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Abstract

Abstract
The society strives for sustainable development, in the construction industry it is
expressed through sustainable building. Energy and LCC analyzes increases the
ability to make conscious decisions in the process. A problem in the construction
industry is that energy and LCC analysis is not used to the desired extent, as they
are perceived as complicated and time consuming. The report aims to achieve a
more sustainable building through increased use of energy and LCC analyzes. The
goal is to show how BIM can be used to improve the efficiency of the energy and
LCC analyzes.
The study was conducted with a literature review and a case study to answer
which information that is required in a BIM model to perform energy and LCC
analyzes. The study also shows which software can be used in BIM based energyand LCC analyzes and how the analyzes can be carried out efficiently.
The result shows that effective analyzes may be performed if the BIM-model
contains the relevant information for making analyzes. Information not necessary
for the analysis complicates the procedure. There are a variety of software that
manages energy and LCC analyzes differently. The Software’s are optimized for
different BIM platforms and they use various file formats for the transfer of
information. Effective analyzes are achieved by following a proven method or
guide with few steps in the workflow. Through knowledge of the capability of the
used file format, the right information can be added to the model at the right
point in the process of analyzes without loss of information.
To increase the use of energy and LCC analyzes, an integration of the analysis
tools into the BIM platforms would be necessary.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Samhället strävar efter ett allt mer hållbart byggande som reducerar
påfrestningarna på miljön. Energi- och LCC-analyser(LifeCycleCosting, eller
Livscykelkostnad) ökar möjligheten att fatta medvetna beslut i processen. Ett
problem inom byggbranschen är att energi- och LCC-analyser inte används i
önskad utsträckning då de upplevs som komplicerade och tidskrävande. Syftet
med rapporten är att få ett mer hållbart byggande genom en ökad användning av
energi- och LCC-analyser. Målet är att visa hur BIM kan användas för att
effektivisera energi- och LCC-analyser.
Studien har gjorts med en litteraturstudie och en fallstudie för att besvara vilken
information som krävs i en BIM-modell för att utföra energi- och LCC-analyser.
Studien visar även vilka mjukvaror som kan användas vid BIM-baserade energioch LCC-analyser och hur analyserna kan utföras på ett effektivt sätt.
Resultatet visar att effektiva analyser kan genomföras om BIM-modellen
innehåller relevant information för att göra analyser. Annan information
komplicerar analysförfarandet. Det finns en stor mängd olika mjukvaror som
hanterar energi- och LCC-analyser på olika sätt. Mjukvarorna som kan göra
energianalyser är optimerade för olika BIM-plattformar och använder olika
filformat för informationsöverföring. Genom kunskap om filformatens kapacitet,
kan rätt information tillföras modellen vid rätt moment i analysprocessen utan att
information går förlorad. För att göra effektiva analyser, är användandet av en
beprövad metod eller guide önskvärt.
En möjlighet för att öka användandet av energi- och LCC-analyser, skulle vara att
en integration av analysverktygen in i BIM-plattformarna utvecklades.

Nyckelord
Energianalys, LCC-analys, effektiv, Autodesk Revit, Ecotect, hållbart
byggande, BIM
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1 Inledning
Detta examenarbete ingår som en del i utbildningen inom Byggnadsutformning
med Arkitektur inom ämnet byggnadsteknik vid JTH, Jönköpings Tekniska
Högskola. Denna studie kommer att visa om BIM (Building Information Model)
effektivt kan användas för att göra energianalyser och LCC (Livscykelkostnader).
Dessa metoder avses för beställare, arkitekter, förvaltare och andra konsulter
kunna bidra till ett mer hållbart byggande.
Arbetet är utfört i samarbete med byggavdelningen på JTH och avses användas
som framtida kursmaterial.

1.1 Problembeskrivning
Att bidra till ett mer hållbart byggande är det övergripande syftet i denna studie
och hur detta skulle kunna eftersträvas genom ett ökat användande av
energianalyser och LCC-analyser.1
Med hållbart byggande menas att byggbranschens inverkan på miljön ska tas
hänsyn till för att i möjligaste mån reducera påfrestningarna, på lång sikt såväl som
kort sikt.2 Ett sätt att gå tillväga för att öka förutsättningarna av ett hållbart
byggande är genom energianalyser. Energianalyser kan berätta vilka egenskaper
olika komponenter har genom mätningar och resultaten från dessa analyser ökar
förståelsen av konsekvenserna och skapar därmed förutsättningar för att göra
medvetna val tidigt i processen.
Med förutsättningarna från energianalyser kan man med hjälp av LCC-analyser
sammanställa kostnader och intäkter över en byggnads livstid. Resultatet skapar
förutsättningar för alternativ som är miljö- och kostnadseffektiva vilket därmed
kan bidra till ett mer hållbart byggande.
Problemet är att energianalyser och LCC-analyser används i en för liten
utsträckning. Frågan är hur BIM skulle kunna bidra till en effektivisering av
energianalyser och LCC-analyser.3 Det skulle i sådana fall kunna öka
användningen av energi- och LCC-analyser vilket i sin tur skulle leda till ett mer
hållbart byggande.4

Gluch. Perspektiv på LCC, 5.
SOU, Vad är hållbar utveckling, 9.
3 Bäckström, Laine & Järvinen. Energy Analysis. COBIM Common BIM Requirements 2012, 6.
4 Engman. BIM-baserad energianalys, 67.
1
2
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1.2 Syfte, mål och frågeställningar
I följande avsnitt kommer examensarbetets syfte, mål och frågeställningar att
presenteras.
1.2.1

Syfte

Syftet är att få ett mer hållbart byggande genom en ökad användning av energioch LCC-analyser.
1.2.2

Mål

Målet är att visa hur BIM kan användas för att effektivisera energi- och LCCanalyser.
1.2.3

Frågeställningar

1. Vilken information krävs i en BIM-modell för att göra energianalyser och
beräkningar av livscykelkostnader?
2. Vilka mjukvaror kan användas för att göra mer effektiva energi- och LCCanalyser i BIM baserad projektering?
3. Hur kan effektiva energi- och LCC-analyser göras?

1.3 Metod
1. Vilken information krävs i en BIM-modell för att göra energianalyser och
beräkningar av livscykelkostnader?
Litteraturstudien och fallstudien kommer att användas för att svara på frågan.
2. Vilka mjukvaror kan användas för att göra mer effektiva energi- och LCCanalyser i BIM baserad projektering?
Frågan kommer att besvaras med hjälp av litteraturstudien.
3. Hur kan effektiva energi- och LCC-analyser göras?
Frågan kommer att besvaras med hjälp av litteraturstudier och fallstudien.
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1.3.1

Fallstudie

En fallstudie studerar ingående en aspekt av ett avgränsat område eller händelse.5 I
det här examensarbetet kommer fallstudien att användas för att undersöka
genomförandet av energi- och LCC-analyser med hjälp av BIM. I fallstudien
kommer det att modelleras en Revit-modell av JTH:s första vinge, som sedan ska
exporteras till mjukvaror där energi- och LCC-analyser kommer att göras.

1.3.2

Litteraturstudie

Genom litteraturstudien erhålls information om vad som ska inhämtas, hur det
ska ske och hur informationen ska användas för att svara på frågorna.6
Forskningen inom BIM och energianalyser fortskrider kontinuerligt och därför är
det viktigt att källorna är aktuella. För att tillgodose en god aktualitet på källorna
har främst digitalt publicerat material använts.
Relevanta källor som tagits med vid litteraturstudien är vetenskapliga rapporter,
avhandlingar, konferenstryck, vetenskapliga artiklar och böcker.

