styrmedel i form av statliga normer och framförallt kontroller av att
byggnaden uppnår ställda krav från myndigheter och byggherren, är yt-
terligare metoder. Framförallt uppföljningen av energinormer och krav
är idag mycket dålig eller till och med obefintlig. Om ingen kontroll görs
att byggnaden uppnår ställda krav och det inte är uppenbart utan kon-
troll, varför skall man då lägga ner pengar på att följa kraven? I en pressad
byggprocess där man jagar kostnader prioriterar man säkerligen att uppnå
de krav som enkelt kan kontrolleras. Energianvändning tillhör inte dessa
och är exempel på vad som bör följas upp när byggnaden varit i drift
några år.

Vidareutbildning inom byggbranschen är också viktig, både för bygg-
nadsarbetare, konsulter, arkitekter, projektledare och byggherrar.

Ingen av ovanstående åtgärder kan ensam skapa förändringar. För att
uppnå en relativt snabb och effektiv förändring krävs åtgärder helst ge-
nom alla ovanstående punkter, kanske även andra. Vi ser dock att intres-
set i branschen har ökat den senaste tiden och det finns en lust och vilja
att bygga för framtiden. Vi ser därför att möjligheterna nu är stora, bara
vi tar vara på dem.
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7 Sammanfattning

Samhällets ökande krav att minska energianvändning och miljöpåverkan
i bebyggelsen ställer ökade krav på byggindustrin. Samtidigt ställs krav
på att få ner byggkostnaderna. Olika metoder måste till för att uppnå
kraven i framtiden.

Målsättningen med detta projekt har varit att dokumentera och före-
slå en förbättrad byggprocess samt utveckla metoder och verktyg som
stöd i ett tidigt projekteringsskede. Det internationella samarbetet inom
projektet, genom IEA Task 23, har visat vikten av att olika områdes-
ansvariga/experter deltar i ett tidigt program- och projekteringsskede.
Projektgruppen behöver under byggprocessen vara sammansatt av ett fler-
tal discipliner under större delen av tiden. I en traditionell process kom-
mer oftast olika tekniska konsulter och energispecialister in i ett sent
skede när byggnadens utformning redan är bestämd. Arkitekten kanske
enbart finns med i projekteringsskedet och är bortkopplad i själva bygg-
skedet.

Eftersom en energieffektiv byggnad med god komfort och rimliga
kostnader uppnås genom beaktande av en mängd parametrar i samver-
kan, så behöver dessa vägas mot varann. Exempel på viktiga parametrar
är byggnadens geometri och orientering, val av fönsterareor och fönster-
typ, solavskärmning, samt installationssystem för ventilation, värme och
kyla. Dessa aspekter måste studeras och belysas samtidigt med estetiska
och funktionella aspekter redan i det tidiga skedet eftersom byggnadens
utformning annars riskerar bli låst på grundval av enbart ett fåtal para-
metrar.

Den grundläggande arbetsmetoden innebär att man försöker hitta lös-
ningar som primärt reducerar energibehovet för byggnaden och därefter
tillför kvarstående energibehov i så hög grad som möjligt med hjälp av
förnybara energikällor.

Resultat från det internationella samarbetet omfattar beskrivning av
den förbättrade integrerade processen samt metoder och verktyg som
underlättar diskussion och beslut i det tidiga skedet. Dessa rapporter och
verktyg finns att ladda ner från IEAs hemsida.
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Som exempel på projekteringshjälpmedel har en första version av
projekteringsverktyget SunSpace tagits fram vid Energi och Byggnads-
Design. Erfarenheter har visat att det är mycket viktigt att noga beräkna
solstrålningens inverkan då analyser av glasbyggnader skall göras. Beräk-
ning av temperaturer, energibalans och energibehov för uppvärmning
eller kyla kan annars ge stora fel. Eftersom byggnadens geometriska ut-
formning har en mycket stor inverkan på vilken temperaturnivå som
erhålls i en inglasning och vilket energitillskott som krävs, måste detta
studeras i ett tidigt skede innan byggnadens geometri är bestämd. Annars
riskerar man få en byggnad som ger dålig komfort och hög energian-
vändning.

Målsättningen med programmet SunSpace var att få ett verktyg som
utför detaljerade dynamiska beräkningar samtidigt som det har ett
användarvänligt skal med enkla menyer. Detaljeringsgraden på indata
speglar tillgänglig informationsnivå i ett tidigt program- och skisskede.

I programmet SunSpace finns möjlighet att definiera fyra olika
byggnadstyper; en inglasad balkong/veranda samt tre typer av inglasade
gårdar med angränsande byggnader på två, tre eller fyra sidor. Först kan
lämpligen olika geometrier och byggnadstyper studeras och jämföras.
Därefter väljs den mest intressanta byggnadstypen och i nästa steg kan
man kan variera utformningen för denna och jämföra skillnader mellan
olika varianter inom en och samma byggnadstyp.

Indata till SunSpace är geometri, dimensioner, konstruktioner, klimat-
ort, orientering samt en enkel meny för uppvärmning, kylning, ventila-
tion och infiltration. Resultaten visar temperaturer samt effekt- och
energibehov för värme och kyla. Upp till fyra fall kan beräknas samtidigt
och presenteras i samma diagram.

Jämförelser mellan beräkningsmodell och mätningar visar mycket god
överensstämmelse och ger en tillräckligt god noggrannhet för studier i ett
tidigt projekteringsskede.

SunSpace har gjorts i en första version som visar möjligheterna. Dock
krävs ytterligare utveckling för att erhålla ett komplett projekterings-
verktyg. Kompletteringar bör ske bl a med beräkningar av hur sol-
avskärmning inverkar och kan minska kylbehov och öka komforten.
Energi och ByggnadsDesign har i ett annat projekt utvecklat projekterings-
verktyget ParaSol som beräknar effekten av olika typer av solskydd i kom-
bination med valt fönster. Dessa modeller bör implementeras i SunSpace.
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