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Sammanfattning  

   
BIM har varit ett hett ämne på byggmarknaden de senaste åren. Några företag har varit 

snabba och vågat satsa på den nya tekniken sedan flera år tillbaka. Andra företag står 

fortfarande i startgroparna och överväger fördelar mot nackdelar. Andra företag väljer att 

inte utnyttja den nya tekniken alls.  

   

Förkortningen BIM står för byggnadsinformationsmodellering (Building Information 

Modeling) och begreppet har en bred definition. En byggnadsinformationsmodell utgörs 

av en 3D-modell som förutom det visuella även innehåller information om de olika 

objekten i modellen. Arbetssättet BIM handlar om att samla all information om ett 

projekt på ett och samma ställe istället för att ha den utspridd bland projektets olika 

aktörer. På så sätt kan användning av BIM bidra till minskade felkällor och färre 

koordineringsmissar mellan aktörerna. En fullständig 3D-modell med uppgifter om 

material, dimensioner, laster och materialegenskaper utgör dessutom en utmärkt grund 

för alla möjliga sorters simuleringar och analyser.  

   

Examensarbetet har fokuserats på att undersöka möjligheterna till simulering och analys 

med BIM i dagsläget, vad det finns för programvaror och vilka resultat de kan prestera. 

Genom intervjuer med ett antal personer som jobbar med 

byggnadsinformationsmodellering i sin vardag har avslutningsvis en uppfattning bildats 

om hur stor del av BIMs kapacitet som utnyttjas i branschen idag. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: utrymningssimulering, tidssimulering, 4D, 5D, akustisk simulering, 

energianalys, mängd- och kostnadsberäkning, termisk analys, vindsimulering, Ecotect, 

Revit, BIM 
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Abstract  

BIM has been a hot subject in the building industry lately. Some companies have been 

fast and have implemented the new technique already years ago. Other companies are 

still weighing advantages against disadvantages. Some companies choose not to make use 

of the new technique at all. 

BIM stands for Building Information Modeling, and the concept has a broad definition. A 

building information model consists of a 3D model that, in addition to the visual part, 

also contains information about the different objects in the model. The way of working 

with BIM is about gathering all information about a project at one single place instead of 

spreading it out between the different project participants. In this way BIM can contribute 

to less coordination mistakes between the participants and a reduced number of sources 

of error. A complete 3D model with information about materials, dimensions, loads and 

material characteristics is furthermore an excellent base for all kinds of simulations and 

analyses. 

This piece of work has been focused on the investigation of what possibilities there are 

for simulations and analyses together with BIM today, what software there are and what 

kind of results they can perform. Through interviews with a number of people that works 

regularly with building information modeling we have also been trying to get an idea 

about how much of BIM's capacity that is being used in the industry today. 

 

 

 

Key words: occupant evacuation simulation, time simulation, 4D, 5D, acoustic 

simulation, energy analysis, quantities and cost estimations, wind simulations, Ecotect, 

Revit, BIM 



 iii
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

När IT mötte byggbranschen för 30 år sedan var det långt ifrån kärlek vid första 
ögonkastet. Byggindustrin var i själva verket en av de mest tröga industrierna att ta till sig 
de nya möjligheterna. De cad-program som fanns var utvecklade för andra branscher och 
olämpliga för arkitektur och byggnadskonstruktion. Det var även svårt och dyrt att hitta 
tillräcklig datorkraft. Idag ser läget helt annorlunda ut. Utbudet av programvara anpassad 
speciellt för byggbranschen är stort, och datorkraften är sällan något problem. Nu är det 
få som skulle kunna föreställa sig en vardag i projekteringsarbetet utan datorstöd. 
  
I Sverige nåddes den stora brytpunkten under 80-talet, efter att Autodesk släppt de första 
versionerna av AutoCAD. Svenska programvarutillverkare var snabba på att skapa 
applikationer för att anpassa programmet till svenska förhållanden, och på så sätt fick 
cad-systemen fäste i byggbranschen. I början av 1990-talet använde cirka 40 % av de 
svenska arkitekterna och 75 % av byggkonstruktörerna cad i viss utsträckning.1 Tio år 
senare hade även 3D-modelleringen fått ett genombrott. Inom byggbranschen främst hos 
arkitekterna som använde det för visualisering, medan teknikkonsulterna fortsatte rita i 
2D. Utvecklingen från manuellt ritande till datorstödd byggprojektering har medfört en 
tydlig kvalitetshöjning och sparat både tid och pengar hos byggföretagen. 
  
Det vanligaste arbetssättet inom ett byggprojekt idag är att varje aktör tar hand om sin del 
i projektet på sitt eget sätt. Helst ska det gå snabbt och vara så billigt som möjligt. 
Arkitekten skickar ut ritningar till konstruktörer, El- och VVS-konsulter som sedan var 
och en tillverkar egna ritningar för sina respektive discipliner. Arbetssättet kräver god 
kommunikation och samverkan mellan de olika aktörerna eftersom alla är beroende av 
varandra. Krockar ska undvikas och hål ska tas i väggar och golv för att installationer ska 
kunna dras. Ofta uppstår koordineringsmissar som leder till att arbete blir försenat. 
Felkällor och frågetecken uppstår lätt när varje detalj ritas flera gånger. 
 
Ett nytt arbetssätt är nu på gång att införas på den svenska marknaden, och precis som för 
30 år sedan är byggbranschen tveksam till den nya tekniken. Arbetssättet kallas BIM, 
byggnadsinformationsmodellering, och det innebär att man skapar en 3D-modell av en 
byggnad där information kan lagras om allt ifrån byggnadens geometri till material och 
kostnader. Vid stora projekt där mycket information skall samordnas och där 
kommunikation är extra viktigt kan BIM vara till stor nytta, just eftersom allt finns lagrat 
på ett och samma ställe. BIM kan utnyttjas för att skapa opinion för en byggnad genom 
att man visualiserar den i sin omgivning och till exempel visar på tekniska lösningar. Det 
kan även ge inblandade i ett projekt en bättre överblick på allt ifrån byggnadens 
miljöpåverkningar och energiförbrukning till direkta kostnader. Med en BIM-modell som 
utgångspunkt finns det möjlighet att göra detaljerade simuleringar över saker som 
struktur, akustik, energi, ljus eller utrymningsförlopp. 

                                                 
1 Byggandets informationsteknologi 
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1.2 Syfte     

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna med BIM-projektering för 
byggbranschen med fokus på simulerings- och analysverktyg. Vi vill få kunskap om hur 
många olika sorters simuleringar och analyser det är möjligt att göra i dagsläget samt hur 
de kan användas i projektering för att få minskade kostnader och ökad effektivitet. Det 
praktiska syftet med arbetet är att vi skall lära oss hur man arbetar med projektering i ett 
BIM-program och hur man gör olika simuleringar och analyser. Vi hoppas att med 
examensarbetet kunna visa att det inte är så svårt att lära sig använda BIM-program som 
många tror, och att det finns mycket att vinna med arbetssättet. 
 
Frågorna som vi har arbetat utefter i examensarbetet är följande: 
 
- Vilka möjligheter finns det i dagsläget att göra simuleringar och analyser på ett 
kommande byggprojekt? 
- Vad har företag att vinna på att göra simuleringar och analyser? 
- Ger simuleringarna rimliga utfall? 

1.3 Avgränsningar  

Modellen begränsas till att inte innefatta VVS och andra installationer. Simuleringar och 
analyser kommer följaktligen ej att göras på installationer. Eftersom BIM är ett 
förhållandevis stort område finns det i dagsläget väldigt många olika programvaror på 
marknaden. Detta gör att det inte finns tid att sätta sig in och testa alla olika 
programvaror. Arbetet avgränsas därför till användning av endast en BIM-programvara 
och därför endast analys- och simuleringsprogramvaror som är kompatibla med det 
systemet. 

1.4 Metod  

Arbetet startar med att företaget WSP kontaktas för att få tillgång till ritningar på en 
lämplig fastighet att modellera upp i ett BIM-program. Under tiden beslutas vilken 
programvara som skall användas och teori om ämnet inhämtas. Efter att en realistisk 
modell av fastigheten har upprättats används olika simulerings- och analysverktyg för att 
studera byggnaden. Därefter diskuteras utfallet av simuleringarna och analyserna. Innan 
besvarandet av frågeställningarna görs genomförs intervjuer med ett antal personer som 
jobbar dagligen med BIM inom byggbranschen. Slutligen sammanställs allt material för 
att därefter användas till att besvara frågeställningarna. 
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1.5 Struktur  

Rapporten inleds med en kort presentation av byggbranschens och ritteknikens utveckling 
genom historien, följt av syfte och frågeställningar för arbetet. Därefter fortsätter 
rapporten med en genomgång av relevant teori över förekommande begrepp. En 
presentation av arbetet som utförts görs därefter för att senare diskuteras och analyseras. 
Arbetet avslutas med att med hänsyn till det framlagda materialet redogöra för resultatet 
genom att besvara frågeställningarna. 
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2 Vad är BIM?  
Begreppet BIM är en förkortning av Building Information Model, och det finns en mängd 
olika definitioner om vad detta innebär. En definition som i alla fall de flesta är överens 
om är att en byggnadsinformationsmodell ska vara "intelligent", vilket betyder att den ska 
kunna lagra information om objekt i modellen. En 3D-visualisering kan alltså till 
exempel inte räknas som en BIM eftersom den inte innehåller några attribut.  
   
En byggnadsinformationsmodell byggs successivt upp av arkitekter, konstruktörer VVS- 
och elkonsulter och innehåller all nödvändig information om byggnaden. Vid användning 
av BIM som arbetssätt är tanken att alla 2D-ritningar som behövs ska kunna hämtas ur 
modellen. Genom att skapa ritningar på det här sättet sparas tid och felkällor minimeras, 
eftersom varje detalj bara ritas en gång.  
   
Några exempel på vad man skulle kunna hitta i en färdig BIM är uppgifter om ett objekts 
dimensioner, tvärsnitt, material, vikt, brandklass, krav och byggnormer med mera. En 
modell kan också bära information om hur objekt är sammankopplade med varandra.    

2.1 Användningsområden för BIM  

I en byggnadsinformationsmodell kan all information om byggnadsverket lagras och 
uppdateras från projektering till rivning. Det här har fördelen att alla aktörer kan jobba i 
samma modell. Därmed får man all information samlad på ett och samma ställe. I 
projekteringsstadiet kan modellen användas för att visa upp byggnadsverket för 
intressenter, eller för att diskutera detaljer om kollisioner eller utformning på ett 
byggmöte. Efter färdigställandet av byggnaden har modellen ett fortsatt 
användningsområde vid både förvaltning och ombyggnationer.  
   
Tack vare all information som kan lagras i en BIM utgör den en utmärkt grund för 
simuleringar och analyser. Energiberäkningar, mängdberäkningar, kostnadsberäkningar, 
kollisionskontroll, statiska analyser, simulering av akustik, utrymningsvägar eller värme- 
och ventilationsflöden är bara några exempel på vad modellen kan användas till.  
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3 Projekt Riddarängen  
För att kunna göra simuleringar och analyser av olika slag krävs det att 
man har en modell att utföra dem på. I detta examensarbete har 
simuleringarna gjorts på en modell över nybyggda Riddarängens 
förskola (se figur 1) i Mantorp. Fastigheten projekterades under mitten 
av 2008 fram av konsultföretaget WSP på uppdrag av Mjölby kommun. 
Byggnaden upprättades därefter under vinterhalvåret och stod klar för 
inflyttning 2 mars 2009. Lokalen är utformad för att tjäna som förskola 
för barn mellan ett och fem år. Fastigheten är uppdelad i två 
sammankopplade hus med totalt fyra avdelningar, varav två 
småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. 
 
Konstruktionen består av en platta på mark, ytterväggar av betong och ett plåttak som 
bärs upp av ett pelare-balksystem av stål. Byggnaden har endast ett våningsplan och den 
totala arean är cirka 940 m². 
   

Figur 1: Riddarängens förskola i 
Mantorp  
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4 Simuleringar  
I det här kapitlet ges en kort introduktion till en rad olika simuleringar och analyser som 
kan göras på en byggnad. Här kan man läsa om bakgrunden till simuleringarna och vad 
de kan användas till. . Förutom de olika simuleringar som har testas i examensarbetet tas 
även två övriga upp i slutet av kapitlet. Utförandet av de sju genomförda simuleringarna 
redovisas i kapitel 5.  

4.1 Utrymningsimulering  

När en byggnad projekteras måste hänsyn tas till att den ska kunna utrymmas säkert vid 
brand. I enkla fall räcker det med att projektören följer ett antal regler som anger till 
exempel maximalt gångavstånd från ett rum till närmaste utrymningsväg och minsta 
bredd i utrymningsvägen. I mer komplicerade byggnader görs dimensionering genom 
beräkning baserad på tider för varseblivning, beslut och reaktion samt förflyttning.  
   
Varseblivningstid och reaktions- och beslutstid beror bland annat på vilka människor som 
vistas i byggnaden, vad det finns för utrymningslarm samt hur tydligt 
utrymningsskyltarna syns. Dessa tider får bestämmas med hjälp av experter eller färdiga 
tabeller. Förflyttningstiden kan vara svår att beräkna. Den beror på hur personer är 
fördelade i byggnaden, vilka personer det är och deras förmåga att förflytta sig med mera. 
Vistas många personer i en lokal samtidigt måste hänsyn dessutom tas till köbildning. 
Förflyttningstiden går i enkla fall att beräkna för hand med hjälp av formler och tabeller, 
men i komplicerade byggnader är det en fördel att kunna använda sig av 
datorsimuleringar.  
   
Det finns flera olika beräkningsmodeller för att simulera utrymning. Vissa datorprogram 
använder sig av rutnätsmodeller, där personer antas kunna förflytta sig mellan rutorna 
och där varje ruta kan innehålla max en person. I andra program används 
nätverksmodeller, där användaren anger noder (punkter) samt kopplingar mellan dem 
längs vilka människorna antas kunna röra sig. Ett tredje sorts program använder sig av 
partikelmodeller, som fungerar så att personer representeras av punkter med x- och y-
koordinater som inte är bundna till noder eller nätverk. På så sätt får man en simulering 
där personerna kan röra sig fritt i byggnaden. Eftersom personernas förflyttning i en 
partikelmodell inte begränsas av rutnät eller noder ger detta den minst förenklade 
beräkningen. Det krävs dock mer datorkraft för att utföra en simulering med 
partikelmodell jämfört med simuleringar byggda på de andra två angreppssätten.      

4.2 Energianalys 

I dagens miljömedvetna värld ställs allt fler krav på att byggnader ska vara så miljö- och 
energieffektiva som möjligt. Projekteringen av en byggnad kräver idag ett 
helhetstänkande för att den i slutänden ska klara av sina energimål. Man ställs mellan 
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olika val om tekniska lösningar, ventilationsmetod och storlek på fönsterytor eftersom 
detta i hög grad påverkar fastighetens slutliga energibehov. Kraven lägger mer press på 
både beställaren och projektören att skapa byggnader med låga driftskostnader. En 
anläggnings driftskostnad påverkar beställarens ekonomi under hela fastighetens livstid. 
Det är därför viktigt att beställaren är väl införstådd i fastighetens kommande kostnader 
över hela livslängden. Ett sätt att undersöka om en byggnad är energieffektiv är att göra 
en energianalys.   
     