1.4 Avgränsningar
Rapporten fokuserar på hur energi- och LCC-analyser kan göras med hjälp av
BIM. Fokus är därmed arbetssättet och implementeringen. Det innebär att det inte
kommer ske någon fördjupning om hur energianalyser beräknas.
I rapporten kommer en fallstudie göras med Autodesk Revit och Ecotect. Andra
mjukvaror ligger inte inom detta examensarbetes ramar. Orsaken till att Autodesk
Revit används är att det undervisas på högskolan vilket medför att författarnas
förkunskaper är större. Mjukvaran är även en av de mest använda i branschen,
både i Sverige och internationellt.
Ecotect valdes för att det ansågs ha möjlighet att tillsammans med Autodesk Revit
utgöra en kombination som används tillsammans i branschen. Det beror på att
båda mjukvarorna har samma utvecklare.

5
6

Bell. Introduktion till forskningsmetodik.
Haraldsson. Den kreativa och kritiska litteraturstudien.
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1.5 Disposition
I rapportens första kapitel introduceras läsaren i det vetenskapliga området. Syfte,
mål och frågeställningar presenteras med bakomliggande problembeskrivning.
Utvalda metoder för att besvara frågeställningarna presenteras.
Kapitel 2 beskriver fakta och begrepp samt vilken tidigare forskning som gjorts
inom området.
I kapitel 3 visas hur metoderna har använts för att hitta relevant och aktuell
information som kan leda fram till resultatet.
Kapitel 4 innehåller resultatet som besvarar frågeställningen och här avgörs om
målet med rapporten är uppnått.
I kapitel 5 diskuteras resultatet och metodvalet och dess inverkan på resultatet.
I Kapitel 6 presenteras en slutsats byggd på resultatet samt områden som är
intressanta för vidare forskning.
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2 Teoretisk bakgrund och förutsättningar
I kapitlet teoretisk bakgrund presenteras de centrala begreppen för
examensarbetet.

2.1 Hållbart byggande
Samhället strävar efter ett allt mer hållbart byggande som reducerar
påfrestningarna på miljön. Begreppet ”hållbart byggande” har sitt ursprung i
”hållbar utveckling” eller ”sustainable development”, som kommer från
Brundtlandkommissionens rapport 1987. Rapporten definierar hållbar utveckling
som ”Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” 7 Det innebär att
inom hållbart byggande ingår hela byggprocessen från planering till
avfallshantering vid rivning samt byggnadsmaterialens tillverkning. En minskad
påfrestning av miljön är en förutsättning för att ett hållbart samhälle ska uppnås.
Ett av Sveriges nationella miljömål är en god bebyggd miljö. Riksdagens definition
på god bebyggd miljö är: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden
ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser
främjas." 8.
Regeringen har utifrån riksdagens beslut gjort preciseringar där en punkt berör
energianvändning och energihushållning.9
 ”Hushållning med energi och naturresurser
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett
effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska
och att främst förnybara energikällor används.”
Boverket har formulerat det till vision för byggbranschen fram till år 2025.
Visionen innebär bl.a. att byggnader ska utformas och placeras så att det bidrar
positivt på invånarna och samhället. Samt att datoriserad projektering är en av
vägarna dit. Ett sätt enligt Boverkets vision är genom energieffektiviseringar som
genomförs med hänsyn till god inomhusmiljö. Efterfrågan bland marknadens
aktörer av miljöklassningar av byggnader ger en efterfrågan på energianalyser.10
Samhällets strävan efter ett mer hållbart samhälle ställer allt högre krav på
byggsektorn. Byggsektorn är en av de sektorer som förbrukar mycket energi,
7 Brundtland, Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future,
kap2 IV.
8 God bebyggd miljö, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/.
9 Preciseringar av god bebyggd miljö, http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-god-bebyggdmiljo/Preciseringar-av-god-bebyggd-miljo/.
10 Bygg hållbart, http://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html.
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råvaror och övriga resurser samt producerar också stora mängder avfall. Då det
som byggsektorn producerar används över lång tid är det viktigt att medvetna val
gällande material, uppvärmnings- och återvinningssystem etc. görs noggrant för att
på så sätt minska energiförbrukningen och därmed påverkan på miljön. 11

2.2 BIM
Begreppet BIM är en förkortning av det engelska uttrycket Building Information
Model eller Building Information Modeling och översatt till svenska,
Byggnadsinformationsmodell eller Byggnadsinformationsmodellering.
BIM är ett koncept eller en filosofi av en process som använder digitala 3Dmodeller för att skapa och hantera en byggnads data och information genom dess
livscykel. BIM är digitala byggnadsmodeller som innehåller egenskaper om
modellen som exempelvis fasader, material och konstruktion för att underlätta
kommunikationen mellan de olika parterna som är involverade i projektet. 12
BIM anses också vara en metod eller en process som digitalt behandlar nödvändig
information om en hel byggnad så som ritningar, planer, scheman,
energiberäkningar etc. Metoden används för att på ett smidigt sätt hantera all den
information som finns inom en byggnad och ger en övergripande vy och en
detaljerad vy av det aktuella byggprojektet. 13
Målet med BIM är att tillåta en övergripande vy över projektet som inkluderar allt
i en enda modell som källa. I en BIM används parametriska objekt. Det innebär att
det är möjligt att ändra i byggnadens komponenter på ett ställe vilket automatiskt
ändrar samma komponents och andra komponenters egenskaper i planer, 3Dvyer, scheman etc. 14
Ett sätt att definiera när begreppet BIM kan användas om en modell är:
 En eller flera objektsorienterade modeller.
 Egenskaper är kopplade till objekten.
 Relationer finns mellan objekt.
 Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen/modellerna.
En modell måste inte innebära en 3D-modell utan kan även vara en modell för
tidsplanering, ekonomistyrning, simulering och beräkningar. 15
Begreppet BIM används på olika sätt med olika syftningar inom branschen.
Rapporten använder BIM Alliance definition av BIM, som nämns i föregående
stycke. I den här rapporten används begreppet BIM-modell för att beskriva en
BIM enligt föregående definition. Mjukvaror som används för att skapa och
revidera en BIM-modell benämns som BIM-plattformar. Mjukvaror som används
Gluch. Perspektiv på LCC, 5.
Cangialosi & Dalmasso & Di Paolo & Osello & Piumatti & Turco & Vozzola. Architecture data and energy
efficiency simulations: Bim and interoperability standards, 2211.
13
Vad är BIM, http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim.
14 Krygel & Nies. Green BIM, 26-27.
15 Vad är BIM, http://www.bimalliance.se/om_bim_alliance/vad_ar_bim.
11
12
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för att genomföra beräkningar och analyser med information från en BIM-modell
benämns BIM-verktyg. 16

2.3 Energianalys
Det är viktigt att förstå en byggnads energibehov för att kunna projektera och
bygga så målen med hållbart byggande uppnås. För att förstå energibehovet
behövs det göras energianalyser fortlöpande under ett projekt. Energibehovet kan
påverkas med olika tekniska lösningar men också med utformning och materialval.
Att då göra energianalyser tidigt i designprocessen, gör strävan mot ett hållbart
byggande effektivare. 17
Informationen som krävs för att göra energianalyser är information som tas direkt
från BIM-modellen såsom geometrier och komponentegenskaper. Andra viktiga
faktorer som visas i fig. 1 att ta beräkna och analysera är: transmissionsförluster,
ventilationsförluster, värmetillskott genom solljus, internt värmetillskott,
tappvarmvatten, belysning. Energitillskott och förluster läggs ihop till den totala
energianvändningen. 18
För att kunna jämföra resultatet mot andra resultat delas energianvändningen på
antalet kvadratmeter uppvärmd area.19

