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Förord

Detta projekt har genomförts i samarbete med Christer Nordströms Arki-
tektkontor AB i Askim. Arkitekt Christer Nordström har visat stort intresse 
och engagemang för projektet, ett intresse som lett till många intressanta 
och nyttiga diskussioner kring projektets uppläggning och innehåll. 

Projektet behandlar ett relativt nytt problemområde som är av tvärve-
tenskaplig karaktär och som successivt vinner större intresse från samhälle 
och byggbranschens aktörer. Resultatet från projektet skall ses som en första 
ansats till att identifiera orsaker till varför den praktiska användningen av 
design- och energisimuleringsverktyg i ett tidigt projekteringsskede har 
liten utbredning och är ineffektiv samt att föreslå möjliga åtgärder för att 
uppnå en effektivare användning. 

Ett stort tack till de aktörer som visat sig intresserade och varit villiga 
att ställa upp och svara på frågor i enkätundersökningen. 

Åke Blomsterberg och Maria Wall vid avdelningen för Energi och  
ByggnadsDesign har med intresse följt projektet och varit behjälpliga med 
att läsa igenom rapporten och gett konstruktiva synpunkter. 

Vi vill framföra vår tacksamhet till Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande, FORMAS, med vars ekonomiska stöd 
detta projekt varit möjligt att genomföra. 

Lund, december 2008
Hasse Kvist
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Begrepp och definitioner

I detta avsnitt förtydligas ett antal allmänt vedertagna och också egna 
begrepp som används i rapporten. Definitionerna är inte absoluta utan 
kan ha lite olika utformning beroende på vilken referens man använder 
sig av. Nedanstående definitioner av begrepp är i överrensstämmelse med 
tankarna i denna rapport.   

BIM (Byggnads Informations Modell)
• En metod för effektiv hantering av all information för ett byggprojekt 

och byggnaden under hela dess livscykel från idé till projektering, 
konstruktion och sist förvaltning. Informationen kan vara både grafisk 
och icke - grafisk. Metoden bygger på en standardiserad objektorien-
terad modell av byggnadens beståndsdelar och möjliggör ett integrerat 
dynamiskt informationsflöde mellan olika applikationer som ansluter 
sig till en standard såsom IFC. 

 

 

BIM: 
Projekt 
modell 

Energi 

CAD/A 

Kostnad 

Förvaltning 

       • 
    • 

CAD/ 
Konstruktion 

Figur 1 Schematisk bild av en delad projektmodell via BIM.
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BSPro Com-Server

• Ett nytt utvecklingsverktyg, som tagits fram av det finska företaget Olof 
Granlund Oy. Nya eller existerande verktyg kan genom detta verktyg 
bli IFC kompatibla med en rimlig arbetsinsats. 

 

3-D CAD 

IFC 
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o  
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Energisimulering 

HVAC CAD 

    • 
    • 

    • 
    • 

Figur 2 Schematisk bild över placeringen av BSPro COM-server i en simu-
leringsmiljö.

Add-on

En add-on är en programvarumodul som kopplas till det enskilda pro-
grammet för att tillhandahålla nya önskade funktioner.  

e – simuleringar (Augenbroe, 2002) 
Simuleringar som kan köras distribuerat via kommersiella och eventuellt 
icke-kommersiella tjänster på Internet.

Effektiv användning

Begreppet ’effektiv’ i projektrapportens titel definieras här som ett mått 
på noggrannhet och fullständighet av uppnådda mål i förhållande till 
nedlagda resurser (t ex tid, kostnad, arbetsinsats) för att uppnå specifika 
mål (ISO 9�4�).

Energieffektivt byggande (Abel, 2006):

• Tekniska lösningar eller åtgärder för minskning av energibehov får inte 
försämra husets funktion, innemiljö eller tekniska kvalitet. 

• Resursförbrukningen för tekniska lösningar eller för åtgärder som 
minskar behovet av energi, måste balanseras av den verkliga totala 
energibesparingen. 
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gbXML (Green Building XML)

gbXML är ett öppet XML format som publicerats av det amerikanska 
företaget GeoPraxis, Inc. . Formatet har industristöd och en bred acceptans 
från ledande CAD – och VVS leverenatörer av mjukvara. Formatet för-
enklar analyser av byggnaders energi- och miljöprestanda och underlättar 
informationsöverföring av geometriska och icke-geometriska data mellan 
CAD – och energisimuleringsverktyg.  

IAI (International Alliance for Interoperability)

IAI är en internationell sammanslutning av organisationer som arbetar 
för en gemensam förändring mot en ökad produktivitet och effektivitet i 
byggsektorn. Starten skedde �994 med att olika byggföretag i USA gick 
samman i ett försök att få olika datorapplikationer att samverka med 
varandra i byggrocessen (http://www.iai-international.org/). BuildingS-
MART Sweden är en svensk underavdelning till IAI (http://www.siai.
se/mallar/siai.aspx).

ICT (Information and Communications Technology)

Ett övergripande begrepp som omfattar så väl kommunikationsutrustning 
eller applikationer såsom: radio, television, mobiltelefon, maskin- och 
mjukvara för nätverk och datorer, satellitsystem etc., som olika tjänster och 
applikationer knutna till dem såsom videokonferens och distansinlärning. 
ICTs nämns ofta i avgränsade sammanhang såsom planering, konstruktion 
och förvaltning av byggnader. 

IDF

InDataFiler (IDF) betecknar indatafil och format som energisimulerings-
programmet EnergyPlus använder. 

IFC (Industry Foundation Classes) 

En internationellt erkänd och öppen industristandard som används för att 
möjliggöra dynamisk informationsöverföring mellan olika byggapplikatio-
ner. IFC är oberoende av programvara och datorplattform och ska fungera 
för information relaterad till ett byggnadsverk under hela dess livscykel. 
Standarden ger strukturen för en informationsmodell av ett byggnadsverk 
och bygger på en uppsättning ’intelligenta’ byggobjekt som är relaterade 
till varandra. Se under IAI. 
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IFCtoIDF

Är en teknisk lösning baserad på industristandarden IFC från International 
Alliance for Interoperability (IAI) som medger EnergyPlus att importera 
en byggnads geometri och system från kommersiella CAD verktyg och 
andra tillämpningar som ansluter till IFC.

Integrerad projektering (Löhnert, 2003)

Integrerad projektering är en process som betraktar och optimerar bygg-
naden som ett system omfattande tekniska installationer och miljö under 
hela dess livslängd. Detta kan göras om alla projektörer samverkar över 
sina kompetensområden och från projektstart är gemensamt överrens om 
långtgående beslut. Begreppen energi och installationer är mycket tidigt 
integrerat med byggnadens utformning.       

NMF (Björsell, 1999)

Områdesoberoende modelleringsspråk för matematisk formulering av 
beräkningsmodeller.  

Plugin

Ett plugin-program är en programvarumodul som kopplas till det enskilda 
programmet för att tillhandahålla nya önskade funktioner.  

Validering (Morbitzer, 2003)

Att garantera att projektören löser det rätta problemet. Modellen skall med 
tillräcklig noggrannhet uppföra sig i överrensstämmelse med uppsatta mål 
för experimentet.

Verktyg

Ett hjälpmedel som har en eller flera av nedanstående funktioner:
�) skapa en 3-D byggnadsmodell som indata till energisimuleringar. 
�) genomföra energisimuleringar med avseende på energibehov.
3) genomföra energisimuleringar med avseende på effektbehov. 
4) genomföra energisimuleringar med avseende på termisk komfort.

VIP fil

Indatafil till VIP+
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
Idag omfattar fastighetsbeståndet av småhus, flerbostadshus och arbetslo-
kaler tillsammans en golvyta på ca 480 000 000 m�. Nybyggnation är av 
storleksordningen 4 000 000 m� . Inom denna golvyta bedrivs det olika 
typer av verksamheter, som har sina specifika krav på inneklimatet. Den 
enskilda byggnaden är ju till för att användas som bostad eller för att 
erbjuda möjligheter för en rationell verksamhet. Befintligt fastighetsbe-
ståndet använder för detta ca 30% av all värmeenergi och ca 50% av all 
elektrisk energi (Abel, �006).Uppvärmning av bostäder och lokaler sker 
allt oftare med fjärrvärme, el eller biobränslen, medan användningen av 
oljeprodukter snabbt avtagit (STEM, �007). 

Hänsyn till energianvändningen i fastighetsbeståndet har styrts av 
Boverkets byggregler där huvudsakligen olika energirelaterade egenskaper 
hos byggnadsskalet har reglerats. Detta har efter energikrisen på 70- talet 
inneburit en påtaglig reducering av energianvändningen. Dock har minsk-
ningen i energianvändningen stagnerat sedan ca ett decennium tillbaks. 
Detta beror delvis på att byggkostnader prioriterats samtidigt som bygg-
regler, energipriser, driftskostnaderna inte varit tillräckliga incitament för 
ett energieffektivt byggande, ett byggande som ställer nya och större krav 
på byggprocess, metoder och verktyg för stöd redan tidigt i projekterings-
processen. Energifrågor har fått stå tillbaks för andra byggnadsaspekter. 
Dock har fastighetsbeståndet ökat under denna period, men den totala 
energianvändningen har inte ökat. 

Användningen av icke-förnybara energikällor har en negativ miljöpå-
verkan genom emission av växthusgaser. Internationellt har man börjat 
reagera på de negativa effekterna från användningen av dessa energikällor. 
Svenska myndigheter har dels tagit fram nya byggregler, BBR �� från den 
� juli �006, baserade på EU direktiv och dels formulerat nya miljömål 
där en stegvis nertrappning av energianvändningen med 50% fram till 
år �050 jämfört med användningen �995 ingår (Regeringens Prop. 
�006/06:�45). Medan tidigare byggregler har tagit fasta på egenskaper 
hos enskilda byggdelar, ställer regelverket i BBR�� krav på olika fastighe-
ters specifika totala energianvändning (kWh/m�, år), vilket medger friare 
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arkitektur och ramar för utformningen av byggnader. Efter två års drift 
bör energianvändningen i en nyproducerad fastighet ställas mot BBRs 
krav eller byggherrens uppställda skärpta krav. Ett negativt utfall kan bli 
föremål för korrigering (Boverkets författningssamling, �006). BBR’s nya 
krav innehåller dessutom en nedre gräns, ett U-medelvärde, som förhindar 
att klimatskärmen blir alltför dålig ur energisynpunkt. Utöver dessa nya 
förutsättningar står samhället samtidigt inför kraftigt stigande energipriser 
genom olika ekonomiska styrmedel.

Denna nya situation ger nu tydliga incitament för speciellt byggherrar, 
men också projektörer och entreprenörer att fokusera på energieffektivi-
teten hos befintliga och nyproducerade byggnader. Istället för att studera 
enskilda byggnadsdelar och deras effekt på energianvändningen kräver de 
ny förutsättningarna en mer integrerad projekteringsprocess där byggnaden 
betraktas utifrån en helhetssyn och att samspelet mellan olika delsystem 
kan studeras (Abel, �006). Med helhetssyn menas här att balansen mellan 
funktionskrav, arkitektur, byggnadsteknik, installationer och inte minst 
ekonomin kan förstås redan från tidigt skede. Detta är en komplex uppgift 
som ställer nya krav på en ökad samverkan i processen. Dessutom kommer 
EU - krav på att alla nya och befintliga byggnader ska energideklareras att 
skapa en ökad efterfrågan på olika beräkningshjälpmedel och andra tjäns-
ter. Från att tidigare varit nedprioriterat måste energifrågor nu lyftas fram 
under projekteringsarbetet och försvaras av  kompetenta och samverkande 
aktörer, som tar till sig nya metoder och verktyg som stöd i sitt arbete. 

1.2 Problem
I den traditionella byggprocessen har i princip ingen det slutliga ansvaret 
för byggnadens funktion som helhet och att det är ofta lägsta kostnad 
som bestämmer byggnadsutformningen. Inte mycket utrymme ges för 
att analysera och utvärdera byggnadstekniska lösningar ur energisynpunkt 
före beslut om byggnadens utformning tas. Det är främst i det detaljerade 
slutskedet som eventuella energiberäkningar görs för att kontrollera att 
byggnaden uppfyller uppställda minimikrav från byggherre och myn-
digheter, vilket kan resultera i eventuella efterjusteringar t.ex. dyra och 
komplicerade installationer för att klara energikraven. Sammantaget har 
användningen av beräkningsverktyg för energianalyser och utvärderingar 
en liten utbredning och är eftersatt och inte speciellt effektiv. Verktygen 
har framförallt sitt ursprung från den akademiska forskningsvärlden eller 
har tagits fram på enskildas initiativ. Programmen har inte utvecklats med 
målet att fungera väl under hela byggprocessen. De används ofta endast av 
väl initierade personer/simuleringsexperter för enskilda uppdrag.      
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Under senare tid har nationella och internationella regelsystem för 
hantering av energifrågor vid byggnadsutformningen tagits i bruk. En-
ergieffektiva byggnader är ett centralt begrepp i detta sammanhang. För 
att åstadkomma detta krävs det ett systemtänkande där olika aktörer/ex-
perter tillsammans tar ansvar för byggnadens slutliga funktion. En nära 
samverkan mellan aktörerna är ett måste redan från programskedet. För 
att åstadkomma det energieffektiva byggandet måste olika kombinationer 
av systemlösningar kunna analyseras och utvärderas, hur de samverkar 
eller motverkar varandra (Wall, �005). Integrerad projektering är en 
process som inrymmer sådana möjligheter. Redan tidigt i projekterings-
skedet finns en stor potential för att åstadkomma energieffektiviserande 
byggnadsutformningar.   
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Effekt

Kostnad

Figur 1.1 Samband mellan kostnad och effekt vid val av byggnadstekniska 
lösningar i olika skeden i projekteringsprocessen (Saad Al-Homoud, 
2001).