Med hjälp av BIM-teknik kan energianalyser idag utföras på ett både enkelt och 
tidseffektivt sätt. Med en byggnadsinformationsmodell som grund kan allt ifrån 
energiförbrukning till livscykelkostnad beräknas. Oftast krävs det att man tillför en del 
information, som till exempel väderdata för det aktuella området och uppgifter om hur 
byggnaden används. Exempel på mjukvaror som erbjuder olika typer av energirelaterade 
simuleringar och analyser är Ecotect, IES, Green Building Studio och EnergyPlus.2 

4.3 Akustisk simulering  

Medvetenheten om den akustiska miljön inomhus och utomhus ökar ständigt och kraven 
från beställare och konsumenter blir allt hårdare. Detta gör att det krävs stora 
ansträngningar i projekteringsfasen för att uppnå de akustiska målen. Ett rums form och 
volym är avgörande för ljudutbredning, ljudfördelning och klangfullhet. En byggnads 
planlösning påverkas av buller eftersom man vill placera ljudkänsliga rum långt bort från 
bullerkällor. Vid akustiska beräkningar kan BIM och datorsimuleringar vara till stor 
hjälp. Ett exempel på det kommer från företaget Acoustic Control AB i Stockholm, som 
jobbar mycket med byggnadsakustisk projektering. Genom att övergå till projektering 
med BIM lyckades de korta ner tiden för akustisk modellering med cirka 30 procent och 
de tror att det fortfarande finns mer tid att vinna genom optimering av tekniken.3  
   
Det finns ett antal program för akustisk simulering ute på marknaden. De flesta är 
strålgångsbaserade, vilket innebär att en ljudkälla representeras av tusentals ljudstrålar 
vars reflexer följs upp ett visst antal gånger. Vid intressanta lägen i en lokal (till exempel 
nivån vid öronhöjd på människor som vistas i lokalen) kan sedan strålträffarna 
undersökas. Några exempel på akustiska parametrar som kan visualiseras med hjälp av 
strålgångsteknik är efterklangstid, ljudnivåfördelning, buller, taluppfattbarhet eller 
detaljstudier av luftljudtransmission. Strålgångstekniken kan också utnyttjas för att göra 
en auralisering, en visualisering för hörseln.4 Några exempel på mjukvara för akustisk 
simulering är Odeon, Aurora och svenska CATT.5  

 

 

                                                 
2 Greenbim.blogspot 
3 Acoustic Control AB 
4 Ingemansson 
5 Malmö högskola 
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4.4 Tidssimulering 

I alla byggprojekt, stora som små, är tidsplanering en central beståndsdel från start till 
avslut. Vid stora projekt kan tiden från projektering till inflyttning vara fem till tio år eller 
mer. Under en så lång byggprocess kan många oförutsedda hinder uppstå som kan störa 
tidsplanen. Detta lägger ansvar på byggherren att hela tiden hålla kund och chefer 
uppdaterade om förändringar under hela projektet. Vid avstämningar kan många frågor 
uppstå, och ofta kan de besvaras med hjälp av en tidssimulering. 
 
En tidssimulering kan användas för att visualisera viktiga faser i ett byggnadsprojekt i en 
BIM-modell. Man kan även utgå ifrån modellen för att generera en tidplan. I dagsläget 
finns det ett par olika programvaror för simulering av tidsplanering med BIM. De flesta 
av dessa programvaror baseras på att användaren ger indata i form av en 3D-modell som 
överförs till ett projektplaneringsprogram. Där tilldelas alla objekt en tidsaspekt. Två 
projekteringsprogram som har visat sig vara kompatibla med programmet Revit är 
Microsoft project 2007 och Innovaya.6 I båda programmen kan man göra detaljerad 
projektplanering på objektnivå. Det finns även möjlighet att göra visualiseringar av 
tidsprojekteringen för att kunna ge kunden en bra bild över byggnationens tidsförlopp. 

4.5 Mängd- och kostnadsberäkning   

Inför och under ett byggprojekt är det mycket viktigt att göra en approximering över hur 
mycket material som kommer att behövas under arbetets gång. Informationen behövs för 
att kunna göra en kostnadsberäkning till beställaren, men även för att kunna uppskatta 
materialtransporter och offerter till materialproducenter. En kostnadsberäkning kan 
avgöra om byggföretagets materialbeställningar kommer att göras bland svenska 
materialproducenter eller utomlands. 
 
När kostnaden ska uppskattas utgår man vanligtvis ifrån 2D-ritningar och gör en 
mängdberäkning, som sedan ligger till grund för kalkylen. Arbetssättet är tidskrävande 
och på grund av den mänskliga faktorn finns det alltid risk för fel. Genom att använda 
beräkningar från en byggnadsinformationsmodell istället för ritningar kan 
mängdberäkningen med uppskattade kostnader skötas automatiskt, och på så sätt kan 
mycket tid sparas in.  
 
Materialsimuleringar, även kallat kvantitetsberäkningar, är en grundstolpe i BIM och går 
därför att göra i alla stora BIM-programvaror. Simuleringarnas tillförlitlighet beror till 
stor del på hur noggrann uppbyggnaden av modellen är. En grundligt uppbyggd modell 
med korrekt indata ger ett tillförlitligt resultat. Utifrån en 3D-modell med lagrad 
information om olika objekt kan en mängdsammanställning genereras. Det som därefter 
behövs för att göra en kostnadsberäkning är att varje objekt har en kostnad. 

                                                 
6 Autodesk 
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4.6 Vindsimulering  

En luftflödessimulering är en simulering där man på ett visuellt sätt kan visa på hur luften 
rör sig i eller runt en byggnad. Den kan ge en översikt över hur ventilationen skall 
placeras i rummet och om ventilationen är tillräcklig. Man kan även undersöka hur 
vindarna kommer att röra sig kring byggnaden för att kunna förutse riskområden. Det här 
är ytterst användbart vid projektering av höga byggnader såsom skyskrapor, där 
vindtrycket är en stor faktor att ta hänsyn till. 
 
Modellen som används för att göra luftflödessimuleringarna byggs upp antingen i ett 
BIM-program som till exempel Revit, eller direkt i Ecotect. Därefter exporteras den till 
ett computational fluid dynamics tool (CFD-tool) som till exempel IST-FDS, Fluent eller 
WinAir4.7 Dessa verktyg utför beräkningar på ventilation- och luftrörelser. Efter att 
beräkningarna är utförda importeras resultatet tillbaka till exempelvis Ecotect för att där 
visualiseras i en 3D-miljö.  

4.7 Termisk analys  

En termisk analys används för att förutse en byggnads energi och värmebehov under årets 
alla dagar. Man kan även analysera enskilda rum i byggnaden för att få en fingervisning 
om deras värmebehov över året. Fördelar med att göra en värmeanalys på byggnaden är 
att man utöver värmeförmågan kan få en antydan om byggnadens fördelning av 
ljusinsläpp är jämn, men även att man kan få en indikation om byggnadens väggar har 
tillräcklig termisk massa (material med stor värmetröghet som fungerar som värmeförråd) 
för att hålla en jämn inomhustemperatur.  

För att kunna göra termiska analyser krävs att man har insamlad data över 
väderförhållandena i området där byggnaden skall upprättas. Noggrannheten på 
simuleringen beror i stor del på noggrannheten på väderdatan. Det finns två sätt att få tag 
på väderdata. Antingen genom att använda en väderdatabas och ladda ner filer i wea-
format, eller att själv skapa data genom att manuellt mata in värden för nederbörd, 
vindhastigheter med mera. 

Programmet som vi har valt att göra våra termiska simuleringar i är Autodesk Ecotect 
Analysis (se bilaga 1), men det finns även andra programvaror som man kan använda sig 
av för att göra studier av den termiska miljön.  

                                                 
7 Autodesk 
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4.8 Övriga simuleringar  

Här presenteras två simuleringar som inte har utförts i vårt examensarbete, men som är 
relativt vanligt förekommande och möjliga att göra på en byggnad med Revit Structure 
som bas. 

4.8.1 Strukturanalys  

En byggnad består av många olika objekt och tekniska lösningar som alla gör sitt för att 
konstruktionen skall kunna brukas under lång tid. En fastighet dimensioneras för att klara 
av alltifrån väder och vind till större mekaniska laster. Strukturen måste därför genomgå 
många analyser för att man ska kunna fastställa en kostnadseffektiv och framförallt säker 
konstruktion. För omfattande strukturberäkningar på en byggnad kan BIM-programmens 
strukturanalyser vara till stor hjälp. 
 
En strukturanalys kan innefatta många olika beräkningar på en byggnad. Autodesk Robot 
Structural Analysis är ett program med ett brett utbud av analyser. Det kan kopplas ihop 
med Revit Structure med en dubbelriktad länk som gör att information lätt kan utbytas 
mellan programmen. Det finns dessutom en rad strukturanalysprogram utgivna av andra 
företag än Autodesk som har anpassats för att möjliggöra användning tillsammans med 
Revit-modeller. En lista över dessa program går att hitta på Revit Structures hemsida.8 
Förutom Revit finns det även andra BIM-plattformar i vilka strukturanalyser kan utföras, 
som Vico Software och Tekla Structures. De olika programvarorna är ofta specialiserade 
på olika typer av beräkningar som till exempel analyser av stålkonstruktioner, 
betongplattor, armering och så vidare. 
 
 

 

                                                 
8 Autodesk 
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4.8.2 Ljussimuleringar  

Ljus är väldigt viktigt för helhetsupplevelsen av en byggnad, både inomhus och utomhus. 
Till följd av detta finns det ett stort utbud av olika sorters ljussimuleringar.  
   
En enkel analys av den elektriska belysningen i en byggnad kan göras i bland annat 
programmet Autodesk Ecotect Analysis. Analysen ger en föreställning av hur 
byggnadens inomhusljussättning skall placeras genom tester av olika placeringar och 
ljusinställningar.  
   
I programmet Ecotect kan man också göra en så kallad utsiktsanalys, vilket är en satsning 
inom området konceptuell design. Analysen visar hur bra utsikten är från olika rum i 
byggnaden och ger även information om hur mycket naturligt ljus som kommer in från 
byggnadens fönster (se figur 2)9. 
 
 

  
 
 
 
 

                                                 
9 Autodesk 

Figur 2: Analysen visar på byggnadens naturliga ljusinsläpp. 
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En annan satsning inom konceptuell design är att göra en beräkning över hur mycket 
solljus som träffar fönster för att se vart solreflekterande åtgärder behöver göras. 
Programvaror som till exempel Ecotect kan därefter beräkna hur dessa skall utformas för 
att ge bästa möjliga skydd. 

En sol- och skugganalys kan göras mycket tidigt i projekteringsfasen. Den kan ge en 
hänvisning till byggnadens utformning. Simuleringen går ut på att kontrollera hur 
byggnaden och dess omgivning förhåller sig till solen. Den kan till exempel omfatta att 
göra en skugganalys för att se hur skuggorna från byggnaden påverkar omgivningen. 
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5 Uppförande av modell  
En BIM-modell av Riddarängens förskola (se kapitel 3) har uppförts i programmet 
Autodesk Revit Structure. På modellen har ett antal olika simuleringar och analyser 
utförts. En fullständig lista över vilka programvaror som har använts i arbetet samt 
grundläggande information om varje program finns i bilaga 1. Här presenteras utförandet 
av de olika simuleringarna samt uppförandet av modellen.  

5.1 Worksharing  

Om man vill att flera personer ska kunna arbeta samtidigt i en och samma Revit-modell 
måste worksharing aktiveras. Detta görs genom att man först öppnar den blivande 
projektfilen i programmet och sedan går in på något som heter worksets under 
huvudmenyn. Där kan inställningarna för jobbdelning anges. Vid aktiveringen av 
worksharing förvandlas den filen man har öppen till den centrala filen (central file) i 
projektet, dit alla ändringar från olika användare i fortsättningen sparas. En förutsättning 
för worksharing är att den centrala filen är tillgänglig för alla användare som ska jobba 
med modellen, antingen via Internet eller via ett lokalt nätverk.  

När man jobbar i en modell med worksharing kan man när som helst välja att spara sina 
ändringar till den centrala filen eller hämta ändringar som andra personer har gjort. 
Alternativet finns också att göra en lokal sparning på sin egen dator. Då påverkas inte den 
centrala filen. Genom att dela upp modellen i olika worksets kan man göra så att en 
användare äger rättigheterna till en viss del av modellen. En annan användare kan då inte 
göra ändringar i den delen utan tillstånd.  
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5.2 Modelleringsprocsessen  

Som utgångspunkt för modelleringsprocessen användes de konstruktionsritningar vi fått 
tillgång till av företaget WSP. Dessa importerades som dwg-filer till BIM-programmet 
Autodesk Revit Structure (se bilaga 1), där de användes som underlag för att bygga upp 
3D-modellen (se figur 3). I Revit jobbar man i structural plans som läggs in på olika 
nivåer i modellen. Olika 2D-ritningar kan importeras till olika plan, vilket passade oss bra 
eftersom vi då kunde importera till exempel planlösningen till ett plan och takritningen 
till ett annat.  

 
 
 

Figur 3: Del av planlösningen importerad i Revit. 2D-ritningen har fått en gråtonad färg så att man 
tydligt ska kunna se skillnad mellan den och linjer som är ritade i Revit. 
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Modelleringen inleddes med att vi skapade bottenplattan. Vi utgick ifrån en 150 mm 
platsgjuten betongplatta från Revits standardbibliotek som vi modifierade till en 120 mm 
betongplatta med 300 mm isolering (se figur 4) enligt skolans detaljritningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftersom tjockleken på plattan angetts i inställningarna ovan krävdes det bara att man 
ritade in konturerna i 2D för att plattan skulle skapas. Som stöd till detta importerades en 
cad-ritning över skolans grund. Inställningarna för en plattas uppbyggnad kan när som 
helst ändras, även efter att plattan har ritats klart. Detta gör att objektet under hela 
projektet är flexibelt för förändringar. För att göra kantbalkar finns det ett särskilt 
verktyg, Floor Slab Edge, där olika typer av kantbalkar kan väljas och placeras ut på en 
befintlig platta. Revits bibliotek innehöll ingen kantbalk med rätt form för vår byggnad, 
därför blev vi tvungna att lära oss hur man gör för att skapa egna familjer (se bilaga 1). 
Kantbalken skapades med rätt dimensioner och laddades därefter in i projektet (se figur 
5).  

 

 

Figur 4: En betongplatta skapas. Lager och tjocklekar anges i tabellen till höger, och till vänster 
illustreras plattans uppbyggnad 
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När plattan modellerats var det dags att sätta ut alla pelare i byggnaden. Dessa består av 
VKR-rör som inte heller fanns som standard i vårt bibliotek. Vi fick därför skapa en ny 
instans även i pelarfamiljen. Vi utgick ifrån Tibnors konstruktionstabeller för att kunna 
rita in tvärsnittet med exakta mått.10 När pelarna var på plats avslutade vi med att lägga ut 
IPE-balkar enligt ritning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter pelarna placerades väggar ut. Uppbyggnaden av en vägg anges i olika lager på 
samma sätt som hos en platta (se figur 4). Mallar för våra inner- och ytterväggar skapades 
enligt detaljritningar för skolan och sattes ut i modellen enligt planlösningen. Innan man 
placerar ut en vägg anger man mellan vilka nivåer väggen ska nå, i vårt fall från 
"överkant golv" till "innertak underkant". Den övre gränsen hade dock ingen avgörande 
betydelse eftersom väggen senare fick varierande nivåer i överkant när den anslöts till det 
sluttande taket.  

Taket var den mest komplicerade byggnadsdelen att modellera eftersom det är uppdelat i 
tre delar och lutar åt olika håll. I figur 6 visas ett exempel på hur en del av taket skapades 
genom att konturerna ritades. Lutningen angavs med en pil med en inställning på ett visst 
antal grader. Eftersom taket och takbalkarna ritades in oberoende av varandra fick vi en 
liten kontroll på att vi hade gjort rätt när vi såg att lutningen stämde överens mellan dem. 

                                                 
10 Tibnor 

Figur 5: Ritningen föreställer ett tvärsnitt av kantbalken. En egen så kallad familj skapas och laddas 
in i projektet där den sedan används som mall till alla kantbalkar i modellen. 
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För att skapa dörrar och fönster i vår modell fick vi använda Revit Architecture, eftersom 
Revit Structure inte innehåller verktyg för detta. Slutligen tänkte vi lägga in lite inredning 
i modellen, men i sista sekund fick vi kunskap om att detaljer i en modell generellt sätt 
gör att analystiderna ökar utan att det tillför något till resultaten. Den färdiga modellen 
(se figur 7) lämnades därför oinredd. 