Figur 1. Energitillskott och förluster.20

16 Eastman & Liston & Sacks & Teicholz . BIM handbook : a guide to building information modeling for owners,
managers designers, engineers, and contractors, 70.
17 Krygel & Nies. Green BIM, 178-179.
18 Thesslinger & Schlueter. Building information model based energy/exergy performance assessment in
early design stages. 155.
19 Byggnadens specifika energianvändning. http://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/BBR1/avsnitt-9/byggnadens-specifika-energianvandning-och-eleffekt/
20 Thesslinger, Frank & Schlueter, Arno. Building information model based energy/exergy performance
assessment in early design stages. Automation in Construction 18: 153-163. Zürich: Automation in
Construction, 2008.
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I ett byggprojekt är möjligheterna till att påverka resultatet som störst tidigt i
processen. Likaså gäller för att minimera kostnader. Därför är det viktigt att göra
tidiga energianalyser för att med utformningen och placeringar kunna optimera
byggnadens egenskaper. Figur 2 visar hur relationen mellan kostnader för
förändringar i byggprojekten ser ut. Att tidigt i designprocessen göra
energianalyser ses som viktigt då anpassningen av byggnaden till kraven eller
målen blir lättare och billigare.21

Figur 1. Möjligheter att påverka ett byggprojekt. 22
Mot detta finns det kritik som menar att energianalyser inte ska göras tidigt i
designprocessen, då resultaten av en sådan är missvisande och ger felaktiga beslut
om hur designprocessen ska fortsätta. Sådana energianalyser anses kunna ha
informativt och utbildningsvärde.23

21 Autodesk Conceptual Energy Analysis.
http://download.autodesk.com/us/cardlounge/Autodesk_CloudLounge_Revit.pdf.
22 Nordstrand, Uno. Byggprocessen. 2008.
23 Bazjanac & Maile & Morrissey & Mrazović & O’Donnell & Rose & Welle. An assessment of the use of
building energy performance simulation in early design, 1584.
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2.4 LCC
LCC (Life Cycle Costing, eller på svenska Livscykelkostnad) är ekonomisk kalkyl
för att analysera olika kostnader under en byggnads livscykel. Med livscykel menas
från att en komponent har installerats tills att den slutligen tas ur bruk.24 Syftet
med att göra en LCC-analys är att avgöra kostnadseffektiviteten för olika
investeringsalternativ ur ett ekonomiskt perspektiv. Alla aktiviteter som rör
kostnader som påverkar beslut genom hela livscykeln ska vara en del av en LCCanalys. Eftersom analysen är av ekonomisk art mäts värdet i monetära enheter. 25
Viktigt att tänka på när man utför en LCC-analys är att följande komponenter
räknas in; energikostnader under produktens livslängd, produktens
investeringskostnader och dess underhållskostnader för hela livslängden.
För att beräkna livscykelkostnaden manuellt finns följande formel:
LCC[tot] = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll
LCC[energi] = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn
LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn 26
I denna rapport kommer även uttrycket LCC-analys att användas för att beskriva
LCC.

2.5 Begreppslista
BIM-modell

Building Information Model

BIM-plattform

Mjukvara där BIM-modeller skapas och hanteras.

BIM-verktyg

Mjukvara som kan utföra analyser och beräkningar med
hjälp av information från en BIM-modell.

Energianalys

Analys av energiegenskaper hos byggnader.

LCC-analys

Analys av livscykelkostnader.

Livscykel

En byggnads fysiska livstid från uppförande till rivning.

Livscykelkostnad, LCC, http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-iforetag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/.
25 Norris. Integrating Life Cycle Cost Analysis and LCA, 118.
26 Livscykelkostnad, LCC, http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-iforetag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/.
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3 Genomförande
I genomförandedelen av examensarbetet presenteras hur litteraturstudien och
fallstudien har gjorts samt vilken information som framkommit.

3.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien har genomförts med hjälp av en guide27 i litteraturstudier från
Högskolebiblioteket Jönköping samt Bengt Haraldssons instruktioner28 i Den
kreativa och kritiska litteraturstudien. Vid sökning av källor har det används olika
databaser för vetenskapliga artiklar och böcker. Information har även hittats
genom att studera referenser och källor till kända vetenskapliga källor.

3.1.1

BIM verktyg

BIM-verktygen som presenteras är alla av karaktären att de kan utföra energioch/eller LCC-analyser. De flesta BIM-verktyg inom området analyserar och/eller
visualiserar ett resultat eller beräkning som har genomförts med hjälp av en
beräkningsmotor.
Autodesk Greenbuilding Studio
Energianalysverktyg som är tillgängligt online genom filformatet gbXML.
Greenbuilding Studio ger en grafisk analys av energiprestanda. Analysen ger
bristfälliga resultat då noggrannheten är låg och det finns ett mindre antal
valmöjligheter vid informationsöverföringen. 29
Blast
BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamics) är en mjukvara
som kan förutse energikonsumtion, energiprestanda i systemen och byggnaden.
Mjukvaran kan användas för att beräkna energiprestanda vid ombyggnationer och
nybyggnationer. 30

27

Lär dig söka – steg för steg-guide.
http://hj.se/bibl/sok---skrivhjalp/lar-dig-soka---en-steg-for-steg-guide.html.
28
Haraldsson. Den kreativa och kritiska litteraturstudien.
29 Krygel & Nies. Green BIM, 189.
30
Crawley & Griffith & Hand & Kummert. Contrasting the capabilities of building energy performance simulation
programs, 662.
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BV2
Energiberäkningsmjukvara utvecklad i Sverige som ej kan importera BIMmodeller.31
Designbuilder
Energiberäkningsmjukvara som kan importera filformaten IFC och gbXML. Det
finns även en plugin tillgänglig för Autodesk Revit. Mjukvaran har möjligheter att
hitta och åtgärda mindre fel gjorda vid skapandet av BIM-modellen. 32
DOE-2
DOE-2 är en mjukvara utvecklad i USA som klarar av att göra energianalyser och
LCC analyser.33
Den kan inte importera IFC eller gbXML filformat. Programmet har en hög
inlärningströskel. 34
Ecodesigner
Energianalysverktyg som kan göra energianalyser i tidigt skede i processen.
Mjukvaran har begränsade funktioner och är baserat på delar av VIP-Energy. Eco
Designer är integrerat med Graphisoft Archicad. 35
Modeller gjorda i Ecodesigner kan exporteras till VIP-Energy.36

SBUF. Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM, 13.
3-D CAD Import (gbXML), http://www.designbuilder.co.uk/content/view/67/106/.
33 Ren. High-Performance Building Design and Decision-Making Support for Architects in the Early Design Phases. Lic.avh., 15.
34 Comparison of DOE-2.1E, DOE-2.2, eQUEST and PowerDOE.
http://www.doe2.com/compare.html.
35 IBID
36 Ecodesigner Svenska Manual.
http://www.bimalliance.se/~/media/OpenBIM/Files/Projekt/Energi_BIM/EcoDesigner_manual_sv1_webb.ashx.
31
32
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Ecotect
Mjukvaran har ett grafiskt gränssnitt som är lätt att använda. Från samma
utvecklare finns det andra mjukvaror som kompletterar Ecotects funktioner. En
nackdel är att det finns problem vid informationsöverföringen mellan Ecotect och
Autodesk Revit.37 Mjukvaran visualiserar energianalysen som behöver göras med
ett annat verktyg.38 Mjukvaran finns även som en molntjänst där den kan
användas som ett plugin till Autodesk Revit.39
EnergyPlus
EnergyPlus är en mjukvara som består av flera moduler och är baserad på BLAST
och DOE-2. Mjukvaran kan bara importera och exportera data via filer med
textformat.40
eQUEST
eQUEST är en mjukvara för att göra energianalyser. Mjukvaran kan importera
2D-ritningar i dwg-format och gbXML-filer. 2D-ritningar som importeras som
dwg måste i eQUEST tillföras mer information. Begränsningen är stor då bara en
planritning kan importeras samt att det inte går att via dwg importera filer som
innehåller byggnader med lite mer komplex geometri. eQuest är gratis att ladda
ner och använda. Mjukvaran Bygger på DOE-2 och vidareutvecklingen
PowerDOE. 41
IDA ICE
Energianalysmjukvara som hanterar energianvändning och inneklimat. Mjukvaran
anses ha hög funktionalitet och stor användarbas i Sverige. IDA ICE kan
importera geometrier från CAD-verktyg genom formatet IFC. 42