Arkitektens roll och möjligheter att påverka energieffektiviseringsarbetet 
vid byggnadsutformningen bör på olika sätt stärkas. Med stöd från tekniska 
konsulter och simuleringsspecialister kan den energiintresserade arkitekten 
tidigt göra preliminära bedömningar utifrån ett energiperspektiv.  

För att tillfredsställa behoven av analyser och utvärderingar i en sådan 
process ställs helt andra krav på verktygens funktion och anpassning till 
arbetet i processen. Att försöka nå dit är ett komplicerat och långsiktigt 
arbete som bör starta med en grundläggande kartläggning av faktorer 
som utgör hinder för en mer utbredd och effektiv användning av verktyg 
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och en sammanställning över lämpliga åtgärder på kort och lång sikt. I 
(Kvist, �995) tas en inledande diskussion upp kring vissa faktorer av mer 
teknisk art.  

1.3 En visionen av ett integrerat 
projekteringsarbete

För att nå ända fram återstår det många hinder att ta sig förbi. Följande 
citat speglar lite av den inställning till problemet som måste finnas:
”For life – which is in any worthy, is like ascending a mountain. When 
you have climbed to the first shoulder of the hill, you find another rise 
above you, and that achieved there is another and another still, and yet 
another peak, and the height to be achieved seems infinity: but you find as 
you ascend that the air becomes purer and more bracing, that the clouds 
gather more frequently below than above, that the sun is warmer than 
before and that you not only get a clearer view of Heaven, but that you 
gain a wider view of earth, and that your horizon is perpetually growing 
larger.” (Peabody, �900).

Byggherren, som är intresserad av att bygga en energieffektiv byggnad 
ger uppdrag till en noga utvald arkitekt för utredning. Byggherren har 
framfört explicita verksamhetskrav på byggnaden, samt övergripande 
energi och innemiljökrav på byggnaden. 

För att uppnå målet med en energieffektiv byggnad bestämmer man att 
genomföra följande program- och projekteringsarbete som en integrerad 
projekteringsprocess. Byggherren och arkitekten är fullt medvetna om vad 
detta innebär av problem och möjligheter. En projektgrupp sätts samman 
av motiverade medlemmar, som är utbildade för och har erfarenhet av en 
sådan process.

I inledande planeringsmöten där alla i projektgruppen deltar tar man 
upp och noga planerar för hur energi- och inneklimatfrågorna skall han-
teras i processen. Eftersom energifrågorna har hög prioritet knyter man en 
energi- och inneklimatansvarig/samordnare till gruppen. Att vara energi- 
och inneklimatansvarig/samordnare innebär att man tar ett helhetsansvar 
för att energifrågorna finns krav på bordet genom hela byggprocessen. 
Man beslutar också om gemensamma mätbara kriterier för hur resultat 
från konkurrerande aspekter skall vägas mot varandra vid utvärderingen 
av olika byggnadsspecifika lösningar. 

Planeringsmötet skall också bestämma metod och ansvarig för analys 
och utvärdering av prestanda för energieffektivitet, samt termisk och visuell 
komfort i byggnaden.
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Möjliga metoder kan vara: 

�) Kompetensen finns i projektgruppens kärna och analyserna utförs 
i ett inledande skede av arkitekten själv eller med stöd från någon 
kompetent aktör eller energispecialist. Verktyget, som dynamiskt kan 
anpassas för ökande detaljeringsgrad, samverkar med andra aktörer via 
en gemensam projektmodell (BIM). Med samma verktyg under hela 
projekteringsarbetet blir arbetet effektivare och mer trovärdigt. 

�) Gruppen hyr in kompetens som, via Internet, har full tillgång till pro-
jektets gemensamma projektmodell (BIM) och då kan utföra analyser 
på byggnaden när sådana behöver göras. Projektgruppen och inhyrd 
expert har direkt kommunikation. Med samma verktyg under hela 
projekteringsarbetet blir arbetet effektivare och mer trovärdigt.

Arkitekten, som genom sin breda utbildning har en relativt djup förståelse 
för energi- och inneklimatfrågor och byggnadsutformningens inverkan 
på dessa, använder ett modernt och effektivt verktyg i vad vi kan kalla 
’skissningsmode’. Med detta kan arkitekten snabbt och enkelt ta fram 
olika förslag till byggnadsutformning, fasader, planer. Samtidigt studeras 
solinfall, skuggningseffekter mot byggnadens olika fasader för olika pla-
ceringar på tomten. Jämförande beräkningar för byggnadens energibehov 
och inneklimat samt dagsljusbetingelser bestäms direkt via e-simuleringar 
på nätet. I denna mode används i stor utsträckning standardvärden för 
beskrivning av olika egenskaper för konstruktioner i skalet, val av venti-
lation, installationer för värme / kyla samt internvärme.  Resultaten sam-
manställs på ett för användaren informativt och pedagogiskt sätt så att 
för- och nackdelar mellan de olika förslagen tydligt framgår. Resultaten 
skickas till beställaren för vidare diskussion. 

Man har bestämt att arkitektens verktyg fortsättningsvis skall användas, 
men nu i analysmode där användargränssnittet anpassats för att avspegla 
analysbehoven i nästa fas. Detta medger en fortsatt detaljering av den 
skissade byggnaden och högre flexibilitet i kommande analysarbete. Detta 
innebär att den energiintresserade och kompetente arkitekten själv eller 
med stöd av energispecialist kan utföra analyserna. Det går att bygga vidare 
på tidigare arbete. Den 3 - dimensionella geometriska byggnadsmodellen 
i arkitektens verktyg utbyter på ett flexibelt sätt geometriska data med 
den 3-D CAD modell som är basen i BIM. Val av konstruktioner görs av 
konstruktören via BIM efter arkitektens önskemål. Befintliga beskrivningar 
av konstruktioner har, via Internet, laddats ner från utvalda leverantörer. 
Samverkan med andra aktörer såsom byggnadskonstruktören och instal-
lationskonsulten och deras respektive verktyg sker via BIM. Med nödvän-
dighet är arkitektens verktyg väl integrerat med processen, det vill säga att 
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projektering och analyser samverkar i ett processammanhang (de Wilde, 
�00�; Lindfors, �003). Analyser görs vid rätt tidpunkt. Olika förslag till 
byggnadsutformningar analyseras och gemensam utvärdering görs. Resultat 
presenteras på ett överskådligt och begripligt sätt och skickas vidare till 
byggherren för beslut. Resultat lagras i BIM. Genomförda analyser och 
utvärderingar har utförts med ett iterativt förfarande tillsammans med 
andra aktörer i processen. På så sätt har energianvändningen successivt 
kunnat reduceras genom lämpliga val av byggnadstekniska lösningar och 
som godkänts i den gemensamma utvärderingen av byggnadens som helhet. 
Vid en slutlig utformning skall verksamhetsspecifika krav på det termiska 
inneklimatet vara uppfyllda. Sammanfattningsvis har arbetet resulterat i 
några olika förslag till byggnadsutformning som bedömts som intressanta 
och värda att ytterligare detaljera i nästa fas.     

Arkitektens verktyg öppnas nu för systemmode där användargräns-
snittet anpassats för att avspegla analysbehoven i nästa fas. I föregående 
fas har energibehov för värme/kyla reducerats till en lägsta nivå. I denna 
fas skall byggnaden och system för värme/kyla, ventilation analyseras som 
samverkande system. Målsättningen är att för de föreslagna byggnadsut-
formningarna, dimensionera systemen så att de uppfyller de uppställda 
verksamhetsspecifika kraven. 

Analysarbetet utförs i samverkan mellan arkitekt, energispecialist och 
installationskonsult. Verktygen samverkar via BIM. 

Efter vidare diskussioner fastställs nu byggnadens slutliga utformning 
och val av installationer. Ytterligare finjusteringar av beslutad byggnads-
utformning och installationssystem görs i ett avslutande skede, detaljpro-
jekteringsskedet.  

1.4 Syfte och avgränsningar
Som det beskrivs i avsnittet ’Problem’ är det allmänt bekant att verktyg för 
energianalyser och utvärderingar av olika byggnadsutformningar har liten 
spridning och sällan används. Om de används görs detta på ett mindre 
effektivt sätt. Nya skärpta förutsättningar för byggnaders energianvänd-
ning och stigande energipriser ställer nu ökade krav på en mer frekvent 
och integrerad användning av verktyg i tidigt skede för att bedömning av 
energiprestanda för olika byggnadsutformningar.

Projektet syftar till att skapa förståelse kring de faktorer som utgör 
hinder för en effektiv och spridd användning av verktyg. Eftersom bygg-
processen är komplicerad med människor och olika verktyg i samverkan 
finns en intuitiv känsla av att problemet kan ha sina orsaker inom flera 
discipliner. Hindren knyts därför till olika teman såsom process, aktörer, 
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samt verktyg. Hinder knutna till verktyg fokuserar på både dess yttre 
och inre egenskaper. Med yttre egenskaper avses det sätt som verktyget 
används och fungerar i sin omgivning. Exempel på sådana egenskaper 
är den omgivande användarmiljön, utformning av användargränssnitt, 
resultatpresentation, doku¬mentation, mm. Med inre egenskaper avses 
verktygets tekniska funktion, samverkan med andra hjälpmedel, kvalitets-
aspekter och beräkningsmetoder.

Hindren analyseras och lämpliga åtgärder på kort och lång sikt skall 
föreslås i form av riktlinjer indelade i olika teman. Riktlinjerna kan i till-
lämpliga delar dels fungera som vägledning under planeringsarbetet för 
nya byggprojekt dels vara rådgivande vid nyutveckling eller förbättring 
av befintliga verktyg. 

Hinder som är kulturellt betingade eller orsakade av grupprelaterade 
problem i samarbetet mellan olika aktörer i processen beaktas inte i pro-
jektet (Sunding, �003).  

För att arbetet i projektet skall bli mer hanterligt har vissa avgränsningar 
varit nödvändiga att göra. Projektet är främst inriktat mot energianalyser 
av större kontor, skolor och bostäder för svenska förhållanden. Vidare 
begränsas användningen av Design- och Simuleringsverktyg till en inte-
grerad projekteringsprocess där samspelet mellan olika aktörer och verktyg 
är centralt. Studerade verktyg skall vara avsedda för analyser av en eller 
flera av energiaspekterna energi- och effektbehov samt termisk komfort. 
Verktyg för att skapa byggnadens geometriska utformning skall vara i 
3-D. Användningen av verktygen är begränsad till program - och tidigt 
projekteringsskede där analyser av olika byggnadstekniska lösningar skall 
ställas mot varandra. Studerade verktyg omfattar inte beslutsstödssystem 
för val mellan olika konkurrerande byggnadsutformningar (Kirkegaard 
Bejder, �008). 
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2 Metod

I detta avsnitt beskrivs den metodik och arbetsformer som använts för att 
få fram underlag för framtagning av temaindelade riktlinjer för en effekti-
vare användning av verktyg i byggprocessen. För att visa på tillämpningen 
av framtagna riktlinjer gjordes en övergripande inventering av frekvent 
använda verktyg som finns att tillgå på marknaden. 

2.1 Enkätundersökning
Enkätundersökningar har använts för att få svar på olika frågeställningar 
kring den praktiska användningen av verktyg för energisimuleringar som 
hjälp vid val av olika byggnadstekniska lösningar under projekteringsar-
betet.    

Enkätens uppläggning och innehåll utarbetades tillsammans med 
Christer Nordström och en VVS expert. Utformningen av frågorna gjordes 
mot bakgrunden av projektets intresse för projektering av energieffektiva 
byggnader i en integrerad projekteringsprocess. Arkitektens roll i processen 
var av speciellt intresse.   

Tillgängliga resurser var en starkt begränsande faktor då enkäten skulle 
utformas. Därför begränsades antalet intervjupersoner starkt med följd att 
enkätsvaren enbart skulle kunna användas till att belysa enskilda aktörers 
förhållningssätt till energifrågor i ett tidigt projekteringsskede. 

Enkäter skickades ut till �9 utvalda intervjupersoner. Dessa var vidtalade 
före utskick. Tanken var att inkomna svar efter bearbetning skulle följas 
upp med ett personligt möte i de fall som intervjupersonen var positiv 
till ett sådant.

För administration av utskick och att göra en grov sammanställning av 
inkomna svar användes Internet-tjänsten LUVIT vid Lunds Universitet. 
För den mer beskrivande sammanställningen av svaren valdes statistikpa-
ketet SPSS v�5.0. 
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Frågorna är indelade i olika avsnitt med olika fokus:  

a. Intervjupersonens bakgrund
b. Användning av dataprogram i ett typiskt projekt
c. Beskrivning av dataprogram i ett typiskt projekt 
d. Behov – önskemål om förbättringar i nya eller befintliga program
e. Hinder för en mer utbredd och effektiv användning av datapro-

gram
f. Medgivande till djupintervju

Exempel på frågeställningar ur enkäten ges i bilaga A.

Intervjupersonernas roller i processen fördelade sig på följande sätt

Aktör - roll Antal

arkitekt 5
projektledare, byggprojektörer �
vvs konsult 3
vvs – enhetschef �
teknisk chef �
energichef �
miljöansvarig �
förvaltningsingenjör �
projektansvarig �
energiexpert �
regionchef �
projektutvecklare �

Totalt �9

Resultatet från enkäterna diskuteras i kapitel ’Resultat ’.

2.2 Litteraturgenomgång
Enkätundersökningarna har kompletterats med litteraturstudier av ar-
tiklar och rapporter från olika källor inom nationell och internationell 
forskning som behandlar problemställningar kring energisimuleringar i 
allmänhet samt energisimuleringar med anknytning till byggprocessen 
och den praktiska användningen av olika verktyg. Litteratursökningarna 
har främst gjorts via Internet.    