 Figur 6: Takets konturer ritas in (rosa linje) med den gråtonade, importerade takritningen som 
grund. Lutningen anges med en pil med en inställning på ett visst antal grader. 

Figur 7: Den färdiga modellen. 
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6 Utförande av simuleringar  
På BIM-modellen av Riddarängens förskola har ett antal olika simuleringar och analyser 
utförts. En fullständig lista över vilka programvaror som har använts i arbetet samt 
grundläggande information om varje program finns i bilaga 1. Här presenteras utförandet 
av de olika simuleringarna. 

6.1 Utrymningssimulering    

Vi har valt att göra vår utrymningssimulering med programmet SIMULEX (bilaga 1), 
som använder sig av en partikelmodell (se kapitel 4.1). Vi har använt en relativt gammal 
version av programmet som tyvärr bara klarar av att importera 2D-format. Vi har hittat en 
artikel som antyder att Simulex utvecklas för att bli kompatibelt med BIM11, men då vi 
inte hittat någon vidare information om utgivningsdatum och dylikt beslöt vi oss för att 
testa programmet i den version vi hade. 
   
Steg ett för att göra en utrymningssimulering i Simulex är att markera en byggnads alla 
utgångar på en planlösning (se figur 8), som importeras till programmet i cad-format. Om 
byggnaden har flera våningar måste även trappor placeras ut för att länka ihop de olika 
planen. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 The Royal Architectural Institute of Canada 

Figur 8: Planlösning över halva 
skolan som är importerad till 
Simulex. Utgångar är markerade i 
grönt (den senast utplacerade i 
rött). 
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Steg två är att skapa en avståndskarta (distance map) som används till grund för 
beräkningarna (se figur 9). När denna skapas väljer man samtidigt vilka utgångar som ska 
vara tillgängliga. Ibland kan man vilja stänga av vissa utgångar för att simulera att de till 
exempel är blockerade av en brand, eller för att man vill ta hänsyn till att personer på 
grund av ovisshet inte alltid väljer den närmaste utgången. 
 
 

 
 
 
När avståndskartorna är beräknade är det dags att placera ut de personer som ska 
simuleras. Personer kan placeras ut antingen en och en eller som grupp (se figur 10). 
Innan de placeras ut väljer man egenskaper (characteristics) som anger till exempel om 
det är en vuxen person eller ett barn. Man ställer också in en fördröjningstid, som ska 
motsvara personens reaktionstid i simuleringen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: Avståndskarta i Simulex 
som illustrerar avstånd till de 
olika utgångarna. 

Figur 10: Utplacering av 
personer i grupp. En area 
markeras (i figuren med röda 
linjer) och antal personer 
som arean ska innehålla 
anges. 
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Till sist kan simuleringen utföras. Man kan välja att spela in den för att kunna titta på den 
flera gånger. Tillsammans med simuleringen öppnas ett informationsfönster (se figur 11) 
där man kan följa bland annat hur lång tid utrymningen har pågått och hur många 
personer som fortfarande befinner sig i byggnaden. I figur 12 visas en bildserie över en 
av våra simulerade utrymningar. 
 

 
   
 
 

 

Figur 11: Ett informationsfönster som hör ihop med utrymningssimuleringen. Man kan bland annat se 
att utrymningen har pågått i 5,6 sekunder och att det fortfarande finns 20  personer kvar i byggnaden. 

Figur 12: Ett utrymningsförlopp vid tre olika tidpunkter. Denna simulering har ställts in så att varje person väljer 
den utgång de befinner sig närmast. 



 21

 6.2 Energianalys   

Till våra energianalyser har vi använt programmet Autodesk Green Building Studio 
(GBS). Det är en webbtjänst som vi har kopplat till Revit Architecture med hjälp av en så 
kallad plug-in som finns tillgänglig att ladda ner på Green Building Studios hemsida 
(ingen plug-in finns för Revit Structure).  
   
Eftersom programmet är webbaserat skapar man sina projekt inne på ett konto på Green 
Building Studios hemsida. Där lagras grundläggande information om byggnaden som till 
exempel var den ligger och vad det är för typ av byggnad. Ingen modell byggs upp i 
GBS, utan analyserna utförs på en befintlig modell i gbxml-format.12  
   
Beräkningarna i GBS är baserade på byggnadens läge, storlek och typ. Den ideala 
modellen för analys innehåller ytterväggar, golv, tak, fönster och innerväggar. Fler 
detaljer leder bara till ökad komplexitet och längre analystid utan att resultatet 
förbättras.13 
   
Ett nytt projekt i GBS skapas i ett antal steg där man får ange olika typer av information 
om byggnaden. Det första som efterfrågas är projektets namn och vilken typ av byggnad 
det rör sig om (se figur 13).  
 

 

                                                 
12 gbxml-filer kan skapas i ett antal bim-program, bland annat i Revit och Ecotect 
13 Autodesk 

Figur 13: Ett nytt Green Building Studio projekt skapas. 
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Det andra steget är att tala om för programmet var i världen byggnaden ligger. Till sin 
hjälp har man webbtjänsten Google maps (se figur 14). 
 
I det tredje steget bestäms vilken väderdata som ska användas. Eftersom byggnadens läge 
är känt får man upp förslag på väderstationer som ligger i närheten och man kan välja den 
mest lämpliga ur en lista. Det visar sig att det finns en väderstation mitt i Mantorp, där 
vår projektbyggnad ligger. Den väljs. 
 
 
   

Figur 14: Byggnadens läge anges med hjälp av en karta. 
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I det fjärde steget (se figur 15) får man ange uppgifter som behövs för att programmet ska 
kunna räkna ut kostnader med mera. Vi lät både energikostnaden och bränslekostnaden 
vara 1,00 kr/kWh och 1,00 kr/grad. Värdena har ingen större betydelse för analysen. Man 
kan enkelt räkna om kostnaderna i efterhand när man vet energiförbrukningen. 
 

 

 
 
Avslutningsvis får man fylla i lite uppgifter om projektets budget, vilken fas projektet 
befinner sig i, vad man har för tillstånd till att dela med sig av information om projektet 
med mera. När alla steg passerats kan analyserna börja.  
   
Vid en energianalys med Green Building Studio är det avgörande för resultatet att Revit-
modellen har byggts på ett korrekt sätt. Det är till exempel mycket viktigt att alla väggar 
är anslutna till golv och tak, så att inga hålrum bildas i byggnaden. Man måste också 
definiera särskilda rumsobjekt (Room objects) för alla rum och grupper av rum som man 
vill ha med i analyserna. Ett rum som inte är definierat på rätt sätt ignoreras vid 
övergången till GBS.  

Figur 15: Priser och valuta måste anges för att kostnaderna ska kunna beräknas. 
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Resultaten från en analys i Green Building Studio presenteras direkt i webbläsaren. En 
fullständig presentation av våra resultat hittas i bilaga 3. Här beskriver vi endast 
översiktligt vad som går att utläsa ur en GBS-analys.  
 
Inledningsvis presenteras allmän information om byggnaden följt av en sammanställning 
av de mest intressanta siffrorna, som till exempel årlig energikostnad, koldioxidutsläpp, 
energiförbrukning och livscykelkostnad (se figur 16). 
 

 
 
 
Längre ner på sidan hittar man en mer detaljerad uppskattning av energiförbrukningen 
och hur den antas vara fördelad på belysning, installationer och övrigt. 
 
Under rubriken Building Summary finns en samling statistik om byggnaden. Här hittar 
man värden som till exempel antal personer som kan vistas i byggnaden, total kylnings- 
och uppvärmningskapactiet och totalt fläktflöde. Rubriken rymmer också 
konstruktionsfakta som U-värden och totala areor för golv, väggar, fönster med mera.  
   

Figur 16: Resultatet av analysen Green Building Studio presenteras direkt i webbläsaren. 
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GBS-analysen ger dessutom information om vattenförbrukning och upplyser om hur pass 
mycket dagsljuset kan utnyttjas för belysning. Den kan även visa vilka möjligheter det 
finns till att spara energi med solceller och vilka förutsättningar området har för vindkraft 
med mera.  
    
Man kan påverka resultaten i efterhand genom att ändra vissa inställningar. 
Vattenförbrukningen kan till exempel styras genom att man anger hur många toaletter, 
duschar, tvättställen och diskmaskiner som finns i byggnaden samt hur stor procent av 
tiden byggnaden är befolkad. Även priserna för vatten kan justeras. Det finns också ett 
verktyg för solceller som visar hur pass effektivt varje yta kan utnyttjas. Man kan där 
räkna ut om en satsning skulle vara lönsam.   
   

6.3 Akustisk simulering   

Akustiska simuleringar har utförts i två olika program, Autodesk Ecotect Analysis och 
Odeon (se bilaga 1). Ecotect har ett brett utbud av simuleringsmöjligheter och 
marknadsförs som det branschledande analysprogrammet.14 Akustiska simuleringar utgör 
endast en liten del i Ecotect medan Odeon är ett program specialiserat på området. 
Eftersom vår projektbyggnad inte är särskilt intressant ur ett akustiskt perspektiv har vi 
valt att utföra de flesta av simuleringarna på exempelmodeller för att kunna ta tillvara på 
programmens alla funktioner. De akustiska simuleringarna i Odeon har tillämpats på en 
modell av Hammarskjöldsalen i Elmia konserthus (se figur 17) i Jönköping. Salen 
rymmer över 1000 personer och är byggd för att passa allt från paneldebatter till 
symfoniorkestrar - en utmaning för akustiken. I Ecotect har simuleringar utförts på en 
särskild exempelmodell för akustik som medföljer programmet, samt delvis på vår 
projektbyggnad. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

6.3.1 Simuleringar i Odeon   

Filformatet som används i Odeon är programmets egna (.par), men modeller kan 
importeras från cad- eller 3ds-format. Vill man använda Odeon tillsammans med en 
Revit-modell får man alltså först exportera modellen från revit-format till cad-format för 

                                                 
14 Ecotect 

Figur 17: Hammarskjöldsalen, Elmia konserthus. 
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att sedan importera den vidare till Odeon. Demoversionen som vi kunde få tag på av 
Odeon tillät dock bara simuleringar på medföljande exempelfiler. Därför blev 
importering aldrig aktuellt för oss.   
 
Innan några akustiska beräkningar kan göras i Odeon måste ljudkällor och eventuella 
mottagare definieras i modellen. Man kan välja mellan att skapa punktkällor, linjekällor 
eller multi surface-källor. Varje ljudkälla har inställningar för riktning, ljudstyrka och 
eventuell fördröjning. Mottagare sätts ut för att kunna undersöka ljudet i särskilda 
punkter. I vår modell fanns två punktljudkällor samt ett antal mottagare utplacerade (se 
figur 18). 
   
Förutom att placera ut ljudkällor måste man ange material till alla ytor i modellen. Odeon 
har ett stort bibliotek att välja ur och om man inte hittar vad man söker finns även 
möjlighet att skapa egna material. Varje yta har en reflektionskoefficient som bestämmer 
hur stor del av ljudet som ska reflekteras när det träffar ytan och en spridningskoefficient 
som avgör spridningen. Reflektionskoefficienten beror på materialets 
absorptionskoefficient (allt ljud som inte absorberas reflekteras) och varierar mellan olika 
frekvenser. Reflektionskoefficienterna behöver inte anges eftersom de beräknas 
automatiskt när man väljer material. Spridningskoefficienter har hämtats från Odeons 
rekommenderade värden för olika material (se tabell 1). Till sist finns det även ett värde 
som kallas transparency coefficient som styr hur mycket ljud en vägg ska släppa igenom. 
I våra simuleringar har detta värde satts till 0.0 för samtliga ytor, vilket motsvarar en 
solid vägg. 
 
 

 
 
 

Figur 18: Ljudkällor representeras av 
röda punkter i modellen. Blå punkter är 
mottagare. 
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Funktionen Global Estimate beräknar ett rums efterklangstid genom att skicka ut 
partiklar i slumpmässig riktning från en ljudkälla och registrera dess energiförluster som 
en funktion av tiden. De första partiklarna ger relativt spridda resultat (se figur 19) men ju 
fler partiklar som skickas ut desto noggrannare kan efterklangstiden bestämmas. När 
kurvan i diagrammet ser jämn (se figur 20) ut stoppas simuleringen och resultatet kan 
utläsas i en tabell. 
 

 

Tabell 1: Tabell för val av spridningskoefficient. 

Figur 19: Diagrammet visar hur antalet Hertz hos ett antal olika ljudpartiklar sjunker som funktion av tiden. 
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3D Billiard är en funktion som skickar ut ett antal biljardbollar i olika riktningar från en 
ljudkälla. I 3D-modellen kan man följa hur bollarna studsar runt i rummet (se figur 21-
24). Färgerna på bollarna varierar beroende på hur många gånger bollen har studsat. 
Verktyget kan användas för att undersöka spridning, fladdereko och coupling effects. 
 

 
   

Figur 20: Några sekunder och 100 000 utskickade partiklar senare har kurvorna närmat sig varandra och ett 
noggrant uppskattat resultat kan utläsas. 
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Med verktyget 3D Investigate Rays visualiseras strålgången hos en eller flera strålar. 
Man kan välja att skicka ut en ensam stråle och följa den steg för steg (se figur 25) eller 
låta den reflekteras ett visst antal gånger. Metoden är användbar för att undersöka hur 
ljudet studsar i lokalen så att man kan se om det finns någon missplacerad yta som 
reflekterar ljudet på ett dåligt sätt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21-24: 3D Billiard används för att ta reda på hur ljudet studsar. De olika färgerna visar hur många 
gånger bollarna har studsat. Bollar som studsat noll gånger är röda, bollar som studsat en gång är gröna 
och så vidare. 

Figur 25: Den gula ljudstrålen följs 
steg för steg med hjälp av 
knapparna till höger som gör att 
man kan välja att gå antingen ett 
steg framåt eller ett steg bakåt. 
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Calculate Reflector Coverage används för att visualisera vilka områden som täcks av en 
viss reflektor. Innan funktionen körs måste man definiera vilka ytor i modellen som utgör 
reflektorer. Programmet markerar sedan reflektorerna och deras respektive 
täckningsområden i olika färger så att man kan se vilken reflektor som täcker vad (se 
figur 26). Det här är ett effektivt verktyg för att kontrollera att ljudet når ut till alla 
önskade områden, och att reflektorerna är rätt placerade. 
 

 
 
 
I Odeon finns även möjlighet att göra en auralisering där man kan lyssna på hur ett visst 
ljud skulle låta i lokalen som om man befann sig i den - en visualisering för hörseln. 
 

6.3.2 Simuleringar i Ecotect  

Ecotect är anpassat för importering av bland annat Green Building Studio-format  (.xml). 
Revit i sin tur är anpassat för att kunna exportera filer till GBS-formatet, vilket innebär att 
Ecotect fungerar alldeles utmärkt att använda ihop med revit-modeller.  
   
Vi började med att importera vår skola till Ecotect. Rummen i skolan är relativt små och 
inte särskilt intressanta ur ett akustiskt perspektiv men vi ville ändå testa att göra någon 
sorts beräkning. Vi valde att undersöka efterklangstiden.  
   
Ecotect har i sin akustiska del ett speciellt verktyg anpassat för att beräkna 
efterklangstider. Tiderna beräknas genom tre olika metoder (Sabine, Norris-Eyring och 
Millington-Sette), såvida man inte angett att programmet ska använda sig av en specifik 
metod. Resultatet av beräkningarna redovisas i ett diagram som visar efterklangstiden 
som funktion av ljudets frekvens. Efterklangstiden är beroende av rummets form och 
absorptionen hos materialen på ytorna i rummet. På grund av detta blev 
efterklangstiderna relativt höga när taket i våra rum var klätt av betong (se figur 27). Efter 
att den första beräkningen utförts bytte vi ut betongen på alla innertak till en 

Figur 26: Varje reflektor har sin egen 
färg och man se vilka områden i 
lokalen de täcker. 
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ljudabsorberande platta. Beräkningarna gjordes om och en stor skillnad kunde utläsas i 
diagrammen (se figur 28). 
 