Krygel & Nies. Green BIM, 189.
Bordass & Donn & Selkowitz. The Building Performance Sketch. Building research & information, 194.
39 Energy modeling for building performance. http://www.autodesk.com/products/energy-analysisrevit/overview.
40 Crawley & Griffith & Hand & Kummert. Contrasting the capabilities of building energy performance simulation
programs, 664.
41 Comparison of DOE-2.1E, DOE-2.2, eQUEST and PowerDOE.
http://www.doe2.com/compare.html.
42 SBUF. Effektivisering av energianalyser med stöd av BIM, 13.
37
38
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IES
IES (Integrated Environmental Solutions) är ett energianalys verktyg som kan
utföra många olika analyser. Mjukvaran ger hög noggrannhet på beräkningar och
fungerar väl tillsammans med en BIM-modell. Mjukvaran kan exportera
information via gbXML-filer. Nackdelar med IES är dess komplexitet för
användaren samt kostnaden för mjukvaran. 43
Mjukvaran kan integreras i Autodesk Revit i verktygsfältet.44 BIM-verktyget IES är
ett skal/användargränssnitt för flera olika analysverktyg.45
Riuska
Riuska är en mjukvara där det är möjligt att göra energianalyser. Mjukvaran är
kompatibelt med formatet IFC, även om vissa problem kan uppstå. Bästa resultat i
informationsöverföringen uppnås när information importeras från SMOG, som är
en mjukvara från samma tillverkare. Mjukvaran kan beräkna livscykelkostnader. 46
Vasari Project
Vasari Project är en mjukvara gjord för att utveckla tidiga designkoncept och göra
energianalyser av dessa. Mjukvaran är kompatibelt med Autodesk Revit, dit
konceptet kan överföras för att göra BIM-modellen mer noggrann.47
VIP-Energy
VIP-Energy kan beräkna energianvändning men inte inneklimat. Mjukvaran kan
importera information via formatet VUT. 48

Krygel & Nies. Green BIM, s189.
IES. Revit overview. http://www.iesve.com/software/interoperability/revit#technical-detail.
45 Crawley & Griffith & Hand & Kummert. Contrasting the capabilities of building energy performance simulation
programs, 665.
46 Bazjanac & Fischer & Maile. Building Energy Performance Simulation Tools - a Life-Cycle and Interoperable
Perspective, 16-20.
47 Design better buildings, http://autodeskvasari.com/.
48 VIP-Energy, http://www.vipenergy.net/Manual.htm.
43
44
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3.1.2

Skapa BIM-modell för energianalys och LCC

För att kunna genomföra energianalyser på en BIM-modell är det viktigt att vissa
krav uppfylls för att nå bästa resultat. Generellt sett ska BIM-modellen vara så
enkelt utförd som möjligt. Detta innebär att detaljer som ej är av intresse ur
energianalyssynpunkt ska undvikas. Dessutom försämras
energianalysmjukvarornas arbetskapacitet ju större filerna är, vilket leder till att
analyserna tar längre tid. Här beskrivs vad som är viktigt att tänka på när en
modell i Autodesk Revit byggs upp.
 Väggar, golv och yttertak måste vara helt slutna så att intakta volymer
skapas.
 Väggarnas centrallinjer måste vara sammanslutna med varandra och
golvgränserna bör möta dessa linjer.
 Golven bör ligga i fas med de olika våningarnas nivåer.
 Väggarna och yttertaket i analysmodellen bör ha samma tjocklek.
 Där golv och tak möts bör de placeras så att de ligger i fas med varandra
istället för på varandra.
 Fönster bör vara av endast enkel karaktär som redan finns i Autodesk
Revit. Endast fönstrens parametrar, det vill säga fönsterareorna bör ändras
så att det stämmer överens med den analyserade modellens fönsterareor.
Detta gäller även för ytor som består av Curtain Walls.
 Undvik att modellera innertak, kolumner, schakt och trapphus då de inte
fyller någon funktion ur energianalyssynpunkt. 49

3.1.3

Filformat för informationsöverföring

gbXML
gbXML (Green Building XML) är ett filformat för överföring av information från
en BIM till analysverktyg. Formatet har stöd av de på marknaden största företagen
som utvecklar BIM-verktyg.50
IFC
IFC (Industry Foundation Classes) är en standard för att överföra information
inom BIM. Målet är att informationen ska kunna användas och tolkas korrekt i
många olika mjukvaror oberoende av vem tillverkaren är.51
49 Leveraging BIM for Energy Analysis.
http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/sites/default/files/core-pagefiles/leveragingbimforenergyanalysis.pdf.
50 gbXML, http://www.gbxml.org/.
51 General questions about buildingSMART, IAI, and IFC, http://www.buildingsmarttech.org/implementation/faq/faq-general-questions#Q3.
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IFC är ett format som kräver en del av användaren på grund av dess omfattning.
Med formatet kan användas mellan många olika BIM verktyg. Samtidigt leder det
till att information förloras eller förvrängs vid överföringen mellan verktygen. Det
medför att informationen måste kontrolleras vid varje informationsöverföring för
att säkerställa att den är korrekt.52
3.1.4

Metoder för energianalyser

Författarna till rapporten Architecture and Energy Efficiency Simulations: BIM and
Interoperability Standards 53 beskriver hur en metod kan utformas för att göra
energianalyser med hjälp av BIM.
Steg1. Definition av allmänna BIM-standarder som ska användas i projektet för
att kommunikationen mellan mjukvaror och aktörer ska fungera.
Steg2. Modellering av en tidig modell, som innehåller lokaliseringen, typ, storlek,
volymer och den urbana närmiljön.
Steg3. Förvandla 3D-modellen till en BIM.
Steg4. Identifiering av vilka mjukvaror som ska användas och en kontroll av att
de kan interagera på önskat sätt. I det här steget påpekar författarna att det kan
vara svårt att hitta ett arbetssätt som tar tillvara de tänkta fördelarna med BIM och
som medger ett tidseffektivt arbete utan flera mellansteg där informationen
behöver korrigeras manuellt.
Steg5. Skapandet av en integrerad modell som kan exporteras till
energianalysverktyg.
Steg6. Starta definition av standarder för viktiga element som sedan ska kunna
importeras till energisimuleringsverktyg. Svårigheten vid det här steget enligt
författarna ligger i att den variation i vilken information som efterfrågas i BIM och
att de kan hamna i konflikt med varandra.
Steg7. Sista steget innebär att skapa en metod för att garantera att BIM-modellen
kontinuerligt blir uppdaterad och att den hela tiden är så uppdaterad som det är
möjligt.
Författarna till rapporten anser att de största problemen uppstår vid överförandet
av information mellan verktygen. De anser att det leder fram till tre frågor som
måste besvaras.
1. Vilken funktionalitet krävs av BIM-modeller?
2. Krävs det full interaktion eller bara visualisering av modellen?
Trafikverket. Öppen BIM-standard. Begrepp, process och datamodell, 30.
Cangialosi & Dalmasso & Di Paolo & Osello & Piumatti & Turco & Vozzola. Architecture data and energy
efficiency simulations: Bim and interoperability standards, 2213.
52
53
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3. Om det krävs interaktion, är det då acceptabelt att mata in samma data mer
än en gång?
Efter det är det möjligt av bestämma vilken standard t.ex. IFC och gbXML, som
ska användas vid dataöverföringar. Samt att bestämma vid vilken fas som
informationen adderas för att undvika att samma information adderas flera gånger.
3.1.5