Studierna har främst koncentrerats på följande områden:
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• Projekteringsprocessen
• Energisimuleringar
• Samverkan mellan aktörer i processen 
• Samverkan mellan verktyg i processen
• Yttre och inre egenskaper hos olika verktyg 

2.3 Inventering av verktyg på marknaden
Enkätundersökningen och litteraturstudierna utgör grunden för det ef-
terföljande arbetet med att beskriva de temaindelade riktlinjerna. För att 
demonstrera en praktisk tillämpning av riktlinjerna gjordes en begränsad 
inventering av verktyg på marknaden. Uppgifter om verktygen hämtades 
in dels via Internet och dels via personliga kontakter. I den mån det varit 
möjligt har en demoversion av verktyget använts. 

Syftet med denna inventering var att göra en mer generell bedömning 
av i vilken grad som egenskaperna hos dessa verktyg låg inom ramen för 
framtagna riktlinjer. 
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3 Resultat

3.1 Enkätundersökningen
Enkätundersökningen innehåller detaljerade frågor om analysmetoder i 
tidigt skede, samverkan mellan aktörer samt användning av verktyg. Efter-
som det är allmänt känt att byggnadens utformning i program- och tidigt 
projekteringsskede har relativt stor inverkan på en byggnads energibehov 
var en viktig del i undersökningen att fånga upp arkitektens roll när ener-
gifrågor hanteras i tidigt projekteringsskede. Det finns utöver detta en del 
intressanta frågor som skulle kunna bli besvarade via enkäten. 

Ett axplock av frågor är:

• Vilken kunskap finns om begreppet integrerad projektering?
• I vilken omfattning samarbetar olika aktörer med varandra i tidigt 

projekteringsskede?
• Vilka verktyg med fokus på energianalyser används?
• När under projekteringsarbetet används dessa?
• I vilken omfattning påverkar analyserna val av byggnadstekniska lös-

ningar?

Tabellen nedan ger en sammanställning över inkomna svar fördelade på 
alla intervjuade. I sista kolumnen anges om intervjupersonen ställde sig 
positiv till ett möte:

Roll i byggprocessen 
  Svarat Positiv till möte 
   för djupintervju
Arkitekter  

Arkitekt ja ja
Arkitekt - 
Arkitekt - 
Arkitekt - miljö - 
Chefsarkitekt - 
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Roll i byggprocessen 
  Svarat Positiv till möte 
   för djupintervju

Projektledare, byggprojektörer  

Konsult ja nej
Projektledare ja - 

VVS - energikonsulter  

VVS konsult - 
VVS konsult ja nej
VVS konsult -  

Bostadsbolag- fastighetsförvaltare  

VVS enhetschef - 
Miljöansvarig - 
Teknisk chef - 
Förvaltningsingenjör - 
Energichef - 
Projektansvarig -    

Entreprenörer  

Energiexpert - 
Regionchef - 
Projektutvecklare ja ja

Som framgår av tabellen var bortfallet i denna begränsade intervjuunder-
sökning stort. Endast 5 av �9 tillfrågade intervjupersoner, varav � arkitekt 
kom in med svar. Dessutom var det alldeles för många frågor som var 
obesvarade. Kvaliteten på enkätundersökningen var alldeles för låg för att 
kunna användas i det fortsatta arbetet. Framför allt saknades uppgifter 
under de centrala frågerubrikerna ’Behov – önskemål om förbättringar 
i nya eller befintliga dataprogram’ samt ’Hinder för en mer utbredd och 
effektiv användning av dataprogram’. Det var endast � av de intervjuperso-
ner som svarat som var positiva till ett efterföljande möte för en personlig 
djupintervju.  

Det övervägdes att i stället skicka ut en ny och starkt förenklad inter-
vjuenkät med ett färre antal frågor. I brist på tid och resurser och efter 
interna diskussioner beslöts emellertid att ge upp enkäter som ett medel 
för att få in intressant information om problemområdet. 

Kan man på något sätt ändå dra några slutsatser från det faktum att 
inget användbart material kom in? 
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Här följer några funderingar över vad som skulle kunna ligga bakom 
misslyckandet: 

Frågorna som ställdes var väl motiverade och tog direkt fokus på 
projekteringsprocessen och den praktiska användningen av olika ener-
gisimuleringsverktyg för analyser i ett tidigt projekteringsskede. Frågor 
ställdes om i vilken utsträckning analyserna låg till grund för val av olika 
byggnadstekniska lösningar (de Wilde, �004). Troligen beror de uteblivna 
svaren på en kombination av olika faktorer. Kanske betonades besvärliga 
problemområden som analys av resultat och kopplingen till processen för 
starkt. Så här i efterhand kan man tycka att antalet frågor kanske skulle 
varit färre och ännu mer specifika samtidigt som detaljeringsgraden inte 
fick bli alltför hög. En annan möjlig förklaring kan vara att byggbranschen 
ute i verksamheten ännu inte är mogen att ta emot och hantera fråge-
ställningar med använda formuleringar. Frågorna var alltför perifera för 
intervjupersonerna och branschen. Kanske var vi helt enkelt ute för tidigt 
med denna typ av frågeställningar. Vid tidpunkten för intervjurundan 
var byggbranschen inne i en het period och våra intervjupersoner därför 
mycket upptagna. Detta kan vara skäl nog att lägga enkäten åt sidan el-
ler att ändå vara generös och försöka skicka in enkäten med risk för låg 
kvalitet i svaren. 

Missräkningen med enkäterna innebar att projektet saknade underlag 
för att beskriva hur de intervjuades praktiska arbete i projekteringsproces-
sen ser ut. Trots detta har man efter diskussioner bedömt att nödvändigt 
underlag kan hämtas in via diskussioner med kollegor och andra, att an-
vända sunt förnuft, dra nytta av egna erfarenheter, bilda sig en uppfattning 
via rapporter och artiklar. 

3.2 Problemställningar kring 
energisimuleringar

Traditionellt har energi- och komfortberäkningar under byggprocessen haft 
en undanskymd roll. Sådana analyser har då främst gjorts i detaljeringsske-
det i syfte att dimensionera tekniska system för att uppnå verksamhetsspe-
cifika krav. Bristande incitament har hämmat utvecklingen av design- och 
simuleringsverktyg för energianalyser tidiga skeden (deWilde,�999; Pedrini 
�003). Användningen i tidigt skede är ineffektiv och fragmenterad med 
en flora av olika verktyg på marknaden. 

I och med ökade krav på att ta fram energieffektiva byggnader nu på 
olika sätt tar form får energifrågorna större tyngd och arbetsmetoder och 
verktyg behöver anpassas till nya behov. Dessa skall samverka på ett ef-
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fektivt sätt och i tidigt projekteringsskede leverera underlag för beslut om 
olika byggnadstekniska lösningar.

Denna utveckling har på ett tydligt sätt aktualiserat problemställningen 
om vilka faktorer som idag utgör hinder för en effektiv praktisk användning 
av energisimuleringsverktyg i tidigt projekteringsskede. Litteraturstudier, 
egna erfarenheter samt diskussioner med kollegor har gett uppslag till ett 
antal faktorer. Faktorerna grupperas på tre olika teman.

Projekteringsprocessen
 �. Energifrågor har liten tyngd vid planering av projektering i tidigt 

skede. 
 �. Bristande samverkan mellan olika aktörer i processen. 
 3. Bristfällig förståelse för byggnaden som ett system.
 4. Bristande kompetens hos byggherrar.

Energisimuleringar
 5. Det saknas tillräckligt starka incitament.
 6. Det saknas incitament för att åstadkomma byggnader med bättre 

energiprestanda än vad tvingande krav och regler föreskriver.
 7. Det görs ingen planering för hur energianalyser skall genomföras i 

processen.
 8. Det saknas kompetens som för talan för energisimuleringar. 
 9. Man upplever att det tar lång tid att skapa indata.
 �0. Det är svårt att formulera nödvändiga abstraktioner för koppling 

mellan aktuellt problem och simuleringsmodell. 
 ��. Resultat är svårtolkade.
 ��. Det finns för många verktyg att välja bland.
 �3. Byggsektorn är för passiv då det gäller utveckling av branschanpas-

sade Design- och simuleringsverktyg.

Design- och simuleringsmiljö
 �4. Oftast är det nödvändigt att använda flera olika verktyg, termiska 

modeller och beräkningsmetoder i ett projekt.
 �5. Verktyget är inte anpassade för att passa in i arbetsprocessens struk-

tur.
 �6. Solen som en gratis belysnings- och energikälla modelleras oftast på 

ett förenklat sätt.
 �7. Verktyget har låg utvecklingsfrekvens när det gäller modellerings-

möjligheter.  
 �8. Det finns osäkerhet om i vilken omfattning man kan lita på resulta-

ten.
 �9. Svårt att uppskatta boendes påverkan på beräknade resultat.
 �0. Alltför stor arbetsinsats för att ta fram en byggnadsmodell. 
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 ��. Svårt att få en samlad bild av aktuell byggnadsmodell.
 ��. För problemet viktiga resultatparametrar saknas. 
 �3. De saknas bakgrundsinformation som förklarar möjliga orsaker till 

problem med byggnadens uppförande.  
 �4. Verktyget ger svagt eller inget stöd i arbetet med modelluppbyggnad, 

resultattolkning och problemlösning. 
 �5. Programleverantören ger dålig support.
 �6. Verktyget är svårt att jobba med. 

Utifrån denna lista över olika problemställningar/hinder som försvårar 
möjligheterna att uppnå en mer utbredd och effektiv praktisk användning 
av verktyg i projekteringsprocessen har en uppsättning riktlinjer tagits fram. 
Riktlinjerna skall fungera som ramverk vid planering och utformning av 
effektiva simuleringsmiljöer utan de hinder som beskrivits ovan. Riktlin-
jerna, som grupperats på olika teman, är beskrivna i kapitel 4.

3.3 Exempel på verktyg på marknaden
För att demonstrera ett sätt på vilket framtagna riktlinjer kan tillämpas 
som ramverk för att bedöma i vilken omfattning olika verktyg stödjer en 
effektiv användning i processen har några olika verktyg valts ut. Utöver ex-
empel på en sammanfattande bedömningstabell har för varje verktyg också 
en samverkanstabell tagits fram. Denna tabell visar i vilken utsträckning 
verktyget kan samverka med andra verktyg. För projekteringsprocessen är 
detta en viktig egenskap. Möjligheter till samverkan mellan olika verktyg är 
generellt sett inte kompletta utan detta är ett pågående utvecklingsarbete 
som noga måste följas och värderas.

Det finns ett mycket stort och varierande utbud av programvaror för att 
göra energisimuleringar i byggnader (U S Department of Energy, �008). 
Det har därför varit nödvändigt att starkt begränsa urvalet av verktyg i 
den första mer generella bedömningen. Urvalet av verktyg bygger inte på 
någon rangordning mellan olika verktyg på marknaden. Valda verktyg är 
dock vanligt förekommande.
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Inventeringen omfattar följande 8 olika program: 

Verktyg Leverantör

Sketchup Pro Google / SketchUp
ArchiCAD Graphisoft
ECOTECT Centre for Research in the Built Environment
DesignBuilder DesignBuilder Software Ltd
IDA ICE Equa simulation AB
ParaSol EBD 
VIPWEB/VIP+ Strusoft AB
EnergyPlus U S Department of Energy
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4 Riktlinjer 

Syftet med riktlinjerna är att bidra till att skapa bättre förutsättningar 
för en effektivare och mer utbredd användning av simuleringsverktyg 
för energianalyser i tidigt byggprojekteringsarbete. Vikten av att snabbt 
uppnå energibesparingar i byggnadsbeståndet påskyndar en nödvändig 
förändring av arbetssättet i en så kallad traditionell projekteringsprocess. 
Process, kompetens, arbetsmetoder samt verktyg behöver anpassas för att 
möta omvärldens krav på förändringar.

Riktlinjerna är på intet sätt statiska utan utvecklas och förändras med 
tiden efterhand som de tillämpas. Vissa riktlinjer kan tillämpas på kort sikt 
medan andra riktlinjer är på grund av sin karaktär och som del i pågående 
forskningsarbete mer långsiktiga. För att riktlinjer skall vara meningsfulla 
och användbara måste det finnas utrymme för variationer i den specifika 
tillämpningen beroende på omständigheterna. Riktlinjerna skall inte vara 
till för att påtvinga detaljerade lösningar utan ses som ett generellt ramverk 
som man bör hålla sig till. 

Riktlinjerna är formulerade på tre olika nivåer/teman �-3 där � är högsta 
nivån i en hierarkisk ordning. Tillämpning av riktlinjer på en högre nivå 
banar väg för användning av riktlinjer på lägre nivå.  

Nivåer/teman: 

�. Projekteringsprocessen
 Riktlinjerna ger generella råd som bör vara uppfyllda då ett integrerat 

projekteringsarbete skall tillämpas. Framtagna riktlinjer är långsiktiga 
och måste successivt vidareutvecklas och kompletteras i takt med att 
de tillämpas och diskuteras.  

 Riktlinjerna vänder sig till myndigheter, byggherrar, projektledare samt 
arkitekter att diskuteras vid planering av byggprojekt.  

�. Energisimuleringar
 Riktlinjerna ger generella ramar för hur en effektiv och säker simu-

leringsmiljö för hantering av energifrågor skall planeras och kunna 
tillämpas. Riktlinjerna är både kort- och långsiktiga och skall genom 
fortlöpande diskussionere anpassas till aktuella behov och arbetssätt. 
Byggbranschen måste ta ansvar för att hanteringen av energifrågor 
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förblir levande och att resultat dels från interna diskussioner dels från 
samarbete med programutvecklare förverkligas i modernare och effekti-
vare simuleringsmiljöer. Riktlinjerna vänder sig främst till projektledare, 
energisamordnare, simuleringsspecialister, samt arkitekter.  