 
 
   

Figur 27: Diagrammet visar efterklangstid vid olika frekvenser när rummet har betongtak. 
Toppen ligger på 2,2 sekunder vid frekvensen 500 Hertz. 

Figur 28: Taket kläs med akustikplattor. Då hamnar toppen på 1,3 sekunder vid frekvensen 150 Hertz 
(blå linje). 
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För vidare akustiska simuleringar valde vi att använda en exempelmodell föreställande en 
stor hörsal med scen och läktare. Ecotect kräver, precis som programmet Odeon, att minst 
en ljudkälla placeras ut innan några simuleringar kan utföras. I exempelmodellen fanns 
en punktljudkälla utplacerad på scenen, och eftersom detta verkade lämpligt använde vi 
oss av den. 
   
Med Ecotects verktyg Rays and Particles kan man generera olika typer av strålar och 
partiklar från en ljudkälla samt följa deras rörelse genom visualisering. I en meny väljs 
vilken typ av strålar som ska skapas. Alternativet Static Rays visar varje genererad stråle 
i sin helhet i modellen. Om man genererar ett stort antal strålar och tillåter ett högt antal 
studsningar så kan man dock inte utläsa särskilt mycket ur det här alternativet (se figur 
29).  

 
 
 
Något som tillåter en mer noggrann studie av strålgången är alternativet Animated 
Rays. Här genereras först alla strålar i snabb takt, sedan kan man spola tillbaka 
animationen och titta på den genom att styra strålgången med scrollen på musen (se figur 
30). Man får strålarna att röra sig framåt genom att scrolla uppåt och bakåt genom att 
scrolla nedåt. Genom att använda Animated Particles kan man få till en simulering 
liknande Odeons 3D Billiard-funktion. Precis som för animerade strålar kan man i 
Ecotect styra simuleringen med scrollen, vilket är en stor fördel. 
 

Figur 29: Alternativet Static Rays 
visar varje genererad stråle i sin 
helhet. 

Figur 30: Animated Rays ger 
användaren möjlighet att 
kontrollera strålgångens 
tempo med musen. 
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Rays and Particles-verktyget innehåller även funktionen Reflector Coverage, som 
fungerar i princip på samma sätt som motsvarande funktion i Odeon, och kontrollerar 
reflektorernas täckning.   
 
Linked Acoustic Rays är en annan användbar funktion. Vid en första anblick skiljer sig 
inte resultatet från det man får när man använder Static Rays, men skillnaden är att 
Linked Acoustics Rays är ett interaktivt verktyg. Detta innebär att om du flyttar på 
ljudkällan eller ändrar på någon yta i modellen så kan man i realtid se hur strålgången 
påverkas, utan att man behöver göra en ny beräkning. Verktyget kan användas till 
exempel för att hitta den bästa vinkeln på en reflektor (se figur 31-32). 

 

 
 
Figur 31-32: Reflektorn i taket över scenen vinklas ned i den undre figuren och man kan direkt se hur 
strålarnas spridning påverkas. 
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6.4 Tidssimulering 
 
Tidssimuleringen har gjorts i programmet Microsoft project (MS project) tillsammans 
med Autodesk Revit Stucture (se bilaga 1). Utöver det har även ett program som kallas 
BIMjet (se bilaga 1) använts. BIMjet är ett program som underlättar vid överföring av 
filer mellan Autodesk Revit och MS project. Överföringen går åt båda hållen vilket gör 
att ändringar som görs i Revit modellen kan uppdateras i projektfilen i MS project och 
tvärtom. Programvaran BIMjet installeras som en plug-in till Autodesk Revit och startas 
från en ikon i Revit menyn.  
   
Innan simuleringen utförs är det viktigt att modellen är uppdelad i olika objektstyper 
(familys) för att på ett enkelt sätt kunna avgöra vilka objekt som skall inkluderas i 
projektet och inte. Efter detta skapar man en tom projektplaneringsfil i MS project i 
filformatet .mpp och öppnar programmet Revit. Därefter så startar man BIMjet i Revit 
menyn. När menyn för BIMjet har startats så efterfrågas att användaren gör ett antal val 
(se figur 33). Först skall användaren ange en output för den beräknade datan. En 
hänvisning görs då till den tomma schemafil som skapades i MS project i början av 
sessionen. Användaren får därefter välja om programmet skall generera översikter, även 
kallade vyer (views), till Revit för att göra simuleringar av olika faser i byggnationen. 
Slutligen kontrolleras inställningarna och användaren väljer vilka kategorier av objekt 
som skall inkluderas i beräkningarna samt vilka som skall utelämnas. När användaren är 
nöjd över gjorda inställningar synkroniseras Revit med MS project. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 33: BIMjets valmeny. Här görs inställningar för synkroniseringen 
mellan MS project och Revit. 
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När synkroniseringen aktiveras överförs de objekt som man valt i BIMjet menyn till MS 
project. Där har en tidsaspekt på varje objekt lagts till för att utgöra grund för en 
tidsplanering (se figur 34).  När det gäller tidsplaneringsmöjligheterna i MS project 
jämfört med andra tidsplaneringsprogram, till exempel Plancon,15 är det inga stora 
olikheter. Alla aktiviteter i MS project har en längd, ett start- och ett slutdatum och man 
har möjlighet att länka olika aktiviteter till varandra. Dessutom finns möjlighet att 
återkoppla tidsplaneringen med byggnadsinformationsmodellen. Den färdiga tidsplanen 
kan ses i figur 35. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
15 Consultec  

Figur 34: Projektplaneringsfälten direkt efter import från Revit. 
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Samtidigt som objekten överförs till MS project skapas, om man i BIMjet angett detta, ett 
antal 4D-vyer i Revit modellen. 4D-vyerna används för att kunna visa de olika faserna i 
byggnadens uppförande. Användaren väljer därefter att skapa ett antal faser med hjälp av 
verktyget phases. De olika objekten i byggnadens konstruktion tilldelas till olika faser. 
För projekthuset Riddarängens förskola skapades nio exempelfaser där olika delar av 
konstruktionen sattes in för att kunna visa på ett tidsförlopp (se figur 36-44). 
 
 

Figur 35: Färdig tidsplan i MS project 
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Figur 36: Tidssimulering fas 1 

Figur 38: Tidssimulering fas 3 

Figur 37: Tidssimulering fas 2 
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Figur 39: Tidssimulering fas 4 

Figur 40: Tidssimulering fas 5 

Figur 41: Tidssimulering fas 6 
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Figur 42: Tidssimulering fas 7 

Figur 43: Tidssimulering fas 8 

Figur 44: Tidssimulering fas 9 
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6.5 Mängd- och kostnadsberäkning  

En enklare kostnadsanalys har utförts i programmet Ecotect. Verktyget heter Material 
Costs och är som namnet antyder till för att beräkna materialkostnader. Syftet med vår 
kostnadsberäkning har varit att testa verktyget och inte att få fram exakta resultat. Vi har 
därför inte lagt ner tid på att ta reda på exakta materialkostnader för vårt projekt, utan har 
uppskattat rimliga värden utifrån priser på leverantörers hemsidor.   
   
Innan en kostnadsanalys kan genomföras måste material anges till alla objekt i modellen 
och kostnader ställas in för varje material. Detta arbete är helt avgörande för hur bra 
analysen blir. När Ecotect känner till materialens kostnader sköts resten automatiskt. 
Analysen går till så att programmet först mängdberäknar varje typ av objekt i modellen 
och sedan multiplicerar mängden med kostnad per enhet. 
 

   
Figur 45: Diagrammet visar fördelning av materialkostnader. 
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Resultatet av analysen presenteras i tabellform samt i ett cirkeldiagram (se figur 45). Som 
standard är kostnaderna uppdelade efter typ av element som golv, dörrar, väggar etc. (se 
tabell 2) men man kan också välja att dela upp det efter material (se tabell 3) för att få lite 
mer detaljerad information. 
 
 
 COST GREENHOUSE EMBODIED MAINTEN. MAINTEN.
ELEMENT (kr) GAS(kg) ENERGY(Wh) ENERGY(Wh) COST(kr)
Floor 283415.41 0.000 0 0 0.00
Ceiling 40811.69 2399.576 0 0 0.00
Wall 789333.94 0.000 0 0 0.00
Partition 0.00 0.000 0 0 0.00
Window 149873.50 0.000 0 0 0.00
Door 108566.60 0.000 0 0 0.00
Solar 
Collector 0.00 0.000 0 0 0.00
TOTAL 1372001.12 2399.576 0 0 0.00

 
 
 
 

    VOLUME WEIGHT COST GREENHOUSE
MATERIAL VALUE UNITS m3 kg kr kg
ConcSlab 944.718 m2 113366.172 0.000 283415.44 0.000
SolidCore_PineTimber 3.841 m2 153.648 84.506 0.00 0.000
FoamCore_Plywood 108.567 m2 4342.665 515.040 108566.62 0.000
ConcBlockPlaster 455.841 m2 172307.844 91624.008 177777.94 0.000
FramedTimberPlaster 1019.260 m2 107022.336 21255.654 611556.19 0.000
Framed_Partition 2362.625 m2 236262.453 59311.324 0.00 0.000
windows 99.916 m2 0.000 0.000 149873.56 0.000
AcousticTile 944.715 m2 11336.580 4723.575 40811.69 2399.576
TOTALS    644791.688 177514.109 1372001.50 2399.576

 
 
 
 
Som man kan se i tabellerna ovan finns även möjlighet att få med saker som 
underhållskostnader eller växthusgas (summerar hur mycket koldioxid som släpps ut vid 
tillverkning av materialen) i beräkningarna. Indata för detta måste då anges i 
materialinställningarna .  
   
Kostnadsanalysen ger ett lättöverskådligt resultat både i tabell- och diagramform. Det 
största arbetet med analysen ligger i att ange korrekt indata för beräkningarna hos alla 
material. Tiden som lagts ner på detta tjänas sedan snabbt in tack vare den automatiska 
mängdberäkningen. 

Tabell 2: Kostnader uppdelade efter objektstyp. Anledningen till att Greenhouse gas bara anges för 
innertak är att information om koldioxidutsläpp inte har matats in för övriga material. 

Tabell 3: Kostnader uppdelade efter material.  
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6.6 Vindsimulering 
 
En vindanalys över byggnaden har utförts i programmet Autodesk Ecotect Analysis. Vi 
började med att exportera modellen från Autodesk Revit Structure till Ecotect via gbxml-
format. I Ecotect förbereddes modellen för vindanalys genom att väderdata laddades in 
och byggnaden orienterades i rätt riktning mot norr. Den första vindberäkningen gjordes 
med verktyget Prevaling winds som är till för att förutse hur vind kommer att variera 
runt en byggnad. Med hjälp av verktyget kan man avgöra var de flesta brisarna vanligtvis 
kommer att komma ifrån, hur varma eller kalla de är, samt den huvudsakliga riktningen 
av eventuella slagregn. Som första steg efterfrågas en input av olika vinddata (se figur 
46). Har man inte redan ställt in rätt väderdata för modellen finns möjlighet att göra det 
här. Utöver det kan man välja om beräkningsdata skall visas som procent i figuren samt 
om en teckenförklaring skall medfölja. Därefter finns det möjlighet att ställa in en tidsram 
för beräkningen. Den är automatiskt inställd på ett helt år och mätningar under hela 
dygnet men man kan välja att undersöka enbart en viss period, till exempel 
sommarmånaderna.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Efter att inställningarna matats in utförs beräkningarna. Resultaten visas upp i ett diagram 
som lättast tolkas i en 2D-vy (se figur 47). Diagrammet är cirkulärt och uppdelat i fyra 
olika kvadranter, en för varje väderstreck, som indikerar vindriktningen. Ringarna i 
diagrammet representerar vindens hastighet, ju längre ut från centrum desto högre 
hastighet. De olika färgerna visar hur frekvent vinden antas blåsa. En ljusare färg innebär 
ett större antal vindtimmar. I vårt diagram kan man se att de flesta vindarna antas komma 
från sydväst, och ha en hastighet på mellan 10 till 20 km/h (ca 3 till 5,5 m/s). 

Figur 46: Input av data för Prevailing Winds. 
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Vi utförde även en vindflödesanalys över skolan med hjälp av så kallade CFD-
beräkningar (Computational Fluid Dynamics). Den kan användas för att undersöka hur en 
vind som blåser genom ett område påverkas när den möter byggnader och andra hinder. I 
Ecotect finns möjlighet att visualisera CFD-resultat, men programmet kan inte själv 
utföra beräkningarna. Vi fick därför använda oss av ett externt program, Winair4, som är 
specialiserat på just CFD-beräkningar. 
 
Innan data exporteras till Winair4 utförs en CFD Cell Blockage-beräkning i Ecotect för 
att registrera var väggar och dylikt som hindrar vindens genomfart finns. Därefter 
exporteras data till Winair4 som utför CFD-beräkningarna. Efter det kan resultatet laddas 
in i Ecotect och visas grafiskt i modellen. Programmets analysmeny låter användaren 
välja hur resultaten ska presenteras. Vi valde att titta på luftflödet i området illustrerat 
med olika färger i 3D (se figur 48) och att undersöka vindens rörelse runt skolan i form 
av flödesvektorer (se figur 49). 

Figur 47: Resultat av Prevailing Winds-analysen. 
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Figur 48: Luftflöde (Air flow) runt skolan. Färgerna representerar olika vindhastigheter. Man kan också 
få en överblick över hur vindhastigheten förändras genom att titta på 3D-vyn.  Där diagrammet går ner 
är vindarna långsammare. 

Figur 49: Flödesvektorer visar vindens väg runt skolan. 
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 6.7 Termisk analys  

Den termiska analysen gjordes i programmet Autodesk Ecotect Analysis 2009. 
Rumsarealer och rumshöjder samt material på väggar och tak definierades i 3D-modellen 
uppbyggd i Revit Structure (se kapitel 5). Modellen exporterades därefter som gbXML-
format (Green Building XML format) till Ecotect. Innan modellen börjar användas till 
simuleringar måste den orienteras så att byggnaden ligger rätt i förhållande till norr. I 
Ecotect görs alla analyser av byggnaden under en flik som heter Analysis. För att utföra 
termiska analyser krävs det att modellen har information om väderförhållanden i området 
där byggnaden ska stå. Väderdata går att skapa själv genom att manuellt mata in 
information om vindhastigheter, soltimmar, nederbörd med mera och därefter spara som 
en wea-fil. Utöver att skapa sin egna väderdata kan man även importera färdig data från 
olika väderdatabaser. Dessa innehåller oftast endast en handfull av de största städerna i 
landet, vilket gör att de kanske inte är lika exakta som den egenskapade väderdatan om 
byggnationen ligger långt från en stor stad. Väderdatan som användes för den termiska 
analysen på Riddarängens förskola hämtades från en databas som är under uppbyggnad 
av företaget Autodesk. Den innehåller i dagsläget fem mätplatser, där Stockholm Arlanda 
var den mest överensstämmande gällande klimatzon och orientering. Eftersom 
väderinformationen från Autodesks databas är under uppbyggnad saknades mätvärden för 
nederbörd (average rainfall). Värden för detta kommer senare att läggas till för att det ska 
bli en komplett databas i framtiden.  

När väderdatan har matats in är allt klart för att göra en analys av byggnadens 
temperaturskiftningar under hela dygnet, en hourly temperature profile. Beräkningarna 
ger en uppfattning om vad byggnaden har för uppvärmnings- och kylbehov under året. 
Kalkylen utförs med hänsyn till solens värmeenergi, vindhastigheter, nederbörd och 
byggnadens konstruktion. I inställningarna för analysen får man möjlighet att välja om 
värme skall kunna transporteras mellan rum i byggnaden samt om solstrålarnas 
värmetillskott genom fönster skall tas med i beräkningarna. När inställningarna är 
ordnade och beräkningarna är utförda kommer resultatet upp i form av ett diagram. I 
diagrammet kan man välja att visa en fördjupad temperaturbeskrivning över separata rum 
eller visa en översiktlig beskrivning över byggnadens alla rum på sommaren (se figur 50) 
och vintern (se figur 51). Det finns möjligheter att skriva ut resultatet som en textfil där 
hela byggnadens värmevariation under dygnet förevisas med angivna rumsnummer (se 
bilaga 4).  
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Figur 50: Redovisning av rumstemperaturer under en sommardag. Komfortband för den nyttjade 
byggnaden ligger mellan 18-25 grader. 