Problem med BIM och energianalyser

Det finns problem med att genomföra energianalyser med hjälp av en BIMmodell. En BIM-modell måste oftast kompletteras med information för att räcka
till som modell för energianalyser. BIM-plattformar är oftast begränsade i utbytet
av information till BIM-mjukvaror från andra tillverkare. Det finns en stor
variation och begränsning i vilka filformat som stöds av de olika BIM-verktygen.
Det finns filformat som förstör återföringen av information till BIM-modellen.
Envägskommunikationen förstör tanken med BIM, där all information är samlad
på ett ställe.54
3.1.6

LCC och BIM

Det är viktigt att förstå betydelsen av LCC-analys för att göra kvalitativa beslut
inom byggnation och förvaltning av byggnader. Det finns två stora problem för
att genomföra effektiva LCC-analyser. 55
Det första problemet är att informationen som behövs för att göra LCC-analyser
lagras i olika filformat som ger problem när de ska ingå i en analys. Informationen
som finns hos de olika aktörerna behöver konverteras för att användas. Vid
konvertering mellan olika filformat kan informationsförluster förekomma. 56
För det andra är en manuell LCC-analys väldigt tidskrävande, där varje ändring
innebär att analysen måste återupprepas. Att välja mellan olika typer av
komponenter och kostnader kan ge svårigheter. Komplexiteten ökar även då
LCC-analys inte är den enda faktorn att ta hänsyn till vid projekteringen. För att
lösa problemen med bearbetning av datamängder och olika filformat föreslås det
att använda filformatet IFC. 57

54 Nour & Hosny & Elhakeem. A BIM bas Energy and Lifecycle Cost Analysis/Optimization Approach,
412-413.
55 Aouad & Fu & Kagioglou & Kaya. The development of an IFC‐based lifecycle costing prototype tool for building
construction and maintenance: Integrating lifecycle costing to nD modelling, 86-87.
56 IBIS
57 IBIS
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3.2 Fallstudie
Fallstudien består av olika moment för att göra en energi- och en LCC-analys med
hjälp av en BIM-modell. Första steget var att skapa en modell som visas i fig. 3 av
första vingen vid JTH, Jönköpings Tekniska Högskola. Vid skapandet av BIMmodellen användes Autodesk Revit då det är den mjukvara som används i
undervisningen vid högskolan samt att kunskapen inom Autodesk Revit ansågs
vara hög. Mjukvaran är även en av de mest använda BIM-plattformarna i Sverige
och internationellt. För att få en tillförlitlig modell med rätt mått togs det kontakt
med HÖFAB (Högskolefastigheter i Jönköping AB). Efter ett möte och
mailkonversation med deras representant fick författarna tillgång till de CADritningar som fanns tillgängliga.

Figur 2. 3D-rendering av JTH:s första vinge.
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3.2.1

Skapa BIM-modell för energianalyser och LCC

CAD-ritningarna utgjorde grunden för BIM-modellen. Det uppstod vissa
svårigheter då det bland ritningarna inte följde med någon teknisk beskrivning för
nödvändiga uppgifter. Efter korenspondens med HÖFAB framgick det att teknisk
beskrivning inte fanns tillgängligt. I samråd med examinator bestämdes att
ritningar och tekniska beskrivningar från högskolans femte vinge kunde användas
för att komplettera de befintliga ritningarna. BIM-modellen se fig. 4 skapades i
Autodesk Revit med hjälp av den kunskap som undervisats vid högskolan.
Eftersom det är önskvärt att göra energianalyser tidigt i ett projekt för att kunna
påverka utfallet bättre gjordes modellen enkel. Informationen som tillsattes i
modellen var ytter- och innerväggar, pelare, grundplatta, bjälklag, tak och fönster
med tillhörande solskydd, allt enligt de tillgängliga ritningarna. BIM-modellens
uppbyggnad och dess egenskaper för att klara en energianalys kontrollerades även
i Solibri Model Checker58.

Figur 3 JTH:s första vinge gjord i Autodesk Revit.
Solibri Model Checker är en mjukvara för att kvalitetskontrollera BIM-modeller. I
mjukvaran finns det standardkontroller där olika aspekter av BIM-modeller kan
studeras. Det finns även möjlighet att skapa egna anpassade kvalitetskontroller
efter de egenskaper som önskas kontrollera.

58

Solibri Model Checker, http://www.solibri.com/products/solibri-model-checker/.
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Vid kontroll av BIM-modellen som användes i examensarbetet användes
standardkvalitetskontrollen som Solibri tillhandahåller för att kontrollera modellen
inför en energianalys. Figur 5 visar i Solibri vilka kontroller som görs i en ”Precheck for Energy Analysis”. Kontrollen visade att det fanns brister som behövde
åtgärdas. Eftersom modellen bara är en del av en byggnad, är den öppen mot
resten av byggnaden och det saknas därför väggar för att skapa rum. Vid
skapandet av modellen i Autodesk Revit användes det rumsavgränsningar men
enligt Solibri är det inte en bra lösning. Det åtgärdades genom att väggar sattes in
istället. Vidare saknades det en bottenplatta i källaren och fyra fönster ansågs inte
ligga i fasaden. Bottenplattan lades till och efter lite problem godkände även
Solibri att fönsterna var lokaliserade i ytterväggen. Vidare visade analysen av BIMmodellen att små rum utan ytterfasad inte behövdes vid energianalysen.

Figur 4 Kontroller som görs av Solibri inför en energianalys.
Solibri Model Checker delar in problem som upptäcks i en BIM-modell i tre olika
nivåer, röd, orange och gul. Nivåernas färger efter hur allvarliga felen i BIMmodellen är. Alla problem kontrollerades men åtgärdades inte då de inte ansågs
vara avgörande för energianalysen.
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3.2.2

Energianalys i Autodesk Revit

Autodesk Revit innehar ett eget energianalysprogram, en så kallad plug-in, som
kan utföra överskådliga och grova energianalyser. Revits egna energianalys baseras
på byggnadens volym i form av ett tomt skal med antal våningar som byggnaden
har, byggnadens geografiska läge samt byggnadens funktion. Ur dessa faktorer kan
flera analyser tas fram, bland annat energianvändning, elektricitetanvändning,
potentiell förnyelsebar energi, årligt kolutsläpp, uppvärmning, nedkylning, väderoch vindförhållanden, temperaturer och fuktighet.
Då byggnadens faktiska innehåll, så som väggarnas tjocklek, fönstrens U-värden
etc., inte tas med i beräkningarna så får dessa analyser anses vara grova och
generella. Denna funktion hittar man under fliken Analyze där inställningar ändras
under fliken Energy Settings och slutligen trycker på Run Energy Simulation.
I Autodesk Revit finns det möjlighet att göra en energianalys där flera olika
egenskaper analyseras. Analyserna presenteras i olika grafiska utformningar.
Energianalysen ger en översikt av byggnadens värme- och kylbelastning, el- och
bränslekonsumtion, energibehov. (Se bilaga 2 för energianalysens resultat)
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3.2.3

Export från Autodesk Revit till Ecotect

För att kunna exportera information från BIM-modellen till Ecotect användes
filformatet gbXML. BIM-modellen måste även förberedas för att Ecotect ska
kunna hantera våningar och rummens placeringar och volymer. Som det visas i fig.
5 måste rumsvolymerna kontrolleras så att de har rätt höjd. Det är viktigt för att
energianalyserna i Ecotect bygger på rumsvolymerna. Efter den justeringen kan
modellen exporteras i en gbXML-fil. Filen som exporteras från Revit upptäcktes
vara i fel format eller version för Ecotect att kunna hantera. För att åtgärda
problemet användes en gratismjukvara UTF-8 converter59 för att konvertera till
rätt format. Efter konverteringen kunde Ecotect importera filen.