3. Design- och Simuleringsverktyg  
 Framtagna riktlinjer är på verktygsnivå och skall ses som en precisering 

och utvidgning av riktlinjer på nivån energisimulering för att uppnå 
en effektiv och säker design- och simuleringsmiljö. Riktlinjerna vänder 
sig främst till projektledare, energisamordnare, simuleringsspecialister, 
samt programutvecklare.

Dessa riktlinjer kan tillämpas i följande syften:
a) att användas som diskussionsunderlag i projektplaneringsfasen.
b) som ramverk för bedömning i vilken omfattning ett verktyg kan anses 

stödja en effektiv användning i processen. För att bedöma ett verktygs 
lämplighet i relation till andra verktyg behövs dock ytterligare kunskap 
och dokumentation om hur programmet är detaljutformat inom ramen 
för en enskild riktlinje. Detta arbete ställer krav på mycket god kunskap 
om programmet och bör därför genomföras av en erfaren användare 
tillsammans med programutvecklare.  

c) som mall för generell dokumentation av olika verktyg på markna-
den.   

d) som vägledning och diskussionsunderlag vid nyutveckling av verktyg 
för design - och energisimuleringar där byggbransch, simuleringsspecia-
lister och programutvecklare arbetar tillsammans i utvecklingsprojekt. 
Samarbetet är viktigt för att detaljeringen av respektive riktlinje skall 
bli optimal.

4.1 Projekteringsprocessen
Rådande förhållanden ställer ökande krav på förbättrad prestanda och 
kvalitet vid nybyggnation och renovering av byggnader. För att möta dessa 
krav måste kompetens ökas samt arbetsmetoder i byggprocessen vidareut-
vecklas eller helt förändras. Det räcker inte längre att betrakta byggnaden 
som sammansatt av ett antal oberoende delar. Byggnaden måste betraktas 
och analyseras som ett komplext system där dess olika delar samverkar 
och påverkar varandra. Följande citat beskriver projekteringsuppgiftens 
komplexitet på ett målande sätt:

“As well as letting in daylight and sunlight and allowing for natural 
ventilation, the window is also usually required to provide a view while 
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retaining privacy. As an interruption in the external wall the window poses 
problems of structural stability, heat loss and noise transmission, and is 
thus arguably one of the most complex of building elements. Because 
design problems are so multi-dimensional they are also highly interactive. 
Enlarging our window may well let in more light and give a better view 
but this will also result in more heat loss and may create greater problems 
of privacy. It is the very interconnectedness of all these factors which is the 
essence of design problems, rather than the isolated factors themselves.”  
(Lawson �997). 

Integrerad projektering är en process som kännetecknas av kunskapsöver-
föring mellan samverkande aktörer och specialister. Projekteringen måste 
vara integrerad under hela projekteringsprocessen, från programskedet till 
bygghandlingsskedet.

• Betrakta och analysera byggnaden utifrån en helhetssyn där olika delar 
och system samverkar med varandra. 

• Alla aktörer skall tidigt vara överrens om vilka kriterier och priorite-
ring som skall gälla vid en gemensam bedömning av den projekterade 
byggnadens egenskaper. Ett dokument med uppställda funktionskrav 
ska vara ”levande”, dvs. följas/kontrolleras under hela processen. Funk-
tionskraven skall vara mätbara och rangordnade.  

• Välj aktörer med intresse och kompetens att kunna genomföra projekt 
utifrån ett holistiskt synsätt.

• Komplettera projekteringsgruppen med områdesspecialister som deltar 
under hela projekteringsarbetet.

• Var noga med att ha en tydlig ansvarsfördelning inom projektgrup-
pen.

• Planera tidigt för lämplig strategi för att genomföra nödvändiga analyser 
av byggnaden.

• Bedöm tidigt behov av modern ICT. ICT ger möjlighet att stödja nya 
och effektivare arbetssätt i processen. 

• Inled projektet med seminarier/workshops om integrerad projektering 
där projektgruppen informeras om och introduceras i att projektera 
med ett helhetsperspektiv på byggnaden. Tydliggör för gruppens med-
lemmar att man redan från tidigt skede är en länk i ett teamwork.

• Specialistkunskaper skall genom samverkan föras mellan traditionella 
kompetensområden.

• Utse lämplig person att under projekteringsarbetet löpande hålla den 
integrerade projekteringsmetodiken vid liv. 
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• För att trygga kommande behov av kompetenta aktörer i projekterings-
processen måste byggnadsutbildningar av arkitekter, ingenjörer vid 
tekniska högskolor behöver kompletteras för att ge en större förståelse 
för helhet, system och process. Mer av samverkan mellan utbildningar 
inom olika program bör eftersträvas.   

• Byggherrens kompetens måste utvecklas för att bättre kunna förstå 
vilka byggnadsfysikaliska principer som är viktiga för att uppnå ställda 
krav. Ökad kunskap bidrar till bättre och säkrare kommunikation med 
andra aktörer i byggprocessen.  

4.2 Energisimulering
Energisimuleringar skall stödja den integrerade projekteringsprocessen 
med uppgifter om byggnadens energi- och inneklimatprestanda. Dessa 
skall ingå i den gemensamma bedömningen av hur byggnaden skall utfor-
mas. Simuleringarna skall redan i tidigt projekteringsskede stödja analyser 
genom ett iterativt förfarande av byggnadens utformning. Effekterna av 
arkitektens inledande arbete på energianvändningen är också föremål för 
sådana analyser. Riktlinjerna skall ses som en förfining av riktlinjer på 
nivån ’projekteringsprocessen’. 

• Planera tidigt lämplig strategi för att genomföra nödvändiga energia-
nalyser av byggnaden under hela processen. Det finns en flora av olika 
verktyg på marknaden. Ett enda verktyg kan inte simulera alla aspekter 
på en byggnad. Därför är det viktigt att balansera för och nackdelar för 
de olika sätt på vilket energisimulering kan tillföras processen. Enskilda 
lösningar eller en kombination av olika lösningar, här kallat simulerings-
miljöer, kan vara ett alternativ. För att riktigt kunna bedöma för- och 
nackdelar med olika simuleringsmiljöer och strategier behövs en person 
med bred kompetens och erfarenhet av sådana frågeställningar. Denne 
måste ha förmåga att förstå de problem som skall studeras och i vilket 
sammanhang detta kommer att ske. 

 Nedan ges några exempel på lösningar som enskilt eller i kombination 
kan bilda olika simuleringsmiljöer och som bör beaktas:

Design- och Simuleringsverktyg.
Verktyget är ryggraden i det design- och simuleringsarbete som 
skall utföras. Kärnan i simuleringsverktyget utgörs av detaljerade 
och validerade modeller för de aspekter som är viktiga i analysar-
betet. Gränssnittet medger visuell- och interaktiv 3-D modellering 
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och kan dynamiskt anpassas allt eftersom detaljeringsgraden ökar 
i modellen (Morbitzer, �00�). I tidigt skede är verktyget anpassat 
för en förenklad användning. Gränssnittet har färre frihetsgrader 
och modellen beskrivs till övervägande del med standardvärden. En 
utgångsmodell av byggnaden kan ha formen av en enkel ”skolåda”. 
I detta tidiga skede skall verktyget kunna sättas i händerna på en 
energiintresserad arkitekt. För det fortsatta projekteringsarbetet 
finns olika vägar att gå. Den energiintresserade arkitekten kan begära 
stöd hos kompetenta aktörer i projektgruppen eller så tas ansvaret 
för det fortsatta design- och simuleringsarbetet över av en specialist 
på det aktuella design- och simuleringsverktyget.   

Fördelen med denna lösning är att inmatningsförfarande, be-
räkningsmodeller och resultatpresentation är de samma hela vägen. 
Simuleringsförfarandet blir mer effektivt och olika felkällor undviks. 
Resultaten blir mer trovärdiga. 

Nackdelen kan vara att specialstudier av enskilda  byggnads-
aspekter inte kan göras. Mångfalden reduceras.  

Enskilt verktyg. 
Ett enskilt verktyg fokuserar på ett smalare problem än ett design- 
och simuleringsverktyg. Kärnan i verktyget utgörs av detaljerade 
och validerade modeller för analysarbetet. Gränssnittet medger 
3-D modellering.

Fördelen är att verktyg kan utformas med tanke på användarens 
specifika behov. 

Nackdelen är att användaren måste vara uppdaterad på flera verk-
tyg. Verktyg måste bytas – man måste göra om jobbet. Övergången 
är problematisk. Indatabehov och modeller varierar mellan verkty-
gen vilket ger lägre effektivitet och ökad risk för olika felkällor.  

Web - baserat verktyg. 
ICT – Information Communication Technology är ett modernt be-
grepp som förenar IT med kommunikation. Web baserade lösningar 
är i sig inget nytt, men kan vara intressant att ta upp som ett inslag 
i valet av teknisk lösning för att genomföra energisimuleringar. 

Web baserade lösningar kan vara ett intressant alternativ till tra-
ditionella ”tumregler” för arkitekten att tidigt få tillgång till enklare 
energianalyser baserade på standardvärden och starkt förenklad 
geometrisk 3-D utformning av byggnaden. Arkitekten behöver inte 
lära sig ett nytt verktyg utan kan ’beställa simuleringar’ från någon 
organisation med kompetens kring energifrågor och det verktyg 
som används. Detta koncept är speciellt intressant i det fall det 
använda verktyget är av typen Design- och Simuleringsverktyg. Då 
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finns möjligheten att använda samma detaljerade och validerade 
beräkningsmodeller vidare i det fortsatta projekteringsarbetet.

Fördelen med denna lösning är att arkitekten inte behöver lära 
sig programmet och inte heller behöver lägga ned pengar på att 
införskaffa och uppdatera program. Han är även fri från låsningar 
till vissa system och kan byta leverantör när han vill. 

Nackdelen med denna lösning kan vara att arkitekten förlorar 
lite av den kontroll som ’direktkontakt’ med verktyget och resultat 
ger om man arbetar med ett eget verktyg. 

Samverkande verktyg. 
Den integrerade projekteringsprocessen kännetecknas av nära 
samverkan mellan aktörer över kompetensområden. För att si-
muleringsmiljön skall fungera effektivt i en sådan process måste 
verktyg effektivt kunna samverka med andra applikationer via en 
gemensam informationsmodell. BIM kan ses som ett generellt be-
grepp för en sådan informationsmodell där all information om ett 
byggprojekt dynamiskt förändras och expanderas från projektering 
till rivning. 

Denna teknik har under längre tid varit föremål för olika både 
kort- och långsiktiga forsknings- och utvecklingsprojekt nationellt 
och internationellt i samarbete med byggbranschen inom ramen för 
den internationella organisationen IAI. Målet är att hitta fram till en 
optimal gemensam beskrivning, en standard, för den information 
som skapas och används av olika applikationer under en byggnads 
livscykel. Utveckling och tillämpning av tekniken ökar i takt med 
att byggbranschen inser vilken potential till effektiviseringar som 
den möjliggör. 

Allmänt gäller att tekniken ännu inte är mogen för en mer gene-
rell praktisk tillämpning. Den är ännu behäftad med nackdelar som 
förhindrar ett effektivt informationsflöde mellan olika applikationer. 
Trots detta är det viktigt att beakta denna lösning vid planering av 
byggprojekt. 

Nackdelen med tekniken i dag är komplexiteten och trögheten 
i utvecklingsarbetet av standarder. På längre sikt kommer dock 
nackdelarna att elimineras. 

Det förekommer också en enklare och mer direkt informationsö-
verföring mellan två olika applikationer. Informationsöverföringen 
sker i samband med att ett verktyg aktiverar ett annat verktyg och 
därefter laddar ner resultat. I ett sådant fall kan överföringsformatet 
följa en viss standard eller vara specifikt för en viss kombination av 
verktyg. Denna variant och den mer komplicerade informationsö-
verföringen kan kombineras i samma simuleringsmiljö.       
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• Simuleringsverktygens möjligheter att använda standardvärden och/el-
ler samverka med andra applikationer skall belysas. Eftersom analyser 
av alternativa byggnadsutformningar innebär iterativa förändringar i 
indatamodellen är det viktigt att hanteringen av indata reduceras.

• Det är viktigt att det finns kompetens och erfarenhet i projekterings-
gruppen att föreslå nödvändiga abstraktioner för beskrivning av spe-
cifika frågeställningar i valt/valda verktyg. 

• Simuleringsverktyg skall bedömas utifrån dess förmåga att ge svar på 
centrala frågeställningar i projekteringsarbetet. 

• Användaren måste känna förtroende för de resultat som verktyget 
presenterar. I planeringen av simuleringsmiljön är det därför viktigt att 
informera sig om på vilket sätt resultaten kan garanteras. Simulerings-
verktyg som används för analys av olika byggnadstekniska lösningar 
är komplicerade och baseras på mer eller mindre exakta modeller av 
fysikaliska principer. 

• Innan det egentliga simuleringsarbetet sätter igång skall aktuell mo-
dellbeskrivning kontrolleras så att satta indata överrensstämmer med 
givna specifikationer. Simuleringsspecialist och energisamordnare skall 
verifiera att byggnadsmodellen är korrekt. Att genomföra känslighets-
analyser kan ge besked om i vilken utsträckning som förändringar i 
indatavärden ger utslag i resultaten.    

• Simuleringsverktyget skall presentera analysresultat på ett entydigt och 
informativt sätt. Resultaten skall vara anpassade för tänkta användare 
och medge en successiv detaljering då så behövs. Samtidig presentation 
av resultat för olika byggnadsutformningar bredvid varandra bidrar till 
en bättre överblick av skillnaden mellan olika alternativ.