Figur 51: Redovisning av rumstemperaturer under en vinterdag. Komfortband för en nyttjad byggnad 
ligger mellan 18-25 grader. 
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En annan simulering som kan utföras i programmet Ecotect är en beräkning av 
värmetillförsel och värmeförluster i en byggnad, losses and gains. Beräkningarna görs 
genom analys av hur enskilda värden såsom solenergi, solvärme eller värmeledning 
påverkar byggnaden under olika delar av året. Som start på analysen importeras modellen 
och väderdatan till Ecotect. För en mer grundlig beräkning finns möjlighet att ställa in till 
exempel ventilation och ljusförhållanden (se figur 52-54). Inställningarna hittas under 
Zone management.  

 

   

Figur 52: 
Klädesinställningar som 
kan göras i programmet 
Autodesk Ecotect Analysis. 
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Figur 53: 
Ventilationsinställningar som 
kan göras i programmet 
Autodesk Ecotect Analysis. 

Figur 54: Ljusinställningar 
som kan göras i 
programmet Autodesk 
Ecotect Analysis. 
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Förutom ventilation och ljusförhållanden finns det ett flertal andra inställningar som 
medför en markant skillnad på efterföljande resultat. En sådan inställning är hur många 
människor som vistas i lokalerna. Beräkningen av detta görs genom att Ecotect 
uppskattar hur många människor som vistas per kvadratmeter i lokalen (se figur 55). 
Därefter ställer man in vilka aktiviteter som vanligtvis utförs i rummet eftersom detta 
påverkar människans alstring av värme. I vårt projekt sattes aktiviteten till att vara 
likvärdig med att gå, förutom i uppehållsrummen där den sattes likvärdig med lätt träning 
(se figur 56). Det sista som gjordes innan beräkningarna startades var att vi skapade ett 
schema som visade vilka tider under dygnet människor vistades i byggnaden (se figur 
57). 

 

 

Figur 55: Inställning av 
människor per 
kvadratmeter i programmet 
Autodesk Ecotect Analysis. 
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Figur 56: Inställning av 
aktiveringsgrad i 
programmet Autodesk 
Ecotect Analysis. 

Figur 57: Inställning av 
schemaläggningsgrad i programmet 
Autodesk Ecotect Analysis. Man kan se 
att flest människor vistas i byggnaden 
mellan klockan 11 och klockan 14. 
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Det samlade resultatet över byggnadens värmesituation visas som ett diagram där man 
kan se värmeförlust och värmetillförsel under sommaren (se figur 58) och vintern (se 
figur 59). Utfallet av beräkningarna kan även skrivas ut i textformat, där det detaljerat 
beskrivs vilka värmetillgångar och vilka värmeförluster som uppstår i byggnaden under 
ett dygn (se bilaga 5).  

 

 

Figur 58: Redovisning av byggnadens värmetillförsel och värmeförluster under en sommardag. De 
olika linjerna representerar olika värmekällor. 

Figur 59: Redovisning av byggnadens värmetillförsel och värmeförluster under en vinterdag. De olika 
linjerna representerar olika värmekällor. 



 52

Den sista simuleringen som vi utförde var en Thermal discomfort analysis, eller på 
svenska en termisk obehagsanalys. Simuleringen är till för att ge en uppfattning om 
byggnadens värmegrad kommer att vara tillfredställande för människorna som vistas i 
den. Beräkningarna kan göras på tre olika sätt, som ger viss variation i resultatet. Man 
kan använda sig av Flat comfort bands som endast betraktar inställd komfortemperatur. 
Den andra beräkningsgången kallas Thermal neutrality. Där uppskattas genom en 
formel vilken lufttemperatur som minst antal människor skulle uppleva som obehaglig. 
Den sista beräkningsgången, som vi använde för analysen av Riddarängens förskola, tar 
hänsyn till människors beteende vid upplevt obehag. Den utgår från att om människor 
upplever ett missnöje i den termiska miljö de vistas i ändras deras beteende för att 
motverka missnöjet, till exempel genom att de öppnar ett fönster om det är för varmt. 
Denna beräkning tar större hänsyn till den mänskliga faktorn men är mer beroende av 
undersökta beteendemönster.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Beräkningen på Riddarängens förskola (se figur 60) visar att skolan har ett stort 
värmeunderskott under vintern som ger ett stort termiskt missnöje. Under 
sommarmånaderna är missnöjet däremot marginellt. Efter beräkning kan man välja att 
utöver att visa beräkningen som diagram, även visa analysen i textformat (se bilaga 6).  

Figur 60: Redovisning av en termisk missnöjesberäkning under hela året. Man kan se att människor 
upplever störst missnöje under vintern, och då på grund av att det är för kallt. Ett visst missnöje finns 
även med att det är för varmt på sommaren. 
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I samma analys kan man räkna ut byggnadens uppvärmningsbehov under året genom att 
ställa in värme- och kylanordning. Till projektet valdes ett kombinerat värme- och 
kylsystem (Mixed-mode system) som sattes till effektiviteten 90 %. Resultatet visas i ett 
diagram (se figur 61) där uppvärmningsbehovet är uppdelat månadsvis och även rumsvis 
genom olika färger. Beräkningarna går även att få ut i textformat (se bilaga 7).  
 
 

 
 
 
 
 

Figur 61: Redovisning av byggnadens värmebehov i Watt under hela året. 
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7 Sammanfattning av intervjuer  
Målet med intervjuerna har varit att komma fram till hur respondenterna ser på 
användandet av BIM, samt hur de tror att utvecklingen för 
byggnadsinformationsmodellering kommer att se ut i framtiden. Vi har valt att intervjua 
tre personer som jobbar dagligen med BIM och simuleringsverktyg, varav en distributör, 
en arkitekt och en konstruktör. Varje intervju har sammanfattats i en flytande text där 
man kan läsa om hur respondenterna jobbar med BIM på sina företag idag och vad de har 
för framtidsplaner inom området. De tre intervjuerna har sedan tillsammans med våra 
egna erfarenheter legat till grund för slutsatsen av arbetet, som presenteras i kapitel 9.  

7.1 Intervju 1 - Viktor Kritz, byggnadsingenjör på arkitektfirma   

Viktor Kritz jobbar som byggnadsingenjör på Aros Arkitekter där han är en av två 
ansvariga för implementeringen av BIM på företaget. Han gick på högskolan i Jönköping, 
men läste ett halvår av utbildningen i Mexico. Det var där han kom i kontakt med BIM 
för första gången och BIM-tekniken var redan då, år 2006, utbredd i Mexico.   
   
"- Mexico är väldigt framåt och kör stenhårt på BIM. Eller USA överhuvudtaget, 
Nordamerika, i princip resten av världen förutom Sverige kör stenhårt på BIM."  
   
Viktors uppfattning om hur långt den svenska byggbranschen har kommit i 
implementeringen av BIM är att den knappt har påbörjats. I Stockholm är det ganska 
vanligt med BIM, men han tror att det är många företag som har BIM-verktyg men som 
inte utnyttjar dem på rätt sätt. I förhållande till den generella BIM-nivån i Sverige ligger 
Aros Arkitekter i topp, enligt Viktor.  
   
På Aros Arkitekter har BIM använts sedan i mitten av 2007. Målet är att alla deras 
projekt ska göras i BIM. För tillfället har de en övergångsperiod då alla nya projekt 
startas i Revit. Cad-verktyg används bara om det redan finns 2D-ritningar, till exempel 
vid stora projekt som har pågått under en längre tid. Det förekommer dessutom att vissa 
företag har som krav att ADT måste användas, eftersom de har byggt upp hela sina 
system runt ADT. Efterfrågan på BIM från kunderna är dock större än man tror, säger 
Viktor. Många har förstått fördelarna med BIM och det finns exempel på projekt som 
företaget har fått just tack vare implementeringen av BIM.  
   
Företaget har avtal med Autodesk, därför använder de i princip bara 
Autodeskprogramvaror. Det är alltså Revit Architecture som gäller som BIM-plattform. 
Viktor är nöjd med detta eftersom han har testat en hel del olika program och tycker att 
Revit är det bästa, samtidigt som det är kompatibelt med det mesta. Förutom kurserna i 
Mexico har han har inte haft någon utbildning i Revit. Han har sett till att lära sig allting 
själv med hjälp av Internet. Han brukar sitta mycket på forum, som till exempel 
RevitCity, där användare delar med sig av sina erfarenheter och ger varandra tips. Övriga 
anställda på Aros Arkitekter har haft en två till tre-dagars kurs i programmet. Företaget 
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har än så länge inte investerat i några simulerings- och analysprogram för BIM. De gör 
väldigt mycket solstudier, men det går att göra direkt i Revit. Om till exempel energi- 
eller akustikanalyser ska göras skickar man ut det till konsulter. Hittills är det ingen av 
konsulterna som efterfrågat ett underlag i BIM-format.  
   
Viktor tycker att en stor fördel med BIM är att man kan använda sig av ett och samma 
program till många olika saker. Man slipper den långa kedjan av växlande mellan filer för 
att ändra saker. De gamla sätten var tidskrävande och det var lätt att det blev fel när det 
var mycket att hålla reda på. Man kan dessutom lätt ta fram presentationsmaterial direkt i 
Revit utan att behöva bearbeta det i andra program. En annan fördel är att man kan få 
fram många siffror automatiskt ur ett BIM-program. Om man till exempel har ett 
köpcentrum kan man lägga upp en formel som säger hur stor del av byggnaden som är 
uthyrningsbar, vilket är mycket viktig information för beställaren. Man kan också snabbt 
få reda på hur stor del av en fasad som är glasad och hur det påverkar byggnaden. Det är 
egentligen bara fantasin som sätter stopp.  
   
Den största utmaningen med implementeringen av BIM på företaget har varit att få alla 
att dra åt samma håll. Inte att alla ska dra mot BIM, men att alla ska jobba på samma sätt. 
För att komma från punkt A till punkt B finns det alltid 100 olika vägar och man måste få 
in ett arbetssätt som alla följer för att det ska fungera bra. Worksharing förekommer och 
företaget har inte haft några problem med detta, men Viktor tror att problemen kommer 
att dyka upp när man jobbar mot olika konsulter och inte sitter på samma kontor. Han 
skulle gärna vilja att alla konsulter (arkitekt, konstruktör, VVS och el) jobbade i samma 
modell, men det kräver att alla använder sig av BIM och Sverige är inte riktigt där än. 
Aros Arkitekter har ett projekt där man testat worksharing med ett externt företag. Där är 
det enda problemet att Internet är för långsamt, vilket enligt Viktor är ett universellt 
problem. Det är mycket information som ska skickas över när man sparar en hel BIM-
modell mot en central fil, vilket gör att det krävs oerhört mycket av linan. I framtiden 
hoppas han att olika konsulter kommer att sitta tillsammans i projektgrupper på samma 
kontor.  
   
Viktors första delmål för framtiden är att alla på kontoret ska jobba till 100 % i Revit 
samt lära sig att skapa egna föremål, då det oftast är det som sätter stopp för folk. Vidare 
vill han göra precis allt med BIM.  
   
"- Jag vill kunna få fram ett värmediagram på en fasad och se var värmen smiter ut. Jag 
vill kunna lägga upp en linje och säga "här åker det bilar och det är så här många bilar 
per år, hur påverkar det här den här fasaden". Jag vill att allt ska finnas."  
   
Om 10 år tror han att branschen uteslutande kommer använda BIM. Han tror att 
beställarsidan kommer att ställa mer och mer krav på att BIM ska användas, vilket 
kommer att vara positivt för företaget eftersom de redan ligger väldigt långt fram jämfört 
med andra företag. När det gäller utvecklingen på programvarubranschen har han svårt 
att se att det skulle kunna gå väldigt mycket längre. Nu tror han istället att det vi har 
kommer att utvecklas mot att bli mer högteknologiskt. 
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7.2 Intervju 2 - Jerker Hägglund, teknisk försäljare av programvara   
   
Jerker Hägglund är utbildad byggnadsingenjör och har en lång erfarenhet av jobb inom 
3D-grafik och visualisering. Han har bland annat jobbat som 3D-grafiker på en 
arkitektbyrå och med VR-modeller (Virtual Reality) på ett konsultföretag. Dessutom har 
han haft ett eget företag inom byggnadsvisualisering. Sedan sommaren 2008 jobbar han 
som teknisk säljare på AutoCAD, där han är ansvarig för försäljningen av Autodesk 
produkter i Norden och Baltikum.  
   
Jerker kom i kontakt med BIM och simuleringsverktyg via Internet. Han gjorde sitt 
examensarbete 1998 och redan då hade han BIM-tänket. Han uppförde en 3D-modell av 
en byggnad som med hjälp av macron kopplades ihop med ett exceldokument där listor 
och beräkningar kunde göras. Själva BIM-begreppet myntades inte förrän flera år senare. 
Förutom någon enstaka kurs på universitetet har Jerker inte haft någon utbildning i BIM-
program. I stort sett all 3D- och BIM-kunskap har han hämtat in själv via Internet och 
tutorials.  
   
Några av de mjukvaror Jerker säljer är BIM-programmet Revit Architecture och 
analysverktyget Ecotect. Han ser egentligen ingen utmaning för företag med att byta 
arbetssätt till BIM.  
 
"- Det är väldigt, väldigt lätt att gå över. Det är bara att få sina anställda att tänka om, 
helt enkelt. Det gäller bara att nollställa från det tänket man har haft och gå vidare."  
   
De vanligaste frågorna eller orosmomenten för företagen handlar om pengar. Oftast ser 
man fördelarna, både ekonomiskt och kvalitetsmässigt. Dels för att man ska kunna vara 
med och tävla om att få jobb, men man ser också att man kommer att kunna göra saker 
snabbare. Men frågan företagen vill ha svar på är när man kommer att börja tjäna pengar 
och den frågan går oftast inte att svara på eftersom det är väldigt individuellt. En annan 
vanlig fundering är vilket sorts projekt det är bäst att börja med. Jerker säger att om man 
till exempel är ett företag som är specialiserat på sjukhus är det viktigt att det första BIM-
projektet är ett sjukhus och inte en skola. När man gör en typ av jobb som man är van vid 
blir övergången till det nya arbetssättet lättare. Ett vanligt förekommande motstånd mot 
implementering av BIM på ett företag är att nyckelpersoner som har sina rötter i 2D-cad 
känner sig direkt hotade av de nya BIM-programmen och därför motarbetar dem. Vid 
implementering av BIM gäller det att hitta dessa nyckelpersoner och se till att de får en 
ny roll i det nya arbetssättet.  
   
När det gäller simulerings- och analysprogram är det nästan uteslutande större företag 
som investerar i dessa. Det finns även en del små företag som köper in dem, men i de 
fallen är det specialistföretag som har fokuserat sin verksamhet på att göra simuleringar 
och analyser. Jerker spår att dessa specialistföretag är något vi kommer att se mer och 
mer av i takt med att simuleringsprogrammen blir allt mer avancerade. Tittar man på 
vilka discipliner som köper mest simulerings- och analysverktyg är det ventilations- och 
konstruktionsingenjörer som ligger i topp. Att arkitekterna ligger lite efter med detta kan 
bero på att Ecotect, som fortfarande är väldigt nytt, egentligen är det första riktiga 



 57

analysverktyget för arkitekter. De flesta arkitekter vill framför allt åt det visuella med 
BIM, att kunna se sin byggnad i 3D och ta bilder ur olika kameravinklar för att skapa bra 
presentationsmaterial.  
   