Figur 6 Rumsvolymer i BIM-modell.

3.2.4

Energianalys i Ecotect

För att förstå hur Ecotect kan användas gjordes en sökning efter guider och
instruktionsfilmer. Den guiden som ansågs mest heltäckande är Ecotects eget
hjälpavsnitt, där det finns många små beskrivningar till programmets olika
funktioner. För en mer detaljerad guide i vilka moment som behöver göras vid
varje analys, användes instruktionsfilmer online. För att hitta instruktionsfilmer
om det berörda momentet användes nyckelord från Ecotects hjälpavsnitt samt de
olika felmeddelanden som uppstod.

59

UTF-8 converter, http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/UTF-8-converter.shtml.
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BIM-modellen innehåller inget ventilationssystem utan det simulerades i Ecotect. I
Ecotect gjordes det inställningar i Zone management-fönstret. Där valdes
egenskaper till ett ventilationssystem, som är baserat på det dagliga användandet
av skolans lokaler under ett år. Variationer i skolans användning tar hänsyn till
veckodagar, helger och lov. Temperaturintervallet för lokalerna valdes från 18º C
till 22º C. Ventilationssystemets effektivitet valdes till det av mjukvaran föreslagna
värde om 90 %.
Innan analyserna i Ecotect kan påbörjas måste mjukvaran ges ytterligare
information. Till en början laddades det upp en fil med väderinformation om
Jönköping. Väderdatan hittades genom Ecotects verktyg för det och hämtades
från Energimyndigheten i USA som skapar väderdata för energianalyser i vissa
utvalda mjukvaror. I Ecotect finns det möjlighet att göra många olika analyser av
en byggnad. Det medför att det kan läggas till information till modellen och det
behöver göras inställningar i mjukvaran.
Vid importen till Ecotect försvann solskydden som fanns ovanför alla fönster i
söder- eller västerläge. De försvann eftersom de inte tillhörde byggnadsskalet eller
inte var rumsvolymer. I Ecotect finns det möjligheter att modellera komponenter
och lägga till saker i den importerade modellen, se Fig. 6. Det gjorde att tiden som
krävdes för att skapa solskydden i Autodesk Revit blev onödig på det sättet att
informationen inte kunde användas vid analyserna i Ecotect. Om det hade
modellerats solskydd i Ecotect hade de kunnat användas vid analysen men inte i
Autodesk Revit. Modeller och tillägg i modeller skapade i Ecotect fyller
funktionen för att genomföra en energianalys, men informationen är inte
tillräckligt detaljerad för en BIM-modell. Då en BIM-modell inte bara behövs för
att göra energianalyser utan även har bl.a. estetiska krav.

Figur 7 BIM-modellen i Ecotect i 3D-Editor läge.
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För att göra en solenergianalys i Ecotect måste den närliggande bebyggelsen
importeras så att dess inverkan kan beaktas vid beräkningarna. Det visade vara
komplicerat att importera byggnadsmassorna runt objektet, då Ecotect vill
importera rum. I Revit-modellen var byggnaderna gjorda som massor för att spara
tid. Problemet löstes genom att exportera en fil i .dxf-format från Revit till
SketchUp. SketchUp är en mjukvara för att modellera 3D-modeller men det är
ingen BIM-plattform. Vid importen till SketchUp tolkas massvolymerna från Revit
som enkla standardvolymer. Efter det kan byggnaderna exporters via ett .3dsformat till Ecotect. Ecotect accepterar då geometrierna(se Fig 7), som sen
anpassas till den befintliga byggnationen. Själva hanteringen av de olika
programmen för att kringgå att Ecotect egentligen bara är intresserad av
rumsvolymer kräver tid. Efter sista steget, när de omgivande byggnadsmassorna är
importerade i Ecotect, behöver modellen skalas till rätt skala. Eftersom de olika
modelleringsverktygen i Ecotect inte är lika utvecklade som i Autodesk Revit, ökar
tidsåtgången vid hanteringen av BIM-modellen i Ecotect.

Figur 8 BIM-modellen i Ecotect i 3D-Visualiserings läge med omgivande byggnadsmassor.

Vid genomförandet av analyserna i Ecotect upplevdes det att tidsåtgången
varierade mycket för att genomföra samma analys. Med stor tidsåtgång menas att
en analys kunde ta tre min, men samma analys kunde kräva en beräkning över 1214 timmar. Problemet hängde ihop med beräkningen av skuggprojiceringar.
Författarna försökte förstå vad som orsakade problemet och hur det kunde lösas.
Eftersom ingen lösning hittades kvarstod problemet.
Processen att genomföra analyser innebär att analyserna görs om flera gånger med
små ändringar på modellen eller i inställningarna i mjukvaran. Genom att vissa
analyser krävde lång tid blev detta förfarande väldigt tidskrävande.
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I fallstudien upptäcktes att modellens rum måste definieras, det vill säga att
rumszoner måste skapas i Autodesk Revit innan Ecotect kan påbörja
energianalysen.
3.2.5

LCC-analys i Ecotect

För att göra en LCC-analys60 enligt Energimyndigheten krävs det information om:
LCC[tot] = investeringskostnad + LCCenergi + LCCunderhåll
LCC[energi] = årlig energikostnad × nuvärdesfaktorn
LCC[underhåll] = årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktorn
LCC-analys i Ecotect gjordes delvis med hjälp av en guide61 som stegvis visade
tillvägagångssättet. Ecotect kan beräkna hur mycket av alla material som har
används samt koppla en prislista till materialen. Det är ett delsvar på vad
investeringskostnaden är. Men det krävs även en prisuppgift för uppförandet av
byggnaden, vilket inte ges av Ecotect. Mjukvaran beräknar även hur stor den årliga
energikostnaden kommer att bli. Den ger även ett svar på den årliga
underhållskostnaden, som beräknas genom att varje material ges en
underhållskostnad samt ett värde på hur många gånger underhållet krävs. Dessa
två värden multipliceras med varandra.

Livscykelkostnad, LCC, http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-iforetag/Finansiering-och-inkop/Livscykelkostnad/
61
Cost an Environmental Impact, http://wiki.naturalfrequency.com/archive/ecotect/tutorials/misc-costanalysis.htm.
60
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4 Resultat och analys
I kapitlet besvaras frågeställningarna under sin respektive rubrik.