• Komplettera projekteringsgruppen med en kompetent energi- och 
inneklimatsamordnare, som deltar under hela projekteringsarbetet och 
har huvudansvaret för att energifrågorna finns med på bordet och att 
ställda krav uppfylls. Energisamordnaren har dessutom ansvar för och 
deltar i planeringen av en effektiv simuleringsmiljö.

• Komplettera projekteringsgruppen med en kompetent simulerings-
specialist, som är knuten till valt/valda simuleringsverktyg under hela 
processen och som har huvudansvaret för byggnadsmodellering och 
genomförande av analyser samt resultatpresentation.

• Ge energisamordnaren och simuleringsspecialisten gemensamt ansvar 
att företräda energifrågor då man tillsammans med andra aktörer ut-
värderar olika byggnadstekniska lösningar inom projektet.

• För att trygga kommande behov av kompetenta aktörer i projekte-
ringsprocessen för analys av energifrågor måste byggnadsutbildningar 
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av främst arkitekter, men också ingenjörer vid tekniska högskolor 
kompletteras för att ge en större förståelse för helhet, system och 
process. Mer av samverkan mellan utbildningar inom olika program 
bör eftersträvas. Förståelsen för hur och olika byggnadsutformningar 
inverkar på en byggnads energiegenskaper är central.

 Det finns en tendens i Europa att gå över till upphandling av ar-
kitekttjänster baserade på funktionskrav. Sådana funktionskrav kan 
inkludera komfort och energiförbrukning för uppvärmning, kyla mm. 
Arkitekten får på så sätt en ur energisynpunkt viktig funktion att fylla 
tidigt i den integrerade projekteringsprocessen. Betydande energief-
fektivisering i detta skede kan åstadkommas med relativt små medel. 

• Den integrerade projekteringsprocessen skall stödjas av den simulerings-
miljö som bestämts i planeringsskedet. Olika metoder kan tillämpas 
för att successivt fånga upp lämpliga utformningar som leder fram till 
energieffektiva lösningar. En metodik, som följer Kyotopyramiden 
(Wall, �005), beskrivas på följande sätt:

�. Analysera orientering och placering av byggnaden samt bygg-
nadsutformning med avseende på solutnyttjande. Minskning av 
uppvärmningsbehov och kylbehov samt dagsljusbehov beaktas. 

�. Fortsatt reducering av värme och kylbehov genom 
a) minimera transmissions- och ventilationsförluster och maximera 

solutnyttjande under uppvärmningssäsongen.
b) använda solavskärmning då risk för övertemperaturer och kyl-

behov föreligger.
c) minska elanvändningen för t.ex. belysning, installationssystem 

och hushållsapparater. 
d) Återstående energibehov tillförs genom utformning av ener-

gieffektiva installationssystem som i så hög grad som möjligt 
använder sig av förnybara energikällor. 

 Processen beaktar bibehållet inomhusklimat, rimliga underhålls- och 
driftskostnader samt minskad miljöbelastning. 

• Byggbranschen spelar en viktig roll för att effektivisera och sprida an-
vändningen av design- och simuleringsverktyg i processen. Ett aktivt 
samarbete med programutvecklare och forskningsmiljöer inom energi-
området kan resultera i att simuleringsmiljöer utformas för branschens 
specifika behov och användning i processen. Ett sådant samarbete 
skapar förutsättningar för en effektivare och mer utbredd användning 
av energisimuleringsverktyg.    
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• På lång sikt räcker det inte med att köpa stöd av externa konsulter för 
att kunna genomföra energisimuleringar för analys av energieffektiva 
lösningar. Kostnader är ett viktigt skäl. Den samlade kunskapen om hur 
energisimuleringar hanteras rent praktiskt måste successivt föras över 
till enskilda företag i byggbranschen som har att hantera energifrågor 
tidigt i projekteringsprocessen. På sikt är en kunskapsuppbyggnad i 
företagen nödvändig. Expertgrupper bör etableras genom samverkan 
mellan myndigheter, byggbransch samt forskarvärlden. Deras uppgift 
blir att under en begränsad period ansvara för att kunskap om praktisk 
energisimulering för att uppnå energieffektiva lösningar byggs upp i 
enskilda företag. Expertgrupper deltar i det dagliga projekteringsarbetet 
och en dialog uppstår mellan experten och användarna. Expertgruppen 
bedömer löpande de praktiska omständigheterna under projekterings-
arbetet (McElroy, �999). 

• Att projektera för energieffektiva byggnader med bättre energiprestanda 
än vad olika myndighetsregler föreskriver är en kostnadsfråga. Det 
finns en konflikt mellan kostnader och belöning för dessa förbättringar. 
Sådana konflikter kan undanröjas genom att skapa incitament för 
byggherre och arkitekter som baseras på en form av belöning i relation 
till de effektivitetsvinster som uppnås (Macdonald, �005).

• Deltagande i olika användarforum med inriktning mot energisimu-
leringar är viktigt för att hålla kontakt med likasinnade och kunna 
diskutera besvärliga problemställningar. Det finns sådana i ett större 
antal länder runt om i världen.     

4.3 Design- och simuleringsmiljö
Framtagna riktlinjer på verktygsnivå skall ses som en precisering och ut-
vidgning av de riktlinjer som beskrivs under rubriken energisimulering.

Riktlinjerna är relativt generellt hållna dels för att det inte finns ett 
entydigt svar på hur en bred och effektiv användning av Design- och Si-
muleringsverktyg skall utformas dels för att ge utrymme för mer subjektiva 
och specifika detaljlösningar. De får ses som fingervisning om egenskaper 
hos verktygen som på kort och lång sikt kan komma att få ökad betydelse 
framöver. Framtagna riktlinjer skall ses som ett förslag till ramverk och råd-
givande instrument i arbetet med att bedöma, välja och utforma lämpliga 
verktyg för användning i en integrerad projekteringsprocess. Riktlinjerna 
lever inte sitt eget liv utan kommer att anpassas i takt med att riktlinjerna 
tillämpas och att förutsättningarna ändras.  
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• Den integrerade projekteringsprocessen ställer speciella krav på ak-
törer och verktyg. Verktygets (fortsättningsvis kallat DSV) termiska 
modell skall i simuleringen integrera olika byggnadsaspekter som 
påverkar byggnadens energi- och effektbehov samt termiska komfort. 
För kontinuitetens skull skall verktyget vara lämpat att användas från 
programskede och vidare i projekteringsprocessen (Clarke, �00�).

Verktyg för specialstudier av enskilda komponenter kan med fördel 
komplettera om arbetet med att sätta upp modell för beräkningarna är 
litet. Verktyget kan bygga på en detaljerad termisk modell, där flertalet 
indataparametrar är låsta till standardvärden och osynliga för använ-
daren. Solskydd och fönster var för sig och i kombination är exempel 
på komponenter som kan vara intressant att specialstudera utan alltför 
omfattande indatabeskrivningar. 

• De termiska modeller som beskriver olika byggnadsfysikaliska feno-
men skall vara detaljerade. Den termiska modellen skall ta hänsyn till 
dynamiska effekter på grund av variationer i klimat och internlaster 
med en upplösning på högst � timma. Standards skall följas om det 
finns.

• Integration av olika termiska delmodeller i samma verktyg ökar ef-
fektivitet och användbarhet (Citherlet, �00�).   

 

 

Projekt 

Termisk 
modell 

Aspekt 
A 

Aspekt 
B 

Applikation Resultat A Resultat B

Figur 4.1 Integrerat angreppssätt vid samtidig simulering av flera aspekter.

• DSV skall ha detaljerade modeller för hantering av solenergi (solproces-
sor) som tillskottsvärme som del i energiberäkningar.

• Solprocessorn skall vara detaljerad. Modellen för beräkning av sol-
transmittans genom transparenta konstruktioner skall ta hänsyn till 
infallsvinkeln för direkt solinstrålning. Solskydd skall avskärma både 
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direkt och diffust solinfall och kunna regleras enligt en eller flera 
reglerstrategier.  

• DSV skall vara levande. I takt med att nya material, byggnadsdelar, 
system och algoritmer ser dagens ljus skall verktyget utvecklas i till-
lämpliga delar.  

• DSV skall kunna hantera modeller för flera zoner. 

• De termiska modeller som beskriver olika byggnadsfysikaliska fenomen 
skall vara validerade. 

 Att validera termiska modeller är komplicerat och skall utföras av en 
eller flera simuleringsspecialister med god kunskap om byggnadsfysi-
kaliska principer och aktuellt DSV.

 I grova drag går valideringsarbetet ut på att resultat från DSV jäm-
förs med ett givet referensvärde. Det finns i princip tre olika sätt att 
validera ett beräkningsprogram:

 Analytisk validering: 
 I en analytisk validering provas ett programs ekvationer och algoritmer 

för att beräkna olika delar av en byggnads energianvändning. Refe-
rensvärden tas vanligtvis från erkända och etablerade ekvationer och 
algoritmer i andra beräkningsprogram. 

 Komparativ validering: 
 Vid komparativ validering jämförs det aktuella programmet med ett 

eller flera etablerade och validerade program. Vanligtvis testas hela 
programmets noggrannhet genom att en fiktiv byggnads beräknade 
värme- och kylbehov jämförs. Referensvärden utgörs då av resultat 
från ett eller flera etablerade och validerade program

 Empirisk validering: 
 Empirisk validering innebär att det aktuella programmets beräknings-

resultat jämförs med en eller flera verkliga byggnader där värme- och 
kylbehov på ett noggrant sätt uppmätts. Alla indata som behövs av 
DSV för att bygga upp en modell av testbyggnaden måste vara kända 
och tillgängliga för energispecialisten.  

 Problemet med validering av energiberäkningsprogram är att det 
för närvarande saknas väl utvecklade och etablerade valideringsmetoder 
som allsidigt kan bedöma programmets alla olika delar och beräknings-
rutiner. Det finns dock en internationellt erkänd valideringsmetod 
benämnd BESTEST framtagen av IEA (International Energy Agency) 
som kan användas för att bedöma vissa delar av ett energiberäknings-
program. IEA BESTEST är en komparativ valideringsmetod (Judkoff, 
�995). 
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• DSV skall kunna användas oberoende av geografisk placering för den 
projekterade byggnaden. Klimatdata skall följa vedertagna format och 
lätt kunna laddas ner från Internet. 

• Användarrelaterade faktorer som påverkar byggnadens prestanda är 
svåra att modellera. Det är därför lämpligt att studera olika scenarios 
för en given byggnadsmodell och på så sätt få en uppfattning om hur 
användarna kan påverka resultaten (Nibel, �00�). 

• DSV bygger på en geometrisk byggnadsmodell i 3- D. Modellen skall 
kunna beskrivas på ett visuellt och interaktivt sätt.

• DSV skall erbjuda dynamisk detaljering av indata till modellen. I pro-
gramskedet skall verifierade standardvärden göra det lätt att komma 
igång med enklare energianalyser varefter standardvärden ersätts med 
indata av högre kvalitet i takt med att processen framskrider. (Hand, 
�998).

• DSV skall erbjuda effektiv informationsöverföring till/från andra 
tillämpningar såsom 3-D CAD under projekteringsarbetet. IFC är 
exempel på ett mer omfattande förslag till standard för överföringsfor-
mat av projektinformation mellan olika applikationer. IFC är föremål 
för både nationellt och internationellt utvecklingsarbete i samverkan 
mellan byggbransch och programutvecklare.   

• DSV skall erbjuda flexibel hantering av bibliotek för byggnadsmaterial 
centrala för energisimuleringar. 

• DSV skall erbjuda flexibel hantering av bibliotek för byggnadskom-
ponenter centrala för energisimuleringar. 

• DSV skall erbjuda flexibel hantering av bibliotek med generiska system 
för värme- och kyla, ventilation, passiv solvärme samt sol – el (Gough 
M, �999). 

• DSV skall erbjuda flexibel hantering av bibliotek med lättanvänd 
schemastyrning för internvärme, värme/kyla, ventilation mm.  

• Byggnadsmodellen skall vara konsistent. Indata skall bara behöva matas 
in på ett ställe och sedan vara generellt tillgänglig. Det får inte vara 
någon konflikt mellan enskilda indata och indata beräknade utifrån 
andra givna värden i modellen.

• Designdelen i DSV skall ge möjligheter till sol- och skuggstudier både 
utvändigt mot fasader och invändigt i enskilda rum. Sektionsplan skall 
ge möjligheter att ’titta’ in i ett rum. 

• Utifrån beräknade värden för energiflöden och temperaturer skall DSV 
tillhandahålla ett antal relevanta parametrar som beskriver byggnadens 
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termiska prestanda. Parametrarna skall vara informativa och anpassade 
för de problemställningar man har att hantera i processen.  

 Exempel på primära resultatparametrar är:
• Specifik energianvändning
• Effektbehov för värme / kyla
• Energiflöden 
• Ventilationsflöden 
• Temperatur - zon / rum
• Temperaturer - ytor  
• Temperaturer - max- och min. värden
• Temperaturer - varaktighet
• Strålningstemperatur 
• Operativa temperaturer
• Fangers komfortindex.

• Resultatparametrar skall kunna vidareförädlas och presenteras på 
lämpliga aggregeringsnivåer såsom zon, zoner, byggnad. 

• Resultatparametrar skall kunna exporteras till andra verktyg för vidare 
specialanalyser och presentation. 

• Energibalans skall kunna brytas ner på typer av flöden. Flöden skall 
också kunna presenteras på komponent- och zon - nivå. Presentationen 
skall indikera orsaker till eventuella problem samt föreslå nödvändiga 
förändringar.    