Jerker anser att implementeringen av BIM i byggbranschen i Sverige har kommit långt, 
men att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Vissa discipliner har kommit längre än 
andra. Enligt Jerker är det konstruktörerna som har tagit emot utvecklingen snabbast. 
Jämfört med resten av världen tycker han att Sverige står sig bra och ligger långt fram i 
BIM-utvecklingen. Den största utmaningen just nu är att vända de användare som sitter 
kvar i 2D-verktyg och inte vill gå framåt. Om man tittar på alla arkitektföretag uppskattar 
Jerker att det är ca tio procent av dem som använder BIM på det sättet som det är till för 
att användas. Det finns väldigt många Revit-licenser ute, men i många fall används 
programmet som ett vanligt 3D-program utan BIM-tänk. Jerker är dock övertygad om att 
vi har en 100-procentig användning av BIM om tio år. I och med att det är stagnation nu 
på ekonomin investerar många av de större företagen i programvaror, samtidigt som de 
knyter till sig många kompetenta personer från mindre företag. En lägre beläggning gör 
att företag får mer tid över till utbildning och för stora företag som har stark ekonomi ges 
då ett utmärkt tillfälle till utveckling. Jerker tror att när ekonomin drar igång igen 
kommer vi att se en explosion av BIM.  
   
Vad gäller utvecklingen på programvarubranschen tror Jerker att man om tio år kommer 
att byta programvara nästan för allting, att man inte kommer att ha ett stort program utan 
flera små. Han tror att man istället för att köpa ett program kommer att köpa en sorts 
plattform som man sedan plockar de delar man behöver till. Teknikmässigt tror han att 
man kommer att jobba mer och mer emot skärm, både enskilt och i grupp, och att musen 
kommer att försvinna. Sedan tror han också att 3D-plottning kommer att bli stort. Man 
kommer att kunna skriva ut fullskaliga modeller, balkar och väggar i fabrik. 
Prefabricering med denna teknik finns det redan exempel på i Kalifornien.  

7.3 Intervju 3 - Linus Malm, konstruktör och affärsutvecklare inom 
BIM  

Linus Malm började på företaget Tyréns som konstruktör och har jobbat där i cirka fyra 
och ett halvt år, efter avslutad civilingenjörsutbildning på Kungliga Tekniska Högskolan 
med bärande konstruktioner som fördjupning. Han började som konstruktör men fick för 
ett och ett halvt år sedan även titeln ”Affärsutvecklare BIM”. Detta arbetar han med cirka 
50 % av sin arbetstid. Resten av tiden jobbar han som Project Information Officer (PIO), 
en så kallad teknisk projekteringsledare. I sin roll som affärsutvecklare jobbar han med 
utvecklingsfrågor och bevakning av BIM-utvecklingen på marknaden. Han 
vidareutvecklar sig ofta genom att gå på föreläsningar och håller även själv i egna 
föreläsningar. 

När det gäller cad-verktyg har Linus mest jobbat med AutoCAD Architectural, men han 
har också tittat en del på Autodesk Revit Structure. Idag jobbar han mycket med en så 
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kallad viewer som heter Navis Works16, samt den svenska motsvarigheten Ceco Visual 
2008. En del av rollen som affärsutvecklare inom BIM innebär att ta beslut om vilka 
programvaror företaget skall satsa på inom BIM- och analysverktyg. Produkttestningen 
görs ibland av Linus men oftast av andra kollegor. På företaget finns anställda som 
specialiserat sig på AutoCAD Architectural, Tekla Structures, Solid Works, Revit 
Structure, Civil3D, Odeon med flera.  

"- Man kan inte testa allt själv, det hinner man inte. Man klarar inte heller av att lära sig 
för många program. För att bli riktigt bra på ett program kan man bara fokusera på det 
programmet, så det är klart att vi har medarbetare här som testar olika programvaror 
och rapporterar till mig om det är något att ha."  

I rollen som PIO har han som uppgift att i skarpa projekt jobba med att sammanställa 3D-
modeller och information till fungerande informationsmodeller. Dessa presenteras sedan 
till berörda chefer och personal. Vid presentationen tas modellerna ofta emot mycket bra, 
men få kan sätta fingret på hur mycket man sparar eller tjänar på att jobba med 3D och 
informationsmodeller. 
 
"- Alla tycker det är fantastiskt. De säger att det här måste vi ha och det här är 
framtiden. Det går ju att visa mycket tydligare vad det är för byggnad och man får upp 
frågor på bordet som man inte hade tänkt på innan. Det som är det svåra är att alla 
tycker att det är fantastiskt, men ingen kan sätta fingret på vad som gör det. Vad kostar 
det och vad sparar vi?" 
 
Det är svårt att mäta förtjänsterna av BIM och simuleringar. Det finns inga exakta siffror. 
Hur mäter man till exempel förtjänsten på ökad och snabbare förståelse från platschefer, 
installatörer, beställare och andra? Även om det är svårt att mäta anser Linus att det är 
viktigt att man mäter. Internt på företaget märks alla uppdrag som använder BIM och 
simuleringar i någon utsträckning, för att man ska kunna jämföra förtjänsten med 
uppdrag som inte använt dessa verktyg. I dagsläget kan inga direkta slutsatser tas då det 
fortfarande är ett litet statistisk underlag, men tendenser visar på att projekten som 
använder BIM ger en högre förtjänst. 

På Tyréns utförs simuleringar och analyser inom flera olika områden. På 
konstruktionssidan gör man ofta strukturanalyser på byggnader. När det gäller akustik 
jobbar man mycket med punktinsatser för kunder. Detta innefattar ofta att modellera och 
simulera ett specifikt rum för att sedan till exempel kunna spela upp en ljudsimulering 
(auralisering) för kunden. På väg och mark är trafiksimuleringar vanliga för att 
exempelvis kunna visa trafikflöden vid ombyggnationer och nybyggnationer av vägar. 
Tyréns brandingenjörer utför brandsimuleringar som ofta handlar om brandförlopps- och 
utrymningsanalyser. 

När det gäller arbetsgången på företaget byggs en modell eller geometri upp för att sedan 
lyftas över till ett analysprogram. Därefter görs analysen och sedan jobbar man fram och 
tillbaka mellan programmen tills ett tillfredställande resultat uppnåtts. Under stora projekt 
                                                 
16 Används för att koordinera och samordna 3D- och cad-modeller från olika plattformar. 
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samarbetar ofta flera personer internt med samma projektfiler, men metoder som 
worksharing i en informationsmodell används än så länge inte. Vid samarbeten med 
externa kontor och företag skickas istället ofta filer med referensobjekt. 

I nuläget görs de flesta projekt fortfarande i 2D på Tyréns. BIM-verktygen har funnits en 
längre tid på företaget, men det är inte förrän det senaste året som man har börjat få 
någon nytta av det. Den största utmaningen vid övergången till BIM-projektering har 
enligt Linus varit att övertyga kunder och beställare om att verktyget kan hjälpa till att 
minska kostnader istället för att öka dem. På konstruktionssidan siktar företaget idag på 
att lära sig att göra bra tidssimuleringar (4D) samt på att kunna göra modellbaserade 
kostnadsanalyser (5D). Det som i dagsläget talar emot dessa simuleringar är att många 
kunder fortfarande är ointresserade av hjälpmedlet. För att verktyget skall bli mer använt 
tror Linus att det krävs att modellen ligger till grund för tidsplanen och inte som i 
dagsläget att man utgår ifrån en redan framtagen tidplan. 

För att utföra en 4D-simulering används 3D-modeller från olika cad-verktyg tillsammans 
med projektplaneringsprogrammet Microsoft project. Därefter används Navis Works eller 
Ceco Visual 2008 för att koppla ihop det hela. För tidsplaneringar kan även 
programvaran Vico Software användas, men då krävs det att modellen är uppbyggd i 
ArchiCad eller Vico Constructor. Mjukvaruleverantören Vico Software kommer dock 
snart att släppa plattformen Vico Office som gör att programmet blir kompatibelt med 
Revit, Tekla och ArchiCad. Tyréns har bestämt vad de vill satsa på, det kommer att bli 
Revit och Tekla som gäller på konstruktionssidan. 

En fråga vi ställde under intervjun är om dagens simuleringar är bättre än tidigare 
beräkningsmetoder. Ger analyserna ett mer exakt resultat nu när tekniken har kommit 
längre? 

“- Resultatet blir lättare att kommunicera. Många är kanske inte intresserade av att se en 
beräkning på ett papper, men när man visar det i 3D blir det genast mer intressant och 
ofta mer pedagogiskt. Jag tror att vi gör bättre analyser idag, men man var nog inte så 
dålig förr heller. Empire State Building står ju till exempel fortfarande kvar.17 Ibland gör 
vi kanske idag för noggranna analyser så att vi får för smäckra byggnader. En stomme 
kan till exempel bli så optimerad att när byggnaden börjar bli gammal kan man inte göra 
något åt den, eftersom den redan är så pass hårt belastad." 

Projektering med BIM och simuleringar som hjälpmedel har funnits i ett par år, men 
Linus anser att det fortfarande är långt kvar innan verktygen har hittat sin plats i 
branschen. Få företag vill satsa innan det har blivit en beprövad och fullt accepterad 
metod. Enligt en undersökning gjord av IT-barometern18 år 2007 använde cirka 20 % 
inom branschen, som inkluderar arkitekter, konstruktörer, VVS- och el-installatörer, BIM 
som ett verktyg i projektering. Enligt Linus uppfattning är det idag VVS-installatörer som 
är bäst på att använda verktyget medan el-installatörer är de som använder det minst. 
Arkitekter och konstruktörer ligger mittemellan, men står i dagsläget för den största 
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ökningen av användare. 
 
I framtiden tror Linus att en stor utmaning för BIM-teknologin kommer att vara att närma 
sig prefabriceringsområdet på byggbranschen. Ett steg mindre mellan prefabricering och 
projektering kommer att minska användandet av speciallösningar som kostar både tid och 
pengar. En förutsättning för detta skulle kunna vara att byggföretagen i framtiden sätter 
ihop en produktkatalog med vanliga material och objekt i 3D, som kan överlämnas till 
konstruktörer när byggnader skall projekteras. En annan utmaning för BIM-
projekteringen kommer att vara att skapa bättre kopplingar mellan programplattformar 
och simuleringsverktyg, för att göra överföringar lättare och effektivare. Där kan 
samarbeten mellan olika programvaruföretag eller beslut om satsningar på ett gemensamt 
filformat, till exempel IFC, vara ovärderliga. Slutligen tror Linus att en fungerande BIM-
kedja från projektering till förvaltning kommer att göra arbetssättet värdesätts högre i 
framtiden och får ett större användningsområde.  



 61

8 Resultat och Analys  
Under denna rubrik diskuteras de utförda simuleringarna och analyserna.   

8.1 Modelleringsprocessen  

Det finns väldigt många olika funktioner och inställningar som man måste känna till för 
att kunna använda programmet Revit på ett bra sätt. Vi bestämde oss i ett tidigt skede för 
att köpa en handbok som har varit till stor användning i vårt modellerande. Vid 
uppbyggnaden av vår modell har Revit Structure kunnat erbjuda det mesta som behövts. 
Programmet upplevdes som användarvänligt och logiskt. Vi var dock tvungna att 
använda oss av Revit Architecture för att lägga in fönster och dörrar samt för att definiera 
rum. Det här betyder att vi hade fått problem om vi bara hade haft tillgång till Revit 
Structure, eftersom export till gbxml-format kräver att rum är definierade i modellen. 
Anledningen till att det är så här beror nog på att de flesta analyser är tänkta att göras i ett 
tidigt skede i byggprocessen, och Revit Structure är anpassat för konstruktörer som 
kommer in senare i projektet.  

Det största problemet vi hade under modelleringsprocessen var att få worksharingen, som 
var en hel vetenskap i sig, att fungera. Den centrala filen som vi båda skulle jobba mot 
var sparad på C: på en av våra datorer. Detta innebar att när man som användare på den 
andra datorn skapade en lokal kopia av modellen var den länkad till en central fil i C:, 
vilket så klart inte fungerade då den centrala filen inte fanns i C: hos den datorn, utan på 
den andra. Vi sökte på Internet och fann att fler personer haft detta problem. Däremot 
verkade ingen ha en lösning. Vi testade alla möjliga olika sätt att länka på för att få 
programmet att förstå att det var frågan om C: på en annan dator, men utan resultat. 
Problemet löstes genom att vi skapade en fejk-disk som vi kallade M:, vars enda uppgift 
var att länka till C: på rätt dator. Genom att skapa den lokala filen via M: kunde vi till sist 
få programmet att hitta rätt.   

8.2 Utrymning  

Vår skola är byggd för att användas som förskola till många små barn. Förväntningarna 
på en sådan byggnad är att den ska vara väldigt lätt att utrymma. Resultatet av 
simuleringarna i Simulex visar att så också är fallet. Utrymningsförloppet är över på cirka 
30 sekunder. Till detta måste dock en varseblivningstid adderas, det vill säga tiden det tar 
innan en person får reda på att det brinner, eftersom denna inte tas med i beräkningarna i 
Simulex. Reaktions- och beslutstiden, som definieras som den tid som förflyter från det 
att en person upptäckt att något onormalt inträffat tills hon målmedvetet rör sig mot en 
utrymningsväg19, har i vår simulering satts till fem till tio sekunder. Detta värde skulle 
förmodligen vara något högre i verkligheten, men eftersom utrymningstiden är extremt 
kort i vårt fall skulle en höjning av detta värde inte leda till någon avgörande skillnad. Vi 
anser att skolan är säker ur ett brandperspektiv.  
                                                 
19 Räddningsverket 
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Simulex är lätt att använda, samtidigt som beräkningsmetoderna (partikelmodell) är 
relativt avancerade och sägs ge de bästa resultaten för utrymningssimulering (se kapitel 
4.1). Det största problemet var att ritningen var tvungen att importeras i 2D-format, vilket 
ledde till att vi i det här fallet inte hade någon nytta av vår BIM-modell. Eftersom vår 
ritning dessutom ursprungligen var full av text och inredning var vi tvungen att skapa en 
ny cad-ritning där vi rensade bort allt detta. Simulex tolkar nämligen alla importerade 
linjer som solid geometri, vilket gör att till exempel en 25 m²-markering i mitten av ett 
rum kan leda till omvägar för utrymningen.    

Trots att 2D-simuleringen i Simulex är tillfredsställande ser vi definitivt en vinst med en 
anpassning av programmet till BIM. Till exempel skulle byggnadsinformationsmodellen 
kunna innehålla information om vilka dörrar som var utgångar så att dessa inte behövde 
definieras. Hela arbetsmomentet med att placera ut länkar mellan våningsplanen skulle 
kunna tas bort, i och med att trapporna redan existerar i geometrin hos en 3D-modell. 
Eftersom det inte borde vara särskilt svårt att anpassa de nuvarande beräkningsmetoderna 
för BIM, tycker vi att det är konstigt om det inte finns något sådant program ute på 
marknaden. Vid efterforskning har vi stött på uppgifter som säger att IES (utgivarna av 
Simulex) har inlett ett samarbete med Autodesk för att anpassa sina simuleringar till 
Revit,20 men vi vet inte om detta redan finns eller om det fortfarande är under 
uppbyggnad. På utgivarnas (skotska IES) hemsida går det inte att hitta någon information 
om saken. Vi har inte heller lyckats få kontakt med företaget, och inga testversioner av ett 
eventuellt 3D-Simulex finns tillgängliga att ladda ner.  