4.1 Vilken information krävs i en BIM-modell för att
göra energianalyser och beräkningar av
livscykelkostnader?
För att besvara frågan delas den upp i ett resultat för vad som krävs för att göra en
energianalys och vad som krävs för att göra en LCC-analys.
4.1.1

Energianalys

Frågan besvarades med hjälp av litteraturstudie och fallstudie inom området. För
att kunna genomföra energianalyser på en BIM-modell är det viktigt att vissa krav
uppfylls för att nå bästa resultat. Litteraturstudien visar att den information som
krävs i en BIM-modell, i detta fall en modell skapad i Autodesk Revit, ska vara
relativt enkelt utförd. Detta innebär att detaljer som ej är av intresse ur
energianalyssynpunkt ska undvikas. Dessutom försämras
energianalysmjukvarornas arbetskapacitet ju större filerna är, vilket leder till att
analyserna tar längre tid. Här beskrivs vilken information som krävs i en modell
som är uppbyggd i Autodesk Revit. BIM-modellen som användes för att göra
analyserna innehöll inget ventilationssystem utan det simulerades av
analysverktyget Ecotect.
 Väggar, golv och yttertak måste vara helt slutna så att intakta volymer
skapas.
 Väggarnas centrallinjer måste vara sammanslutna med varandra och
golvgränserna bör möta dessa linjer.
 Golven bör ligga i fas med de olika våningarnas nivåer.
 Väggarna och yttertaket i analysmodellen bör ha samma tjocklek.
 Där golv och tak möts bör de placeras så att de ligger i fas med varandra
istället för på varandra.
 Fönster bör vara av endast enkel karaktär som redan finns i Autodesk
Revit. Endast fönstrens yttermått, det vill säga fönsterareorna bör ändras så
att det stämmer överens med den analyserade modellens fönsterareor.
Detta gäller även för ytor som består av Curtain Walls.
 Undvik att modellera innertak, pelare, schakt och trapphus då de inte fyller
någon funktion ur energianalyssynpunkt.
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4.1.2

LCC-analys

För att beräkna livscykelkostnaden generellt behövs följande information:
Investeringskostnad.
Årlig energikostnad × nuvärdesfaktor.
Årlig underhållskostnad × nuvärdesfaktor.
Ecotect ger delvis informationen till investeringskostnaden. Mjukvaran beräknar
kostnaden för materialen som finns i modellen men inte kostnaden för
uppförandet av byggnaden. Energikostnaden och underhållskostnaden ges av
Ecotect. För kunna göra den totala LCC-beräkningen krävs dessutom en
nuvärdesfaktor. Det finns ingen funktion i mjukvaran för att lägga ihop de olika
kostnaderna och presentera de tillsammans. Ecotect kommer en bit på vägen när
det gäller men når inte riktigt ända fram när det gäller LCC-analyser.

4.2 Vilka mjukvaror kan användas för göra mer
effektiva energianalyser och LCC i BIM-baserad
projektering?
Frågan besvarades med hjälp av litteraturstudier inom området samt delvis med
information från fallstudien. Där relevanta mjukvaror anses vara de där det finns
en möjlighet för BIM-verktyget och BIM-plattformen att utbyta information.
Litteraturstudien visar att det finns många olika försök att skapa mjukvaror för att
genomföra energianalyser med hjälp av BIM. Tre egenskaper hos BIM-verktyget
avgör energianalysens resultat/simulering och kompabilitet med BIM-plattformar.
De egenskaperna är: Vilket filformat som används för att överföra information till
BIM-verktyget. Vilken beräkningsmotor används för att göra
energiberäkningarna/simuleringar. På vilket sätt visualiseras resultatet från
beräkningarna.
BIM-verktyg som kan importera information från BIM-plattformar och göra
energianalyser och LCC:
Autodesk Greenbuilding Studio
Energianalysverktyg som är tillgängligt online genom filformatet gbXML.
Greenbuilding Studio ger en grafisk analys av energiprestanda. Analysen ger
bristfälliga resultat då noggrannheten är låg och det finns ett mindre antal
valmöjligheter vid informationsöverföringen.
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Designbuilder
Energiberäkningsmjukvara som kan importera filformaten IFC och gbXML. Det
finns även en plugin tillgänglig för Autodesk Revit.
EcoDesigner
Energianalysverktyg som kan göra energianalyser i tidigt skede i processen.
EcoDesigner är integrerat med Graphisoft Archicad.
Ecotect
Mjukvaran kan importera via flera olika filformat där gbXML och IFC bevarar
mycket av informationen från BIM-modellen. Ecotect kan även importera via 3Dformat som 3ds. Ecotect är ett energianalysverktyg med ambition att kunna
genomföra LCC-analyser. Fallstudien visar att energianalysen inte är särskilt
effektiv och att en fullgod LCC-analys inte uppnåddes.
eQUEST
eQUEST är en mjukvara som kan göra energianalyser. Mjukvaran kan importera
data via gbXML och CAD-formatet dwg. Mjukvaran är gratis att använda.
IDA ICE
Energianalysmjukvara som hanterar energianvändning och inneklimat. IDA ICE
kan importera geometrier från CAD-verktyg genom formatet IFC.
IES
IES (Integrated Environmental Solutions) är ett energianalys verktyg som kan
utföra många olika analyser. Mjukvaran använder filformatet gbXML för utbyte av
information. IES kan integreras med Autodesk Revit.
Riuska
Riuska är en mjukvara där det är möjligt att göra energianalyser. Mjukvaran är
kompatibelt med formatet IFC, även om vissa problem kan uppstå. Bästa resultat i
informationsöverföringen uppnås när information importeras från SMOG, som är
en mjukvara från samma tillverkare. Mjukvaran kan beräkna livscykelkostnader.
Vasari Project
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Vasari Project är en mjukvara gjord för att utveckla tidiga designkoncept och göra
energianalyser av dessa. Mjukvaran är kompatibelt med Autodesk Revit, dit
konceptet kan överföras för att göra BIM-modellen mer noggrann.
I fallstudien har Ecotect studerats närmare och mer ingående. Vid användandet av
mjukvaran har problem uppkommit vid importen av information. Mjukvaran
kräver även mer information för att göra energiberäkningar. Det är information
som delvis finns i BIM-modellen men som inte följer med vid exporteringen. För
att bemästra mjukvaran och alla dess inställningsmöjligheter krävs det en del tid.
Tidsfaktorn och användarvänligheten är avgörande när effektiviteten ska
bedömas. Vid användandet av Revit och Ecotect har det uppstått
kompabilitetsproblem. Filformatet gbXML har begränsningar i och med vilken
information som kan hanteras. Delar av den information som finns lagrad BIMmodellen kan inte överföras med gbXML till Ecotect.

4.3 Hur kan effektiva energianalyser och LCC-analyser
göras?
Effektiva energi- och LCC-analyser kan göras genom att en prövad metod följs,
tillförandet av informationen hålls till den nödvändiga och att en enkelhet i
modeller eftersträvas. När processen belastas med information vid fel moment blir
arbetet tidsintensivt och effektiviteten minskar.
För att göra energi- och LCC-analyser med hjälp av en BIM-modell krävs att det
bestäms vilka mjukvaror som ska användas. Det måste även beslutas vilka
filformat som kan användas för informationsöverföringen mellan mjukvarorna.
För att undvika att lägga till samma information i olika steg i processen, ska det
undersökas vilken information som filformatet kan överföra från BIM-modellen
samt vilken information som BIM-verktyget kan importera. Det avgör vilka
komponenter som ska ingå i BIM-modellen från början och vilken information
som ska läggas till efterhand.
Effektivitet i analyserna uppnås genom att arbetsmomenten är få och har bra
instruktioner. Mjukvaran som användes upplevdes komplicerad i dess höga
detaljeringsgrad. Komplexiteten i mjukvaran kräver mycket inlärningstid för att
hantera analyserna på en acceptabel nivå.
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5 Diskussion
5.1 Resultatdiskussion
Syftet med rapporten är att få ett mer hållbart byggande genom en ökad
användning av energi- och LCC-analyser. Målet är att visa hur BIM kan användas
för att effektivisera energianalyser och LCC.
5.1.1 Vilken information krävs i en BIM-modell för att göra
energianalyser och beräkningar av livscykelkostnader?