• Resultatpresentation skall vara dynamisk. Detta innebär att resultat suc-
cessivt skall anpassas till detaljeringsgraden under processens gång. 

• Resultat skall vara informativa och presenteras i tabeller och lämpligt 
valda diagram.

• Resultat från ett urval byggnadsutformningar skall på ett överskådligt 
och informativt sätt kunna presenteras samtidig. 

• DSV skall erbjuda effektiva möjligheter att samtidigt överblicka bygg-
nadens geometriska och tekniska utformning. Givna förutsättningar 
för en energisimulering skall lätt kunna presenteras för användaren.  

• DSV skall ha en arbetsyta som minimerar behovet av att orientera sig 
mellan olika menyer. Från arbetsytan skall geometrisk och teknisk mo-
delluppbyggnad, energisimuleringar samt resultatpresentation hanteras 
via funktionslistor strategiskt placerade runt arbetsytan.

• DSV skall ge användaren ett effektivt stöd vid användning av verktygets 
olika funktioner. Olika former av stöd kan kombineras. Stödet som 
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ges skall vara anpassat för den funktion som användaren just använder 
och behöver hjälp med. (Nielsen,�993; Hand, �998).

 Exempel på olika stöd är:

• Hjälpfunktion för:

• Utförliga felmeddelanden som uttrycks med enkelt språk och 
exakt pekar ut vad som är fel. Felmeddelandet skall kompletteras 
med uppgifter om hur felet möjligen kan åtgärdas.   

• Begreppsförklaring
 Begrepp skall vara konsekventa och förklaras på ett kort och 

stringent sätt utan irrelevant information. 

• Modelluppbyggnad
 Hjälpen skall på ett logiskt och vägledande sätt orientera använ-

daren i alla nödvändiga moment för uppbyggnad av byggnads-
modell, energisimulering samt resultatpresentation. Möjligheter 
och begränsningar skall tydligt anges. Det är värdefullt om 
hjälpen också innehåller beskrivning av fysikaliska principer i 
anknytning till de olika momenten. 

• Träningspaket
 Träningspaket kan ses som en ’prova på’ möjlighet då DSV 

utvärderas. Det är ett bra stöd för att bilda sig en uppfattning 
om vilka möjligheter och begränsningar som finns.

• Användarforum
 Är en ovärderlig möjlighet att tillsammans med andra använ-

dare snabbt och enkelt kunna diskutera, få uppslag och finna 
lösningar på nya och kniviga problem som uppstår. 

• Support från programleverantören
 Det är speciellt viktigt att programleverantören erbjuder sup-

port till nya användare av verktyget för att besvara frågor om 
funktionalitet och eventuella felaktigheter i programvaran. 

• Eftersom vissa energisimuleringar kan ta tid att exekvera skall 
det finnas en ’mätare’ som visar användaren hur simuleringen 
fortskrider. Mätaren skall kompletteras med text om vad som 
pågår.  

• Avbryta pågående aktivitet
   Användaren skall ges möjlighet att direkt kunna avbryta en 

pågående aktivitet. 
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• Ångra val
   Användaren skall ges möjlighet att direkt kunna ångra ett gjort 

val. 

• Utformning och struktur av användargränssnittet spelar en avgörande 
roll för effektiviteten i användningen.

• Gränssnittet skall ha en utformning som gör användningen effektiv 
och förhindrar onödiga felkällor. 

 Exempel på krav som skall vara uppfyllda:

• Gränssnittet skall innehålla grafiska element som är strukturerade 
och organiserade på ett sådant sätt att sambandet mellan olika 
funktioner är lätt att förstå. 

 Grafiska element skall följa MS Windows standard.   

• Grafiska element såsom ikoner skall vara utformade på ett sätt 
som får användaren att uppleva gränssnittet som intuitivt. Det 
ska vara lätt att lära sig och navigera i. Kortkommandon skall 
finnas som ett alternativ för den mer erfarne användaren. 

• Färgval/kontrast skall väljas så att strukturen och associationer 
till olika funktioner i gränssnittet förstärks. 

• Språket skall vara klart, tydligt och konsekvent så att inga miss-
förstånd uppstår. 

• Språket skall vara anpassat för tänkta användare för att förhindra 
ett felaktigt användande.

• Överflödig information får inte dölja budskapet i kommunika-
tionen mellan användaren och gränssnittet.

 Exempel på grafiska element enligt MS Windows standard:

• Kommandoknappar
• Ikoner
• Verktygsfält
• Kontrollpaneler med grupper av funktioner
• Listboxar
• Dialogrutor
• Fliksystem
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5 Exempel på tillämpning 
av riktlinjer för Design- 
och simuleringsmiljö.

I detta exempel demonstreras ett sätt på vilket framtagna riktlinjer tillämpas 
som ramverk för bedömning i vilken omfattning utvalda verktyg kan anses 
stödja en effektiv användning i processen. Andra användningsområden 
beskrivs i kapitlet Riktlinjer. Verktygen valdes ut genom en begränsad 
inventering på Internet. Uppgifter om programmen hämtades dels in via 
Internet och dels via personliga kontakter. I något fall har det varit möjligt 
att använda en demoversion.

Syftet är att sätta upp en bedömningstabell över verktygen och där ge en 
grov bild över i vilken utsträckning egenskaperna hos de enskilda verktyg 
ligger inom ramen för framtagna generella riktlinjer och därmed kunna 
bidra till en simuleringsmiljö som möjliggör en effektiv användning av 
verktyget i processen.

Som tidigare nämnts är riktlinjerna generella och mer rådgivande än 
absoluta. Bedömnings-tabellen ger en övergripande bild. För att bedöma ett 
verktygs lämplighet i relation till andra verktyg behövs ytterligare kunskap 
och dokumentation om hur programmet är utformat i detalj inom ramen 
för en enskild riktlinje (Crawley D.B., �005). Detta arbete ställer krav på 
mycket god kunskap om programmet och bör därför genomföras av en 
erfaren användare tillsammans med programutvecklare.    

Det är viktigt att poängtera att ingen rangordning gjorts mellan verk-
tygen på marknaden, utan detta urval skall bara ses som exempel på några 
tillgängliga verktyg. 

De rubriker som finns i bedömningstabellen avspeglar de riktlinjer som 
bedömts vara av betydelse för en viss applikation. Antalet rubriker är alltså 
inte statiskt utan kan variera med tillämpningen av riktlinjerna.  

Lista över utvalda verktyg
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Verktyg Leverantör Internetadress

SketchUp Pro Google / SketchUp http://sketchup.google.com/index.html

ArchiCAD Graphisoft http://www.graphisoft.se/

ECOTECT Centre for Research in  http://ecotect.com/ 
 the Built Environment

DesignBuilder DesignBuilder Software  http://www.designbuilder.co.uk 
 Ltd

IDA ICE Equa simulation AB http://www.equa.se/

ParaSol  EBD http://www.ebd.lth.se/

VIPWEB/VIP+ Strusoft AB http://vip.strusoft.com/

EnergyPlus  �) U S Department of Energy http://apps�.eere.energy.gov/buildings/ 
  energyplus/

�) EnergyPlus är en detaljerad beräkningsmotor som servar andra utvalda verktyg.  

Utvalda verktyg

Nedan görs först en allmän beskrivning av varje verktyg och därefter en 
sammanfattning i bedömningstabellen. I den allmänna beskrivningen har 
rubriken Indata/Samverkan i bedömningstabellen ytterligare detaljerats 
till en samverkansmatris där typ av samverkan med andra verktygr anges. 
Samverkan mellan de olika verktygen beskrivs i samverkansmatrisen och 
informationsöverföring sker i riktning från kolumn till rad.

SketchUp Pro används med fördel som ett skissningsverktyg och är en 
programvara som bland annat kan användas för att skapa, dela och pre-
sentera 3-D modeller. Arbetssättet är intuitivt och att skapa 3-D modeller 
går snabbt. Samverkan mellan SketchUp och det detaljerade simulerings-
verktyget EnergyPlus är under utveckling. För ytterligare detaljering i 3-D 
modellen kan SketchUp modellen föras över till ArchiCAD. Samverkan 
mellan ArchiCAD och EnergyPlus via en projektmodell kallad BIM är 
under utveckling. Överföringsmöjligheten från ArchiCAD till Sketchup är 
inte en del i det primära informationsflödet, utan kan ses som en möjlighet 
att utnyttja SketchUp’s grafiska möjligheter i dokumentationssyfte. 
Målgrupp är arkitekter.
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ArchiCAD är ett modellorienterat CAD verktyg som är utvecklat av ar-
kitekter för arkitekter. När man kommer lite längre i projekteringsarbetet 
har man lite fler konstruktiva lösningar och behöver kanske då göra en 
närmare studie om hur byggnaden i detalj skall utformas. ArchiCAD till-
handahåller en gemensam projektmodell kallad BIM som gör samverkan 
mellan olika verktyg möjlig. 

Samverkansmatris:

SAMVERKAN SketchUp Pro ArchiCAD

SketchUp Pro  IFC (BIM)                        
EnergyPlus Plugin IFCtoIDF ; BSPro Com Server 
ArchiCAD Add-on 

Samtliga tekniker för samverkan mellan de olika verktygen är under ut-
veckling och därför ännu inte fullt kommersiellt gångbara för användning i 
en integrerad projekteringsprocess. Matrisen ger en fingervisning om vilka 
kombinationer av samverkan som på lite längre sikt kan bli tillgängliga.

Vid fullt utvecklad funktionalitet kan SketchUp 3-D fungera som ett 
DSV. SketchUp 3-D modeller kan successivt övergå i ArchiCAD 3-D 
modeller och energianalyser genomföras med samma simuleringsverktyg, 
EnergyPlus, och därmed samma beräkningsmodeller.

ECOTECT är ett komplett projekterings- och simuleringsverktyg med 
en bred arsenal av funktioner som behövs för att förstå hur effekterna 
av olika byggnadsutformningar påverkar byggnadens prestanda. Arbets-
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sättet är visuellt och interaktivt vilket gör det enkelt att snabbt studera 
olika alternativ från skissning och vidare i processen efterhand som mer 
information blir tillgänglig (IBPSA, �008). 

ECOTECT kan exportera en IDF fil till EnergyPlus. Samverkan mel-
lan ArchiCAD och ECOTECT via BIM är under utveckling. Samverkan 
mellan de olika verktygen beskrivs i samverkansmatrisen. Förutom att vara 
en del i det primära informationsflödet, används överföringsmöjligheten 
från ArchiCAD till ECOTECT i de fall där zoning är komplex. I juni 
�008 övertog Autodesk, Inc. rättigheterna till ECOTECT. 
Målgrupper är arkitekter, installationskonsulter. 

	

Samverkansmatris:

SAMVERKAN ECOTECT   ArchiCAD  

ECOTECT  IFC; gbXML
EnergyPlus IDF IFCtoIDF ; BSPro Com Server  
ArchiCAD   

Samtliga tekniker för samverkan mellan de olika verktygen är under ut-
veckling och därför ännu inte fullt kommersiellt gångbara för användning i 
en integrerad projekteringsprocess. Matrisen ger en fingervisning om vilka 
kombinationer av samverkan som på lite längre sikt kan bli tillgängliga.

Vid fullt utvecklad funktionalitet kan ECOTECT fungera som ett DSV, 
dock saknas länken mellan ECOTECT och ArchiCAD där ECOTECT 
modellen i senare skede förs över till ArtchiCAD via BIM. Energianalyser 
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genomförs med samma simuleringsverktyg och därmed samma beräk-
ningsmodeller. 

DesignBuilder kombinerar snabb byggnadsmodellering och bekväm an-
vändning med ‘state of the art’ dynamisk energisimulering. DesignBuilder 
är ett unikt verktyg för att skapa och analysera byggnadsutformningar. Det 
har utvecklats speciellt för att kunna användas i alla projekterings-skeden.  
Från programskede där endast få parametrar behövs för att beskriva bygg-
nadsutformningen till mer detaljerade byggadsmodeller. DesignBuilder 
riktar sig till arkitekter, installationskonsulter samt energikonsulter (IBPSA, 
�008; Rosenlund, �008). 
Målgrupper är arkitekter, installationskonsulter. 

	

Samverkansmatris:

SAMVERKAN CAD software

DesignBuilder gbXML ; IFC      �) 

�) DesignBuilder Software Ltd. har nyligen (Dec �006) påbörjat arbete 
med ett hjälpmedel för att importera 3-D CAD data inkluderande 
geometrin för väggar, fönster, tak etc. via formatet gbXML. Denna 
möjlighet planeras vara klar med version �.  Man planerar också en 
möjlighet att importera IFC data med viss restriktion av hur geometrin 
representeras.  
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IDA ICE är ett modulärt och dynamiskt fler - zons simuleringsverktyg 
för detaljerade studier av termiskt inneklimat i enskilda zoner såväl som 
hela byggnaden. Byggnaden och dess installationer simuleras. Använ-
dargränssnittet har utformats för att underlätta design och simulering 
av enklare byggnadsmodeller, men erbjuder också den fulla flexibiliteten 
hos IDA för avancerade användare (IBPSA, �008). Det finns 4 nivåer av 
användargränssnittet:

�. Wizards för studier av enklare rumsmodeller. 

�. Standard nivå som täcker de oftast förekommande simuleringsfallen 
och användaren kan utformar godtyckliga byggnader.

3. Avancerad nivå där användaren kan arbeta på en detaljerad nivå 
och formulera matematiska modeller för olika komponenter och 
system. Dessutom kan utdata från simuleringen kompletteras med 
nya variabler. 

4. Nivå för utvecklare av matematiska modeller NMF. 
 Unikt för IDA är möjligheten att skapa egna beräkningsmodeller för 

nya komponenter. Detta är en möjlighet som kräver god kunskap 
om programmets uppbyggnad och hur modell-utveckling görs.