8.3 Energi  

För att kunna utföra en energianalys med Green Building Studio måste man antingen 
exportera Revit-modellen till ett gbxml-format eller använda sig av en GBS-plugin till 
programmet. För att exporteringen till gbxml-format ska fungera på önskvärt sätt, oavsett 
om den görs manuellt eller med plugin, krävs det att rumsobjekt är definierade i Revit-
modellen. Att lära sig definiera dessa på ett korrekt sätt tog ganska lång tid för oss. När 
man väl vet hur det fungerar går det dock snabbt. Ett stort problem vi hade med Green 
Building Studio i början var att vi fick ett varningsmeddelande som sa att "golvarean i 
modellen är noll och den måste vara minst 20 % av byggnadens totala area". Detta visade 
sig vara ett vanligt fel som oftast berodde på att rumsobjekten i modellen var 
feldefinierade. Problemet var bara att vi hade definierat rummen om och om igen helt 
enligt manualen och hur mycket vi än felsökte kunde vi inte hitta några fel. Till sist 
skickade vi in modellen till GBS support, som förvånande nog visade sig kunna 
genomföra en analys helt utan problem. Supporten hade använt sig av en nyare version av 
Revit än den vi hade, så vi testade att installera samma version och då fungerade helt 
plötsligt analysen för oss också.  
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Det var svårt för oss att säga något om rimligheten i resultaten ur energianalysen, 
eftersom det rörde sig om så pass höga förbrukningssiffror. För att få en bättre 
uppfattning om saken kontaktade vi Mikael Andersson på Mjölby kommun som har hand 
om all driftsinformation för Riddarängens förskola. Eftersom skolan är relativt nybyggd 
finns ännu ingen statistik för årsförbrukningar och dylikt, men vi fick tillgång till 
energiförbrukningen för de månader skolan har funnits (se tabell 4). 

 

  Fjärrvärme (MJ) El (kWh) 
Mars  -- 4960
April 18565,2 4641
Maj 12999,6 4729
Juni 8694 5066

 

 

Medelvärdet av elförbrukningen är 4849 kWh, vilket ger en årsförbrukning av el på 
58188 kWh. När det gäller fjärrvärmen är det svårt att uppskatta årsförbrukningen, 
eftersom varma månader är överrepresenterade i våra värden. Tittar man på 
värmebehovsdiagrammet (figur 61 s.53) kan man dock se att april månad skulle kunna 
utgöra ett rimligt medelvärde. Räknar man med detta fås en årsförbrukning på 222782 
MJ. 

I energianalysen i Green Building Studio (se bilaga 3) uppskattades en årlig 
elförbrukning på 79 518 kWh, vilket är 37 % högre än det verkliga värdet. Skillnaden kan 
bero på att GBS givetvis inte vet exakt hur byggnaden används, utan måste göra vissa 
antaganden. Dessutom kommer antagligen den verkliga årsförbrukningen att bli högre 
när de mörka vintermånaderna tas med i statistiken. Vi anser att analysen ger ett bra 
riktvärde för el. 

När det gäller värme, eller bränsle (fuel) som det kallas i energianalysen, är det 
uppskattade värdet nästan fyra gånger större än det verkliga. Det kan hända att aprils 
värmeförbrukning är för låg för att användas som årligt medelvärde, men även om 
förbrukningen höjs något av vintermånaderna är det osannolikt att den skulle stiga med 
400 %. Green Building Studios support säger att programmets resultat är validerade av 
the U S. Department of Energy, men att de är mycket beroende av indata. Några saker 
som kunde ha undersökts noggrannare innan vi utförde vår analys och som kan ha 
påverkat differensen i resultatet är: 

 hur många timmar skolan används per dygn 
 vilken temperatur skolan värms upp till 
 hur många personer som vistas dagligen i skolan 

Tabell 4: El- och värmeförbrukning från 
Riddarängens förskola år 2009. 
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8.4 Akustik  

Akustik är det enda området där vi testat och jämfört simuleringsmöjligheter i två olika 
program. Det har varit intressant att se likheterna och skillnaderna mellan Odeon och 
Ecotect. Ett antal basfunktioner återfinns i båda programmen, till exempel beräkning av 
efterklangstid och undersökning av strålgång. Skillnaden mellan dessa funktioner är inte 
särskilt stor mellan de två programmen. När det gäller strålgång har Ecotect en fördel i 
och med att man kan styra simuleringen. Möjligheten till kontroll gör det lättare att 
undersöka reflektionerna mer noggrant. I Odeon finns visserligen möjligheten till att följa 
en enskild stråles gång genom att klicka sig fram steg för steg, men detta känns inte lika 
smidigt som att kunna kontrollera tusentals strålar genom ett enkelt scroll på musen i 
Ecotect. Något som Odeon har men Ecotect saknar är möjligheten till auralisering, vilket 
kan vara av intresse för en akustisker. Ecotect saknar dessutom möjligheten att ange 
egenskaper hos en ljudkälla, och det finns ingen funktion för att placera ut mottagare och 
undersöka ljudet i särskilda punkter. Ecotects funktion Linked Acoustics Rays känns 
väldigt användbar för en projektör eftersom den i realtid visar hur ljudets reflektioner 
påverkas när man gör förändringar i modellen. Odeon har inget direkt motsvarande till 
detta.  

Sammanfattningsvis är vårt intryck att Ecotect känns lite nyare, fräschare och mer 
fokuserat på smarta funktioner medan Odeon, som är fokuserat enbart på akustiska 
simuleringar, har ett bredare utbud och mer avancerade inställningar. Båda programmen 
är dock användarvänliga och ger resultat som är lätta att tolka även för en nybörjare på 
området. Ecotect är till för att användas väldigt tidigt i planeringsprocessen, medan 
Odeon förmodligen är lämpligare när man vill beräkna saker mer i detalj.   

8.5 Tid  

För vår tidssimulering använde vi oss av en nyligen publicerad demoversion av 
programvaran BIMjet, vars funktion är att överföra data från programmet Revit till 
tidsplaneringsprogrammet MS project. Eftersom vi använde en testversion av BIMjet 
fanns en begränsning på hur många objekt som fick överföras, vilket gjorde att endast en 
del av vår modell kunde tas med. Dessutom fick endast en överföring göras per 
installation vilket skapade problem då vi ville återkoppla programmen till varandra efter 
att fasindelning och tidsplanering var gjord. Enligt uppgifter skulle detta gå att 
genomföra.21 Vi tror att problemet som gjorde att överföringen inte gick att återkoppla 
beror på programvaran BIMjet, som i dagsläget fortfarande är en demoversion och ingen 
officiell version.  

Som tidsplaneringsprogram använde vi Microsoft project och vi har i dagsläget inte 
mycket negativt att säga om programvaran. Det är bra att en länk har skapats till Revit. 
Programmet var lättanvänt och utseendet påminner om många andra 
tidsplaneringsprogram vilket gör att igenkänningsfaktorn är hög. Under intervjun med 
Linus Malm (se kapitel 7.3) framkom att programmet Vico Software, som i dagsläget 
                                                 
21 Autodesk 



 65

endast stöds av ArchiCad och Vico Construction, kommer utveckla en plattform som 
skall stödja format från både Revit, Tekla och ArchiCad. Vico Software är ett program 
som är välkänt på 3D-marknaden och används idag av många företag som modellerar i 
ArchiCad. Programmet har stöd för överföring till Microsoft project och kan 
synkroniseras tillbaka till modellen.22 Hade den här plattformen kommit ut innan vi 
gjorde vårt examensarbete hade vi nog valt att göra en tidssimulering i Vico Software. 

Efter att ha utfört en tidssimulering och hållit intervjuer har vi kommit fram till att det är 
mycket viktigt att utreda behoven av tidssimulering och tidsplanering i varje enskilt 
projekt. Vilka förväntningar finns, vad är viktigt att visa och vilka ska det visas för? 
Behovet och betraktarna skiljer sig mellan olika projekt, så det finns ingen mellanväg 
som funkar för alla. En tidssimulering är enligt oss ett utmärkt sätt att hålla beställaren 
uppdaterad på förändringar och status på byggnationen. Resultatet vi fick fram visar en 
projektplanering och en fasindelning av byggnaden i nio faser. Fasindelningen var enkel 
att utföra och är lätt att ändra vid behov.  

8.6 Mängd- och kostnad  

Den stora vinsten av en kostnadsanalys ligger i den automatiska mängdberäkningen. Den 
gör att mycket tid sparas in samtidigt som den troligtvis också blir mer exakt jämfört med 
om den hade gjorts manuellt (förutsatt att man matat in rätt indata). Resultattabellerna i 
Ecotect har relevanta rubriker som är lätta att förstå och cirkeldiagrammet ger en bra 
överblick över kostnadsfördelningen. Vi upptäckte dock ett möjligt fel i volymkolumnen 
(se tabell 3 s.41). Golvet bör rimligen bestå av cirka 113 m³ betong och inte 113000. I 
materialinställningarna efterfrågas tjockleken hos ett material i millimeter, men det 
verkar alltså som att man borde ange den i meter för att få en korrekt volym. Inga fel i 
slutresultatet uppstår på grund av detta eftersom kostnaden beräknas per kvadratmeter. 
Hade man däremot velat utnyttja verktyget till mängdberäkning kunde det ha medfört 
problem om man varit ouppmärksam.  

8.7 Vind 

En vindanalys används för att visa på vindens rörelser runt en byggnad eller i ett område. 
Simuleringen kan vara bra för att undersöka vindbarriärer och för att se vart en byggnad 
tar emot störst vindbelastningar. Den sistnämnda analysen är mycket viktig vid 
höghusbyggnation och kombineras ofta med en strukturanalys. Vindanalysen på 
Riddarängens förskola gjordes i programmet Autodesk Ecotect Analysis. Den första 
simuleringen visar från vilken riktning vinden antas komma mest under året, vilket kan 
vara bra att veta vid till exempel placering av uteplatser och entréer. Vår analys visar på 
att vindarna är mest frekventa i sydvästlig riktning där skolans lekplats och entréer till 
uteplatser är placerade. 
 
Vi utförde även en flödesberäkning på vindförhållandet där man kan utläsa hur vinden rör 
sig runt en byggnad och hur andra byggnader påverkar vindens flöde i området. I vår 
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modell är skolan det enda hindret för vindens genomfart, och därför kan resultaten vara 
lite missvisande. För en mer detaljerad analys hade det krävs att även omgivande hus och 
terräng byggts upp i modellen, eftersom detta påverkar hur vindarna blåser runt skolan. 
 
Vi ser en mycket stor fördel med att göra vindanalyser i ett BIM-program. Som nybörjare 
på området förstår man inte mycket av de textbaserade resultaten som fås ur ett CFD-
program som Winair4, men med hjälp av visualiseringen i Ecotect kan vem som helst se 
och förstå hur en vind rör sig runt en byggnad. 

8.8 Värme 

De termiska simuleringarna gjordes i programmet Autodesk Ecotect Analysis. De är 
användbara vid tidig konceptuell design och kan ge hänvisningar till utformning av en 
tilltänkt byggnad. Resultatet av analyserna är därför inte lika exakt som av programvaror 
som används längre in i projekteringsprocessen utan ger istället ett bra approximativt 
resultat.  

I vår första simulering undersöktes byggnadens värmebehov under året. Det som 
framkom var att temperaturerna i byggnaden under en sommardag ligger inom 
komforttemperaturens spann, vilket betyder att ingen extern värme behöver tillföras 
under den varmaste delen av året. Istället kan kylning av byggnaden krävas. Under 
vinterhalvåret kommer mycket tillförd värme att behövas för att nå upp till 
komforttemperaturspannet, då rumstemperaturerna utan uppvärmning ofta ligger under 
minusstrecket. 

Den andra simuleringen visar på byggnadens värmebortfall och värmetillförsel mätt i 
watt (Losses and gains). Genom den här analysen kunde vi bland annat se hur mycket 
värme som uppskattningsvis kommer att tillföras av människor som vistas i byggnaden, 
hur mycket som kommer att tillföras av solen och hur mycket som kommer att avgå 
genom kondens. Byggnadens resultat på sommarsimuleringen visar att störst del av 
värmetillskottet uppkommer genom solinstrålning (Solar Air och Direct solar), där Solar 
Air är värmetransport genom solida objekt och Direct solar är värmetransport genom 
transparenta ytor. Största värmebortfallet uppstår genom värmeflyttning mellan 
närliggande zoner (Inter-Zonal). 

Den sista termiska simuleringen vi testade var en "Thermal discomfort analysis". 
Analysen förutser människors upplevda obehag med den termiska miljön. Vi anser att 
analysen på ett pedagogiskt sätt visade var värmeåtgärder måste sättas in. När man ställer 
in ventilation och värmekällor i samma analys, kan man även få en approximering på vart 
i byggnaden de största uppvärmningskostnaderna kommer att uppstå. Diagrammet över 
uppvärmningsbehovet kan vara svårt att tolka, men är man intresserad av detaljerade 
värden för vissa rum är det medföljande textdokumentet (se bilaga 7) praktiskt.  
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9 Slutsats och diskussion 

Våra efterforskningar har visat att det i dagsläget finns väldigt stora möjligheter till att 
göra simuleringar och analyser på en byggnadsinformationsmodell. En mängd nya 
simuleringsprogram har utvecklats tillsammans med BIM, och dessutom har även många 
gamla och redan välanvända analysprogram uppdaterats till att bli kompatibla med den 
nya tekniken. Det finns idag verktyg till det mesta man kan tänkas vilja göra. När vi 
började med examensarbetet var vi inställda på att alla simuleringar skulle ge resultat 
som var jämförbara med faktiska värden hämtade ur verkligheten, men vi upptäckte 
snabbt att så inte var fallet. Analysprogram som till exempel Ecotect (se bilaga 1) är 
tänkta att användas tidigt i designprocessen och ger inga exakta resultat, utan är mer till 
för att skapa ett diskussionsunderlag. Arkitekter som använder programmet behöver inte 
längre förlita sig enbart på erfarenhet när de avgör en byggnads utformning. Eftersom 
verktyget gör att de själva kan testa sig fram skulle det kunna bidra till att de inte behöver 
anlita externa konsulter (exempelvis för akustik eller energi) i lika stor utsträckning. 
 
Det finns såklart också simuleringsprogram som är till för mer exakta analyser, för 
byggnader som har kommit längre i processen. Hit hör till exempel strukturanalyser och 
utrymningssimuleringar. Utfallet av en simulering är helt beroende av noggrannheten i 
indatan. Det gäller därför att man har kunskap om hur ett program ska användas, särskilt 
när det är fråga om mer avancerade beräkningar. Förutsatt att indatan är korrekt kan 
simulerings- och analysprogrammen ge mycket exakta resultat, då de garanterat inte 
påverkats av den mänskliga faktorn. En annan stor fördel med simuleringar i 
byggnadsinformationsmodeller är att resultaten i de flesta fall kan presenteras grafiskt. 
Detta ger BIM-simuleringarna ett stort övertag över gamla metoder, eftersom 
lättöverskådliga resultat alltid är något man strävar efter.   
 
Bland de vi har pratat med säger alla att BIM är framtiden. Det verkar egentligen inte 
finnas några direkta motståndare. Problemet är ekonomin i det hela, och kanske särskilt 
att det är svårt att peka på var vinsten ligger. Man vill se att man kommer att tjäna på 
något innan man investerar, men hur ska egentligen vinsten med att använda BIM mätas? 
Vid vår intervju med Linus Malm fick vi veta att man på hans företag delar upp sina 
projekt efter vilka som görs med BIM och inte. På så sätt fås ett statistiskt underlag där 
det är möjligt att utläsa om BIM-projekten har haft större vinst än de övriga. Vi tycker att 
det här låter som en bra idé, men det kommer att tid innan någon slutsats kan dras 
eftersom skillnaden i vinst kan bero på många olika saker, inte bara på BIM. 
   
Något som flera av våra respondenter har pekat på i intervjuerna, och som vi också själva 
har insett under vårt arbete, är betydelsen av kompabilitet mellan olika BIM-program. 
Det hade varit en stor fördel att kunna välja bland alla program på marknaden, istället för 
att först behöva undersöka om ett visst program fungerar med vår modell. Till exempel 
hade vi gärna velat testa att utföra tid- och kostnadsanalyser i ett program som heter Vico 
Software, men då hade vi fått bygga upp modellen på nytt eftersom det i dagsläget inte 
finns någon länk mellan Revit och det programmet. Vi tror dock att branschen är på väg 
åt rätt håll när det gäller denna utveckling. Många programutgivare verkar i dagsläget 
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vara på väg att inleda samarbeten med varandra. Dessutom finns filformatet IFC som är 
tänkt att vara en länk mellan alla olika BIM-program. Skulle det fungera felfritt skulle det 
nog medföra ett steg framåt för BIM. Idag går tyvärr ofta information förlorad vid 
omvandling, vilket gör formatet mindre tillförlitligt.  
 