Rapporten visar teoretiskt och praktiskt vilken information som krävs i BIMmodellen för att utföra analyserna. Resultatet hade sett annorlunda ut om flera
mjukvaror hade studerats i fallstudien. Rapporten visar även vikten av att rätt
information tillförs vid rätt tidpunkt i processen. Önskvärt är också tydligare
guider i hur analyserna ska utföras i t.ex. Ecotect. Genom att rapporten visar
vilken information som krävs, underlättar det för effektiva analyser. Effektivare
analyser leder till ett mer frekvent användande och ett större användande leder till
ett mer hållbart byggande.
I instruktioner till skapandet av BIM-modeller poängteras att de ska vara av enkel
karaktär. Det ges även instruktioner att arbeta med två modeller parallellt, den ena
för det egentliga projektet och den andra för energianalysen. Det skapar merarbete
och avsedda fördelar med BIM-konceptet försvinner. Önskan vore att kunna
arbeta med samma modell genom hela projektet och att med den modellen kunna
analysera allt eftersom den blir mer detaljerad.
LCC-analysen i Ecotect använde sig av geometrier från BIM-modellen för att
beräkna materialens olika mängder. All annan information som användes vid
LCC-analysen tillfördes i Ecotect.
Filformatet gbXML har sina begränsningar då det bygger sin
informationsöverföring på rum skapade i BIM-modellen. Andra objekt som har
påverkan på energianalyser kan inte överföras med gbXML, t.ex. solskydd för
fönster och omkringliggande byggnationer.
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5.1.2 Vilka mjukvaror kan användas för att göra mer effektiva
energianalyser och LCC i BIM-baserad projektering?

Det finns en stor uppsjö av olika analysmjukvaror som på olika sätt analyserar och
visualiserar och är oftast utvecklade efter specifika behov.
Beskrivningen av mjukvarorna är begränsad till en teoretisk sådan i
litteraturstudien. För att få en bättre uppfattning om mjukvarornas styrkor och
egenskaper, hade en tillgång till mjukvarorna bidragit. För att analyserna ska göras
effektiva krävs det att mjukvarorna har bra guider och instruktioner att följa för att
uppnå önskat resultat. För att kunna göra de analyser som krävs för ett projekt
behövs det en översikt över befintliga mjukvaror och deras egenskaper.
För att skapa ett effektivt arbetsflöde är användargränssnittet och instruktioner till
mjukvarorna viktiga. Effektiviteten vid användandet av mjukvarorna är svårt att ta
reda på utan att göra en fallstudie. I rapportens fallstudie studeras endast en
mjukvara och dess egenskaper.
Svaret på frågan hade varit annorlunda om Autodesk Revit inte hade varit en
utgångspunkt utan att BIM-plattformar generellt eller en mjukvara från en annan
tillverkare.
5.1.3

Hur kan effektiva energianalyser och LCC-analyser göras?

I rapporten visas hur ett arbetsförfarande vid genomförandet av en energi- och
LCC-analys kan gå till. Vid genomförandet av fallstudien uppstod problem i
arbetsprocessen som tog tid och krävde en fördjupad kännedom om mjukvaran.
Det gav en förståelse för varför det inte genomförs fler energianalyser. Genom att
det krävs specialkännedom om mjukvarorna för att utföra en analys så blir
tröskeln för att faktiskt genomföra den hög. Om användargränssnittet i
analysverktyget hade liknat BIM-plattformens hade effektiviteten ökat. Samma sak
gäller om analysverktyget hade integrerats i BIM-plattformen.
Effektiviteten i energi- och LCC-analyserna uppnås genom att momenten för att
genomföra analysen är så få som möjligt. Mellansteg i processen behöver undvikas
t.ex. konvertering av filformat och import via andra mjukvaror för att möjliggöra
import i analysmjukvaran.
En större kännedom i användandet av Ecotect hade kunnat ge möjligheter till
effektivare analyser. Fallstudier på andra mjukvaror hade kunnat visa effektivare
sätt att få analyserna gjorda. Genom de många moment som krävdes med den
tillhörande tidsåtgången gjorde det svårt att bedöma genomförandet av
energianalysen som effektiv.
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5.2 Metoddiskussion
Litteraturstudien gav en bra bild av kunskapen och svårigheter i frågan. Det
användes vetenskapliga källor från internationella universitet, institut och
vetenskapliga konferenser. Men även branschens egna manualer och hjälpmedel
studerades samt olika användares guider och lösningar på problem. Informationen
var återkommande i flera olika källor vilket förstärker tillförlitligheten.
Metodvalen gav rapporten goda förutsättningar att uppnå målet och besvara
frågorna.
Fallstudien hade vid mer tid kunnat göras bredare och omfattat flera mjukvaror,
för att få ett mer giltigt resultat.
Det fanns svårigheter vid litteraturstudierna inom LCC-analyser kopplat till BIM.
Svårigheter bestod i att hitta relevant information inom det området. Bristen på
information kan delvis bero på att BIM ihop med LCC är ett nytt område inom
branschen. Det kan även bero på att användandet av LCC-analyser inte har
kommit lika långt som energianalyser.
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6 Slutsatser och rekommendationer
Energi- och LCC-analyser används i begränsad utsträckning vid projektering av
byggprojekt. Det beror på ett komplicerat och tidkrävande förfarande som
avskräcker den ovane användaren att genomföra analyserna. Utan analyserna är
det svårare att driva utvecklingen mot ett mer hållbart byggande. För att råda bot
på problemet behöver arbetsprocessen effektiviseras och förenklas. Informationen
som krävs i BIM-modellen är begränsad och försvårar möjligheten att göra
analyser fortlöpande under tiden som byggprojekten utvecklas.
Det finns en mängd olika mjukvaror för att genomföra energi- och LCC-analyser.
Alla mjukvaror har olika ursprung med olika mål för dess tillkomst vilket också
påverkar mjukvarorna olika förmågor. Filformaten som används vid
kommunikationen mellan mjukvarorna har vissa brister som medför att all
önskvärd information inte följer med.
Effektiva energi- och LCC-analyser kan göras genom att följa detaljerade guider
och att tillföra information till BIM-modellen vid rätt moment i processen.
Effektivitet i processen är svår att uppnå då kommunikationen mellan
mjukvarorna inte är smärtfri. BIM-verktygens användargränssnitt försvårar även
effektiviteten.
Fallstudien visar att det inte gick att göra effektiva analyser i Ecotect.
Effektiviteten uppnås inte på grund av de brister som beskrivs tidigare. Samma
brister kan förväntas vid användandet av andra mjukvaror och filformat. LCCanalyser kunde bara delvis genomföras då all information för att utföra
beräkningarna inte kunde tas fram med hjälp av mjukvaran. I Ecotect finns inte
någon funktion som lägger ihop alla delkostnader i en LCC-analys till ett resultat.
Rekommendationer för att öka användandet av energi- och LCC-analyser med
hjälp av BIM:
Integration av BIM-verktygen in i BIM-plattformarna. Det finns delvis redan nu
men inte tillräckligt. Integrationen medför att samma användargränssnitt används
för BIM-verktygen, vilket medför en effektivisering. Integrationen skulle medföra
färre moment genom att det inte behövs några begränsande filformat vid
överföringarna. BIM-konceptet tas även det tillvara på ett bättre sätt då
informationen finns samlat på ett ställe.
Det behövs manualer som är tydliga och instruktioner som steg för steg hjälper
igenom processen. Manualerna skulle göra att förkunskaperna om mjukvarorna
inte skulle behöva vara lika stora. Det gör mjukvarorna mer användarvänliga.
Arbetet med att öka användandet av energi- och LCC-analyser vid BIMprojektering kan fördjupas genom att undersöka flera analysmjukvaror och deras
egenskaper. Undersökningar om hur problemen hanteras inom branschen.
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