Målgrupper är arkitekter, installationskonsulter. 
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Samverkansmatris:

SAMVERKAN ArchiCAD

IDA ICE IFC (BIM)                           

Samtliga tekniker för samverkan mellan de olika verktygen är i princip 
klar och kommersiellt tillgänglig, men informationsöverföringen från 
ArchiCAD till IDA ICE kräver en del handpåläggning. Resultat från 
simuleringar kan exporteras till andra verktyg, t.ex. Excel.

ParaSol är ett gratis verktyg som specialiserar sig på utvärdering av ef-
fektiviteten hos utvändiga, mellanliggande och invändiga solskydd i 
kombination med olika fönstersystem. Det termiska klimatet i ett rum kan 
också simuleras. Resultatet beskriver dels effektiviteten hos valda solskydd 
dels prestanda för energi- och komfort i en zon / ett rum. Resultat från 
simuleringar kan exporteras till andra verktyg, t.ex. Excel (Kvist, �006; 
IBPSA, �008).
Målgrupper är arkitekter, installationskonsulter. 

 

	

VIPWEB  (Jonsson, �006) är ett Internet-baserat system knutet till VIP+ 
beräkningskärna. Används i tidigt skede och beräknar energibehov. All data 
kan sparas i en databas som gör att sökningar och rapporter blir enkla att 
göra. Mer detaljerade indata kan analyseras vidare med simuleringsverkty-
get VIP+. Energianalyser genomförs med samma simuleringsverktyg och 
därmed beräkningsmodeller. En plugin har tagits fram för ArchiCAD. 
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Geometrin i ArchiCAD reduceras och förs över till VIP+ för energiberäk-
ning (IBPSA, �008; Bülow - Hübe, �008). 
Målgrupper är arkitekter, byggherrar.

	

Samverkansmatris:

SAMVERKAN VIPWEB   ArchiCAD  

VIPWEB     Plugin
VIP+  VIP fil  

Informationsöverföringen från ArchiCAD till VIPWEB  kräver en del 
handpåläggning och är inte helt komplett (Magnusson, �007).

VIP+ beräknar energibehov för en byggnad med hänsyn till kända och 
mätbara delenergiflöden. Man behöver alltså inte uppskatta någon post 
i energibalansen. VIP+ innehåller i huvudsak två beräkningsmodeller; 
Modellen för värmelagring i byggnadsstommen samt modellen för beräk-
ning av luftflöden genom ventilationssystem och läckage. En dynamisk 
beräkningsmodell ger resultat timme för timme under ett år.
Målgrupper är installationskonsulter, arkitekter, byggherrar.
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Bedömning av utvalda verktyg 

Symboler i bedömningstabellen:

Symbol Betydelse
 x Verktyget ligger inom ramen för riktlinje
 ● Verktyget använder komplex informationsöverföring
 ○ Verktyget använder specifik informationsöverföring
 p Funktion är planerad
 <  Uppsättning resultatparametrar inte enligt riktlinjer.  
  Antalet färre. 
 <>  Uppsättning resultatparametrar inte enligt riktlinjer.  
  Antalet samma eller fler.

Rubriker med kursiv stil ligger inom ramen för framtagna riktlinjer.
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Bedömningstabell:

Design- och Simuleringsmiljö 

Lösning        
  DSV x x x 
  Enskilt verktyg    x x x
  Web verktyg   x   x
  Samverkande verktyg p ● ○ ●   ● ○ ○
  Annat    
Modeller 
 Termiska     
  Detaljerad x x x x x x
  Fler - zonsmodell x x x  x x
  Förenklad  x    
 Solprocessor     
  Detaljerad x x x x x  
 Validering     
  Ja x x x x x x
Indata     
  3-D geometri x x x x x
  Interaktiv och visuell 3-D modellering x x  x
  Dynamisk detaljering x x x   x
  Bibliotek x x x x   x
  Generiska system x x x x   x
  Samverkan p x x  x 
Resultat     
  Överblick geometri och teknisk lösning x x x  x
  Sol- och skuggstudier x x x  x
  Parametrar <> <> <> <> < <
  Aggregering x x x  
  Dynamisk detaljering x  x  
Stöd     
  Begreppsförklaring x x   x x x
  Modelluppbyggnad x x x x x x
  Träningspaket x x    x
  Användarforum x x   x
  Leverantörssupport x x x x  x
Gränssnitt     
  Grafiska element x x x  x
  Ikoner x x x  x x
  Arbetsyta x x  
  Funktionslistor x x   x
  Kortkommandon x x  
  Färgval/kontrast x x x  x
  Språk x x x x x x
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6	 Diskussion	och	slutsatser	

Mot bakgrunden av samhällets förändrade syn på energifrågor med kopp-
ling till byggsektorn har behov uppstått om att förändra kompetens och 
arbetsmetoder i byggprocessen. Det är allmänt känt att analys av energi-
frågor i tidigt projekteringsskede i stort sätt har lyst med sin frånvaro. De 
nya förutsättningarna har emellertid gjort det intressant att försöka hitta 
bättre och effektivare sätt att genomföra energisimuleringar. Att göra något 
effektivare innebär att någon känd situation skall förändras. Man måste 
alltså veta mellan vilka tillstånd situationen skall förändras.

En enkätundersökning genomfördes därför som skulle ge exempel på 
hur olika aktörer idag praktiskt arbetar med energifrågor under projekte-
ringsskedet. Tyvärr så svarade för få personer på enkäten, vilket omöjlig-
gör några generella slutsatser. Det har dock visat sig att litteraturstudier, 
diskussioner med kollegor gett en bra bild av situationen och fungerat 
som underlag i det vidare arbetet.

En riktlinje är som namnet antyder en formulering eller text som pekar 
i en viss riktning. Riktningen är inte absolut utan beskriver endast ramarna 
inom vilka ytterligare formuleringar eller analyser måste göras. Ett antal 
riktlinjer har formulerats och delats upp på olika nivåer. Varje nivå har en 
viss inriktning, men tillsammans anger de ramarna för hur man på kort- 
och lång sikt praktiskt kan förfara för att uppnå en effektivare användning 
av verktyg i tidigt integrerat projekteringsskede.  

Olika användningsområden för framtagna riktlinjer har pekas ut och 
med ett exempel demonstreras ett sätt på vilket framtagna riktlinjer till-
lämpas som ramverk för bedömning i vilken omfattning utvalda verktyg 
kan anses stödja en effektiv användning i processen. Att gå ett steg vidare 
i detaljeringsnivå och göra jämförelser mellan olika verktyg ställer ökade 
krav på kompetens och kännedom om respektive verktyg. 

Som tidigare nämnts är de framtagna riktlinjerna inte absoluta utan 
skall hållas levande och justeras i takt med förändringar i använda arbets-
metoder och den simuleringsmiljö som verktygen ingår i.  

Samverkan mellan olika verktyg och applikationer i en viss simule-
ringsmiljö har sedan lång tid tillbaks varit föremål för nationella och 
internationella samarbetsprojekt mellan forskning och olika företag inom 
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byggsektorn. Det finns emellertid fortfarande hinder för att samverkan 
mellan olika verktyg skall fungera fullt ut. I artikeln (de Wilde, �00�) 
identifieras ett allvarligt och komplicerat hinder för att uppnå detta mål. 
Där menar man att en framgångsrik samverkan är omöjlig utan att sam-
tidigt ta hänsyn till den arbetsprocess i vilken projektering och analyser 
görs. Referenserna  (de Wilde, �004) och (Gupta, �004) är exempel på 
framtida forskningsprojekt som tittar på hur man skall lösa problemet 
att på ett effektivt sätt erbjuda datorstöd i projekteringsprocessen för ett 
rationellt beslutsfattande vid val av energieffektiviserande byggnadskompo-
nenter. Figur 6.� sammanfattar intentionerna i deras arbeten. Design- och 
simuleringsverktyget får automatiskt tillgång till alla nödvändiga indata 
som beskriver aktuell byggnadsutformning och presenterar meningsfulla 
resultat för arkitekten.  

  

Beslut

Konskvens

Projekteringsprocess
Arkitekt /
konstruktör

Projekterings-
stöd

Figur 6.1 Datorstödd projekteringsmiljö (Clarke, 2001).

Aktuellt projekt analyserar byggnaders prestanda med avseende på aspek-
terna energi- och effektbehov samt termisk komfort. Den använda meto-
diken skulle emellertid också kunna tillämpas på andra byggnadsaspekter 
som på samma sätt förutsätter ett holistiskt perspektiv på byggnaden i en 
integrerad projekteringsprocess. Fukt kan vara en sådan aspekt.
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Sammanfattning

Det är väl bekant att byggsektorn innehar en nyckelroll i omställningen 
till hållbar utveckling. Sektorn representerar omfattande ekonomiska, 
sociala och kulturella värden, samtidigt som den orsakar omfattande mil-
jöpåverkan genom en hög användning av energi. Det finns idag uttalade 
mål för såväl miljöanpassning och energieffektivisering, som formulerats 
av Byggsektorns kretsloppsråd. I korthet kan man säga att det rör sig om 
en total minskning av energianvändningen med �0% fram till år �0�0, 
och med 30% till år �0�5, jämfört med år �000. Det är värt att notera 
att ambitionerna satts upp av företrädare för sektorn, och att målen anses 
möjliga att uppnå. Därtill kommer ökande energipriser. Denna situation 
skapar tydliga incitament för speciellt byggherrar, men också projektörer 
och entreprenörer att mer än tidigare fokusera på energieffektiviteten hos 
befintliga och nyproducerade byggnader.

För att säkerställa en minskning av energianvändningen i byggnader 
måste projekteringsarbetet utgå från att byggnaden betraktas som ett system 
med samverkande delar. Arbetsmetoderna i projekteringsarbetet måste 
förändras så att olika aktörer redan i tidigt projekteringsskede samverkar 
med varandra i en integrerad process.

För att åstadkomma det energieffektiva byggandet måste, redan under 
tidigt projekteringsarbete, olika kombinationer av systemlösningar kunna 
analyseras och utvärderas, hur de samverkar eller motverkar varandra. 
Detta är en komplicerad uppgift som ställer nya och högre krav på effektiv 
användning av analysverktyg i processen. Analysverktyg med inriktning 
mot energifrågor har av olika anledningar hittills använts väldigt sparsamt 
och på ett ineffektivt sätt.  

Målsättningen med detta projekt har varit att försöka kartlägga olika 
hinder och att utifrån dessa formulera en uppsättning riktlinjer som skapar 
förutsättningar för en effektivare och mer utbredd användning av verktyg 
i tidigt projekteringsskede.  

Arbetets uppläggning och genomförande baserades dels på en mindre 
enkätundersökning och dels på mer omfattande litteraturstudier. Lit-
teraturstudierna genomfördes huvudsakligen via Internet. Enkätunder-
sökningen riktade sig till en liten utvald grupp aktörer med erfarenhet 
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från projekteringsarbete i ett tidigt skede. Intervjupersonerna var i förväg 
tillfrågade om man var intresserad av att deltaga. Kunskapsbidraget från 
enkätundersökningen blev emellertid inte vad vi hoppats på. Litteratur-
studierna i kombination med diksussioner med kollegor samt egna erfa-
renheter fick därför större betydelse för arbetets genomförande.  

Totalt har ett trettiotal hinder kartlagts och förtecknats i en lista. Med 
utgångspunkt från rapportens definition av ’Effektiv användning’ har det 
varit nödvändigt att vidga perspektivet för identifiering av hinder. Därför 
har hinder formulerats på tre olika teman/nivåer:

�) Projekteringsprocessen
�) Energisimuleringar
3) Design- och simuleringsmiljö   

Utifrån de identifierade hindren har ett antal matchande riktlinjer av 
både kort- och långsiktig karaktär formulerats. Riktlinjer på nivå � och 
� kan företrädesvis användas i planeringsfasen av ett byggprojekt medan 
nivå 3 har en operativ karaktär och kan användas som ett ramverk för att 
bedöma i vilken omfattning ett enskilt verktyg kan anses stödja en ef-
fektiv användning. Dessutom kan nivå 3 användas dels som mall för att 
dokumentera verktyg på marknaden och dels användas som vägledning 
och diskussionsunderlag vid nyutveckling av verktyg för design- och 
energisimuleringar. Riktlinjerna är på intet sätt statiska utan utvecklas, 
förändras och struktureras om med tiden efterhand som de tillämpas. Vissa 
riktlinjer kan tillämpas med kort framförhållning medan andra är av mer 
långsiktig karaktär och föremål för pågående nationellt och internationellt 
forsknings- och utvecklingsarbete. För att riktlinjer skall vara meningsfulla 
och användbara måste det finnas utrymme för variationer i den specifika 
tillämpningen beroende på omständigheterna. Riktlinjerna skall inte vara 
till för att påtvinga detaljerade lösningar utan ses som vägledande i olika 
val- och utvecklingssituationer. 

Olika användningsområden för framtagna riktlinjer har pekas ut och 
med ett exempel demonstreras ett sätt på vilket framtagna riktlinjer till-
lämpas som ramverk för bedömning i vilken omfattning utvalda verktyg 
kan anses stödja en effektiv användning i processen. 

Samverkan mellan olika verktyg och applikationer i en viss simule-
ringsmiljö har sedan lång tid tillbaks varit föremål för nationella och 
internationella samarbetsprojekt mellan forskning och olika företag inom 
byggsektorn. Det finns emellertid fortfarande hinder för att samverkan 
mellan olika verktyg skall fungera fullt ut. I artikeln (de Wilde, �00�) iden-
tifieras ett allvarligt och komplicerat hinder för att uppnå detta mål. Där 
menar man att en framgångsrik samverkan är omöjlig utan att samtidigt 
ta hänsyn till den arbetsprocess i vilken projektering och analyser görs.
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I aktuellt projekt är det analyser av byggnaders prestanda med avse-
ende på aspekterna energi- och effektbehov samt termisk komfort som 
behandlats. Den använda metodiken skulle emellertid med mindre an-
passningar kunna användas på andra byggnadsaspekter som på samma sätt 
är beroende av att man betraktar byggnaden ur ett holistiskt perspektiv. 
Fuktberäkningar är ett exempel på en sådan aspekt.



Energieffektiva byggnader

60



Referenser

6�

Referenser

Abel, E., & Elmroth, A. (�006). Byggnaden som system. Formas.

Augenbroe, G. (�000). ICT tools for design and engineering of buildings: A 
design analysis view.  

Augenbroe, G. (�00�). Trends in building simulation.

Bergsten, B. (�00�). Energiberäkningsprogram för byggnader – en jämförelse 
utifrån funktions-och användaraspekter.  

Björsell, N., Bring, A., Eriksson, L., Grozman, P., Lindgren, M., Sahlin, 
P., Shapovalov, A., & Voulle, M. (�999). IDA indoor climate and 
energy.

Boverkets författningssamling �006:��, BBR�� .   
http://webtjanst.boverket.se/Boverket/RattsinfoWeb/vault/BBR/PDF/
BFS�006-��BBR��.pdf

Bülow - Hübe, H. (�008). Konsultation per telefon.   
http://www.tyrens.se/sv/Kompetensomraden/Energi/

Citherlet, S., Clarke, J. A., & Hand, J. (�00�). Integration in building 
physics simulation. 

Clarke, J. A. (�00�). Energy Simulation in Building Design. 

Crawley, D. B. (�005). Contrasting the capabilities of building energy per-
formance simulation programs. 

de Wilde, P. (�999). Invocation of building simulation tools in building design 
practice. Proceedings of the Building Simulation ‘99.  

de Wilde, P. (�004). Computational Support for the Selection of Energy 
Saving Building Components. PhD thesis. 

de Wilde, P., Augenbroe, G., & van der Voorden, M. (�00�). Design 
analysis integration: supporting the selection of energy saving building 
components. 



Energieffektiva byggnader

6�

Gough, M. (�999). A Review of New Techniques in Building Energy and 
Environmental Modelling.

Gupta, S. (�004). Exploring performance query space.

Hand, J. W. (�998). Removing barriers to the use of simulation in the building 
design professions. PhD – thesis.

Hensen, J. L. M. (�00�). Building performance simulation at the start of 
the 3rd millennium. Building and Environment.

Hensen, J. L. M. (�004). Performance simulation for better design. Energy 
and Buildings.

IBPSA. (�008). Building Energy Software Tools Directory. http://apps�.eere.
energy.gov/buildings/tools_directory/

ISO 9�4�. Standard uppdelad på flera avsnitt och som täcker ett antal as-
pekter som berör personer som använder datorer. http://en.wikipedia.
org/wiki/ISO_9�4�

Jansson. S., & Stroke, M. (�008). Virtuellt byggande. 

Johansson, B. (�997). Byggnaden i fokus - Byggnad och byggande i helhets-
perspektiv. IVA. 

Jonsson, C., & Warfvinge, C. (�007). Energilotsen – en handledning i 
att bygga energieffektiva hus. SBUF informerar 07:07 Energilotsen : 
http://www.energilotsen.nu/

Judkoff, R., & Neymark, J. (�995). Building energy simulation test (BE-
STEST) and diagnostic method. Rep. No. NREL/TP-47�-6�3�, US 
National Renewable Energy Laboratory, Palo Alto. 

Kirkegaard, B., Kirkegaard, H. P., Brohus, H., & Fisker, M.A. (�008). 
MCDM in practice – an architectural point of view.  

Kvist, H. (�996). Modern informationsteknologi – ett prototypsystem för 
demonstration av samverkan mellan heterogena projekteringshjälpmedel 
(Rapport TABK--96/3037). Lund: Lunds Universitet, Luns Tekniska 
Högskola, Institutionen för Byggnadskonstruktionslära.

Kvist, H. (�995). Modern informationsteknologi – en förutsättning för 
en effektivare byggprocess (Rapport TABK--95/30�7). Lund: Lunds 
Universitet, Luns Tekniska Högskola, Institutionen för Byggnads-
konstruktionslära.

Kvist, H. (�006). ParaSol v3.0 – gratis projekteringshjälpmedel för sol-
skydd.



Referenser

63

Lawson, B. (�997). How designers think: the design process demystified, 
Architectural Press.

Lindfors, C. (�003). Process oriented information management in construc-
tion. KTH.

Löhnert, G., & Dalkowski, A. (�003). Integrated Design Process, a Guideline 
for Sustainable and Solar-Optimised Building Design. IEA Task �3. 

Macdonald, I.  A., McElroy, L. B., Hand, J. W., & Clarke, J. A. (�005). 
Transferring Simulation from Specialists into Design Practice.

Magnusson Waltin, A, & Sacher, J. (�007). Praktisk nytta av en byggnads-
informationsmodell. 

McElroy, L. B., & Clarke, J. A. (�999). Embedding Simulation within 
Energy Sector Businesses.

Morbitzer, C. A. (�003). Towards the Integration of Simulation into the 
Building Design Process. ESRU. PhD – thesis. 

Morbitzer, C. A. (�00�). Integration of Building Simulation into the Design 
Process of an Architecture Practice. 

Nibel, S. m.fl. (�00�). Context and Methods for Tool Designers, Energy-
Related Environmental Impact of Buildings. IEA Annex 3�.

Nielsen, J. (�993). Usability Engineering. Academic Press.

Nordström, C. (�004). Coordination in the planning and building process. 
IDEEB : Intelligently Designed Energy efficient Buildings – assessment 
and control by an Eco-Factor system.

Nyman, L., & Söderström, J. (�007). Visionen BIM – användandet av nya 
informationsteknologier i byggbranschen.  

Papamichael, K. (�00�). Barriers in developing and using simulation-based 
decision-support software. 

Peabody, E. (�900). Headmaster, Groton School, Groton, Massachu-
setts. 

Pedrini, A. (�003). Integration of low energy strategies to the early stages of 
design processof office buildings i warm climate. 

Regeringens proposition. �005/06:�45 Nationellt program för energieffek-
tivisering och energismart byggande. Stockholm. Miljö- och samhälls-
byggnadsdepartementet.



Energieffektiva byggnader

64

Rosenlund, H. (�008). Konsultation per telefon.  http://cecdesign.se/

Saad Al-Homoud, M. (�00�). Computer-aided building energy analysis 
techniques.

STEM - Statens energimyndighet. (�007). Energiläget.

Sunding, L., Ekholm, A., Johansson, C. R., & Odenrick, P. (�003). Re-
framing the problems in the building sector.

U S Department of Energy. (�008). Building Energy Software Tools Direc-
tory. http://apps�.eere.energy.gov/buildings/tools_directory/

VIPWEB. �008. Produktbeskrivning. http://vip.strusoft.com/index.
php?option=com_content&task=view&id=�4&Itemid=45&lang=sv

Wall, M. (�003). Utnyttjande av solenergi i energieffektiva byggnader.  IEA 
Task �3.

Wall, M. (�005). Bygg energieffektivt – kunskapen finns. Formas.



Bilaga A

65

Bilaga A

Översikt enkätfrågor
Här presenteras exempel på olika frågeställningar i enkäten. Frågorna 
är organiserade i olika avsnitt A - F. Begreppet TYPISKT projekt, som 
används i enkäten, är den typ av projekt som intervjupersonen oftast 
arbetar med. 

Avsnitt A: Din bakgrund 
Detta avsnitt fokuserar på

a. Den svarandes roll.
b. Företagstyp
c. Erfarenhet.
d. Energieffektivisering och integrerad projektering i TYPISKT pro-

jekt.

Avsnitt B: Användning av dataprogram i ett TYPISKT byggprojekt.
Detta avsnitt fokuserar på

e. Vem / vilka som använder dataprogram i ett TYPSIKT projekt.
f. I vilket / vilka skeden som dataprogram används. 

 
Avsnitt C: Beskrivning av dataprogram som används i ett TYPISKT 
byggprojekt

�) RUBRIK C�.�: Beskrivning av det mest frekvent använda data-
programmet för att skapa byggnadens geometriska 
utformning, studera solinfall och skuggning.

 Rubrik C�.� har samma uppsättning frågor som nedanstående 
rubrik C3.�.

�) RUBRIK C3.�:  Beskrivning av det mest frekvent använda data-
programmet för att beräkna / simulera energi- och 
effektbehov samt termisk komfort.
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• C3.�.0.� Ange dataprogrammets namn 
• C3.�.0.� Ange programleverantörens namn 
• C3.�.0.3 Ange e-mailadress till programleverantören 
• C3.�.� Kostnad licens / köp. (�- hög, 5-låg) 
• C3.�.�.� Support från programleverantören. (�- ej tillfredsställande, 

5- tillfredsställande) 
• C3.�.�.� Användarmanual. (�- ej tillfredsställande, 5- tillfredsstäl-

lande) 
• C3.�.�.3 Teknisk manual. (�- ej tillfredsställande, 5- tillfredsstäl-

lande) 
• C3.�.�.4 Information om svaghet / styrka i använda beräkningsmo-

deller och metoder (�- ej tillfredsställande, 5- tillfredsställande) 
• C3.�.3 Vidareutveckling av dataprogrammet. (�- ej tillfredsstäl-

lande, 5-illfredsställande) 
• C3.�.4 Användarvänlighet (�- ej tillfredsställande, 5- tillfredsstäl-

lande) 
• C3.�.5 Krav på förkunskaper hos användare av dataprogrammet 

(� - höga; 5- låga) 
• C3.�.5.� Information om för vilka skeden dataprogrammet är 

användbart (�- ej tillfredsställande, 5- tillfredsställande) 
• C3.�.6.� I vilket / vilka skeden använder Du dataprogrammet ? 
• C3.�.6.� Markera en eller flera funktioner som dataprogrammet 

klarar av 
• C3.�.7 Omfattning av indata (�-stor, 5-liten) 
• C3.�.8 Elektroniskt utbyte av data med andra dataprogram som an-

vänds i byggprojektet (�-ej tillfredsställande, 5-tillfredsställande) 
• C3.�.9 Resultatpresentation (�- ej tillfredsställande, 5-tillfredsstäl-

lande) 
• C3.�.9.� Information om tillförlitligheten i beräknade resultat (�- ej 

tillfredsställande, 5- tillfredsställande) 
• C3.�.�0 Resultatets relevans och nytta för det aktuella behovet ? 

(�-låg, 5-hög) 
• C3.�.3 Vidareutveckling av dataprogrammet. (�-ej tillfredsställande, 

5-tillfredsställande) 
• C3.�.4 Användarvänlighet (�- ej tillfredsställande, 5- tillfredsstäl-

lande) 
• C3.�.5 Krav på förkunskaper hos användare av dataprogrammet 

(� - höga; 5- låga) 
• C3.�.5.� Information om för vilka skeden dataprogrammet är 

användbart (�- ej tillfredsställande, 5- tillfredsställande) 
• C3.�.6.� I vilket / vilka skeden använder Du dataprogrammet ? 
• C3.�.6.� Markera en eller flera funktioner som dataprogrammet 

klarar av 
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• C3.�.7 Omfattning av indata (�-stor, 5-liten) 
• C3.�.8 Elektroniskt utbyte av data med andra dataprogram som an-

vänds i byggprojektet (�-ej tillfredsställande, 5-tillfredsställande) 
• C3.�.9 Resultatpresentation (�- ej tillfredsställande, 5-tillfredsstäl-

lande) 
• C3.�.9.� Information om tillförlitligheten i beräknade resultat (�- ej 

tillfredsställande, 5- tillfredsställande) 
• C3.�.�0 Resultatets relevans och nytta för det aktuella behovet ? 

(�-låg, 5-hög)
• C3.�.�� Utvärdering av resultat (� -svårt, 5- lätt) 
• C3.�.�� Beräkningstider (minuter) 
• C3.�.�3 Kategori av dataprogram 
• C3.�.�4.� Vem är användare av detta dataprogram i projektet ? 
• C3.�.�4.� Utvärderas resultaten av samma aktör som är användare 

av dataprogrammet ? 
• C3.�.�5 Har avgivna svar till påståendena C3.�.� - C3.�.�4.� 

inhämtats från användare av detta dataprogram ? 

Avsnitt D: Behov – önskemål om förbättringar i nya eller befintliga da-
taprogram. 
Detta avsnitt fokuserar på att få veta angelägenhetsgraden för att ett an-
tal föreslagna faktorer förbättras i nya eller befintliga dataprogram som 
nedan:

a. dataprogram för att skapa byggnadens geometriska utformning, 
studera solinfall och skuggning.

b. dataprogram för att beräkna / simulera energi- och effektbehov samt 
termisk komfort.

c. dataprogram för att beräkna / simulera dagsljus och visuell kom-
fort.

Avsnitt E: Hinder för en mer utbredd och effektiv användning av data-
program.
Detta avsnitt fokuserar på att få veta om det finns synpunkter på vilka 
faktorer som betraktas som hinder för en mer utbredd och effektiv an-
vändning av nedanstående typer av dataprogram:

a. för att skapa byggnadens geometriska utformning, studera solinfall 
och skuggning.

b. för att beräkna/simulera energi- och effektbehov samt termisk 
komfort.

c. för att beräkna/simulera dagsljus och visuell komfort.
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Avsnitt F: Medgivande till djupintervju.
Detta avsnitt innehåller en enkel fråga om den intervjuade samtycker till 
en efterföljande djupintervju medges.  
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