Jerker Hägglund nämnde i vår intervju att den lågkonjunktur som Sverige i dagsläget 
befinner sig i kan vara positiv för spridningen av BIM. Den största anledningen till detta 
är att när ett företag har färre projekt finns det mer tid över till utbildning. Detta gynnar 
särskilt de stora företagen som har pengar i kassan. Under lågkonjunkturen är de större 
företagen dessutom ofta snabba på att plocka åt sig kompetenta personer från små företag 
som inte klarar av att behålla alla sina anställda. Även detta bidrar till att den nya 
tekniken får sig en skjuts framåt på de stora företagen. På grund av ovanstående 
anledningar finns det en chans att vi kommer att få se en explosion av BIM så fort 
ekonomin kommit igång igen.  
   
Under detta examensarbete har vi upptäckt många fördelar med arbetssättet BIM. Först 
och främst är det bra med samlad information. När man gör simuleringar och analyser 
ligger vinsten med detta i att det mesta av indatan kan hämtas ur modellen, vilket gör att 
det blir mindre risk för fel som beror på den mänskliga faktorn. Är man intresserad av att 
bygga miljövänligt kan de många olika energianalyserna som går att göra på en 
byggnadsinformationsmodell vara till stor nytta. För många arkitekter utgör 
presentationsmöjligheterna en viktig del av BIM. Det underlättar att kunna hämta bilder, 
tabeller, diagram och framför allt visualiseringar av en byggnad direkt ur den modell man 
jobbar i. Tid sparas in i och med att allt material uppdateras automatiskt när ändringar 
görs i modellen och man slipper använda sig av en massa olika program. Vi kan dock 
förstå att det kan vara jobbigt och tillfälligt kostsamt för företag att implementera den nya 
tekniken. Det gick relativt snabbt för oss att lära oss använda BIM-programmet Revit, 
men om man håller på med projekt som är under tidspress kanske det inte finns plats för 
ens några få dagars inlärningstid och då tittar man på det kortsiktigt och nöjer sig med det 
gamla arbetssättet.  
   
En av de största utmaningarna med implementeringen av BIM i Sverige ligger antagligen 
fortfarande i att vända negativa åsikter och få alla användare positiva till det nya 
arbetssättet. Vi tror dock att ju fler program som kommer att komma och ju mer 
lättanvända de blir, desto svårare kommer det bli att undvika den nya tekniken. I takt med 
att BIM växer kommer det garanterat också att bli mer vanligt med simulerings- och 
analysprogram för BIM. Man kan förstå att ett företag idag tvekar att köpa in ett BIM-
simuleringsprogram, eftersom det kanske bara går att tillämpa på en liten del av alla 
företagets projekt. Om BIM däremot blir till standard i byggbranschen är vi övertygade 
om att just simuleringar utgör en av de största vinsterna med det nya arbetssättet. Utöver 
det tror vi att det kommer att komma mer satsningar på förvaltningsbiten, eftersom det är 
ett område där BIM knappt används överhuvudtaget idag, men där det finns många 
möjliga användningsområden för en byggnadsinformationsmodell. Av Jerker Hägglund 
fick vi veta att prefabricering tillsammans med BIM, som innebär att man skriver ut ett 
fullskaligt objekt från en BIM-modell med hjälp av en sorts 3D-skrivare, är något som 
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redan existerar i till exempel Kalifornien. Kanske kan vi i framtiden förvänta oss att hela 
väggar, golv och tak kan tillverkas på det här sättet, även i Sverige.
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Figurförteckning 
 

Figur 1: Riddarängens förskola 
http://www.mjolby.se/images/200.13dbb2bc120d3f1065080009657/riddar%C3%A4n
gen-maj09.jpg 2009-08-26 
 
Figur 2: Ljusinsläpp i Ecotect 
http://images.autodesk.com/adsk/files/sustainable_design_analysis_and_building_inf
ormation_modeling_white_paper.pdf 2009-08-26 
 
Figur 17:Hammarskjödsalen 
http://www1.elmia.se/conference/images/roomHammarskjold.jpg 2009-08-26 
 

 
Resterande figurer har vi själva genererat ur de olika programmen.
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Autodesk Revit   
   
Revit är en mjukvara från Autodesk som är utvecklad och anpassad för BIM (se kapitel 
X). Det finns olika versioner av Revit: Revit Architecture för arkitekter, Revit Structure 
för konstruktörer och Revit MEP för VVS- och elkonsulter. En och samma 3D-modell 
kan användas i alla tre varianterna av programmet. Revit har en inbyggd funktion för 
"worksharing", som gör det möjligt för flera olika användare att jobba samtidigt på 
samma modell.  
   
Alla objekt i Revit skapas utifrån så kallade familjer (families). En familj innehåller 
mallar för ett visst sorts objekt, till exempel väggar, pelare eller plattor. Inom en familj 
kan det i sin tur finnas olika instanser, det vill säga olika variationer, av objektstypen. 
Till  exempel hittar man i familjen balkar allt ifrån IPE-profiler till L-järn. Revit har ett 
familjebibliotek som innehåller många vanliga objekt ur svensk standard. Om man inte 
kan hitta en passande mall för det objekt man behöver får man skapa en egen familj, som 
sedan kan laddas in i biblioteket.  
   
Hemsida: http://www.autodesk.com/    
   
 
Autodesk Ecotect Analysis  
   
Ecotect Analysis är ett analysprogram, utgivet 2009 av Autodesk, som innehåller verktyg 
för en mängd olika simuleringar och analyser. Simuleringarna utförs på en 3D-modell 
som man antingen bygger upp direkt i programmet eller importerar från ett annat 3D-
format. Ecotect är tänkt att användas i ett tidigt skede av projekteringen, då byggnaden 
utformas. Många av simuleringarna är inriktade på ljus, till exempel solanalys, ljus- och 
dagsljusdesign eller simulering av skuggor och reflektioner, men man kan också använda 
programmet till att göra termiska analyser, akustiska analyser eller simuleringar av 
ventilation och luftflöden.  
   
Hemsida: http://www.autodesk.com/   
   
   
Autodesk Green Building Studio  
   
Autodesk Green Building Studio är en webbtjänst som erbjuder arkitekter och projektörer 
analysverktyg för energiförbrukning, vatten och koldioxidutsläpp. Programmet kan 
användas för att bestämma lämplig konstruktion, material och system för en byggnad, 
baserat på byggnadens storlek, typ och läge. Eftersom programmet är web-baserat kan 
databaser för väder och material ständigt hållas uppdaterade. Ingen modell byggs upp i 
själva Green Building Studio, utan programmet pluggas in i Revit och simuleringen 
utförs på Revit-modellen. Resultatet, som inkluderar upskattad energiförbrukning, 
vattenförbrukning och energikostnad för byggnaden, visas i webbläsaren.  
   
Hemsida: http://www.autodesk.com/   
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Simulex  
   
Simulex är ett program för utrymningssimulering, utgivet av det skotska företaget IES. 
Programmet används för att beräkna tiden för förflyttning av personer i en byggnad till 
det att alla lämnat byggnaden. Simuleringarna baseras på cad-ritningar i 2D-format som 
importeras in i programmet. Om en byggnad har fler än ett plan läggs trappor in för att 
visa hur planen hänger ihop med varandra. Utgångar markeras på planlösningen och 
personer placeras ut, sedan kan simuleringen köras. Rörelserna hos personerna i Simulex 
är baserade på verkligt mänskligt beteende, enligt forskningsresultat, för att simuleringen 
ska bli så noggrant som möjligt. Programmet använder sig av en partikelmodell som 
beräkningsmetod.   
   
Hemsida: http://www.iesve.com  
   
   
Odeon  
   
Odeon är ett program för rumsakustisk simulering. Det är till för design av rum med höga 
krav på akustik, som till exempel teatrar, konserthallar och operahallar. Man kan också 
använda det till bullerkontroll av industrihallar, för att kontrollera akustiska 
förutsättningar för kontor med öppna planlösningar med mera. Programmet kan också 
göra ljudsimuleringar, så kallade auraliseringar, som gör det möjligt att lyssna på hur 
ljudet i en lokal kommer att låta redan innan den är byggd. Programmet är kompatibelt 
med AutoCAD-format samt 3ds-format.  
   
Hemsida: http://www.odeon.dk  
   
Microsoft Project  
 
MS project är ett projektplaneringsprogram utvecklat av företaget Microsoft. Det är till 
för att göra det lättare att organisera arbete och personer. Programmet ger möjlighet till 
att antingen importera eller skapa objekt (aktiviteter) för att därefter göra en tidsplanering 
över dessa. Man kan enkelt testa olika tidplaner för att se vilken som blir mest effektiv. 
Funktioner finns för att spåra vilka faktorer i tidplanen som påverkar aktivitetsdatum. På 
så sätt kan man upptäcka vad som kan leda till förseningar. Det finns även möjlighet att 
tilldela budgetar till de olika projekten och program.   
   
Hemsida: http://office.microsoft.com/ 
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BIMjet  
   
BIMjet är ett företag vars mål är att göra det lättare att få ut information från BIM-
modeller. Därför skapar de ständigt nya verktyg som kan användas till att att länka ihop 
BIM-modeller och analysprogram som egentligen inte är kompatibla med varandra. I juli 
2009 släppte de applikationen Schedule Connect som gör det möjligt att koppla ihop MS 
Project med Revit Architecture.  
   
Hemsida: http://www.bimjet.com 
 
Winair4 
 
Winair4 är ett program för CFD-beräkningar (Computational Fluid Dynamics) som är 
utvecklat av Welsh School of Architecture. Programmet är till för att göra vindanalyser 
och kan öppna filer av formatet geo. 
 
Hemsida: http://www.cardiff.ac.uk/archi/ 
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Number of Floors = 1 
Number of Staircases = 0 
Number of Links = 0 
Number of Exits = 7 
Number of People = 0 
----------------------------------------------- 
Floor 0 (DXF file : SKOLAN~1.DXF) 
Number of People Initially in This Floor = 0 
Exit 1 : (11.05,25.75 m), -90.00 degrees, 1.01 m wide 
Exit 2 : (18.90,19.65 m), 180.00 degrees, 0.91 m wide 
Exit 3 : (0.20,19.65 m), 0.00 degrees, 0.91 m wide 
Exit 4 : (1.05,10.10 m), 0.00 degrees, 1.01 m wide 
Exit 6 : (16.15,0.15 m), 90.00 degrees, 1.01 m wide 
Exit 5 : (13.20,0.20 m), 90.00 degrees, 1.10 m wide 
Exit 7 : (20.60,11.90 m), -90.00 degrees, 1.01 m wide 
----------------------------------------------- 
All people reached the exit in 1:50.0. 
 
Time (sec.), Total number of people through final exits 
 5  0 
10  0 
15  0 
20  0 
25  0 
30  0 
35  0 
40  0 
45  0 
50  0 
55  0 
60  0 
65  0 
70  0 
75  0 
80  0 
85  0 
90  0 
95  0 
100  8 
105 15 
110 17 
 
Kommentar: reaktionstiden för personerna i denna simulering är satt till att variera mellan 
85-95 sekunder.
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General Information  
Project Title: Riddarängen  
Run Title: andra körningen 
Building Type: SchoolOrUniversity 
Floor Area: 863 m² 
 

 

Location Information  
Building: Mjölby, 

Electric Cost: 1,00 kr / kWh 
Fuel Cost: 0,01 kr / MJ

Weather: GBS_06M12_02_170209 
 

Estimated Energy & Cost Summary  
Annual Energy Cost 87.649 kr  
Lifecycle* Cost  1.193.778 kr 
Annual CO2 Emissions  

Electric† 0.0 metric tons

Onsite Fuel 42.8 metric tons

Large SUV 
Equivalent 4.3 Large SUV's  

Annual Energy  
Electric 79,518 kWh

Fuel 857,731 MJ

Annual Peak Electric 
Demand  35.5 kW  

Lifecycle* Energy  
Electric 2,385,529 kWh

Fuel 25,731,927 MJ
* 30 -year life and 6.1 % discount rate for costs. † Does not include 
electric transmission losses or the renewable and natural ventilation 
potential.  
 

Energy End-Use Charts  
Click on chart for more or less detail.  

Annual Electric End Use

Annual Fuel End Use  
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Building Summary  
Quick Stats    
If values are red or blue they appear to be higher or lower then 
typical ranges, respectively.  

Number of People 236 people

Average Lighting 
Power Density 14.14 W/m²  

Average Equipment 
Power Density 11.78 W/m²  

Specific Fan Flow 4.7 LPerSec/m²

Specific Fan Power 1.380 W/LPerSec

Specific Cooling 11 m²/kW

Specific Heating 3 m²/kW

Total Fan Flow 4,097 LPerSec

Total Cooling 
Capacity 76 kW  

Total Heating 
Capacity 327 kW  

   
Constructions  
U-Value: W/(m²-K)    

   
Roofs   

R15 over Roof Deck 
U-value: 0.35  

945 m²  

Exterior Walls   
R9.5 8in Concrete 

U-value: 0.84  
796 m²  

Interior Walls   
R0 Metal Frame 

Wall 
U-value: 2.35  

1,296 m²  

Interior Floors   
Interior 4in Slab 

Floor 945 m²  
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U-value: 4.18  
Air Walls   

Air Surface 
U-value: 15.32  1 m²  

Nonsliding Doors   
R2 Default Door ( 74 

doors) 

U-value: NaN  
172 m²  

Operable Windows   
Double LowE U-SI 

2.43, U-IP 0.43, 
SHGC 0.39, VLT 

0.44 ( 35 windows) 
U-value: 2.43 W/(m²-K), 

SHGC: 0.39, Vlt: 0.44 

57 m²  

Double LowE U-SI 
2.43, U-IP 0.43, 

SHGC 0.39, VLT 
0.44 ( 16 windows) 

U-value: 2.43 W/(m²-K), 
SHGC: 0.39, Vlt: 0.44 

42 m²  

Hydronic Equipment   
Note: The information below should not be used for sizing 
purposes.  

Domestic Hot 

Water  

1.  
 

Average Demand 52,468 Joules

Air Equipment   
Note: The information below should not be used for sizing 
purposes.  

Packaged Single 

Zone  

3.  
 

Cooling Capacity 16 Kilowatt

Heating Capacity 63 Kilowatt

Supply Fan Flow 877 LPerSec

Annual Supply Fan 
Run Time 

2,855 Hours  

Packaged Single 

Zone  

3.  
 

Cooling Capacity 12 Kilowatt
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Heating Capacity 54 Kilowatt

Supply Fan Flow 655 LPerSec

Annual Supply Fan 
Run Time 

2,855 Hours  

Packaged Single 

Zone  

3.  
 

Cooling Capacity 14 Kilowatt

Heating Capacity 61 Kilowatt

Supply Fan Flow 738 LPerSec

Annual Supply Fan 
Run Time 

2,855 Hours  

Packaged Single 

Zone  

3.  
 

Cooling Capacity 10 Kilowatt

Heating Capacity 46 Kilowatt

Supply Fan Flow 539 LPerSec

Annual Supply Fan 
Run Time 

2,855 Hours  

Packaged Single 

Zone  

3.  
 

Cooling Capacity 24 Kilowatt

Heating Capacity 103 Kilowatt

Supply Fan Flow 1,289 LPerSec

Annual Supply Fan 
Run Time 

2,855 Hours  
 

 
 
Carbon Neutral Potential1  (CO2 Emissions) 

 
Base Run: 42.8 metric tons

Onsite Renewable Potential: NA metric tons

Natural Ventilation Potential: NA metric tons

Onsite Fuel Offset/Biofuel Use: -42.8 metric tons

Net CO2 Emissions: NA metric tons 

Large SUV Equivalent: NA Large SUV's
1. Carbon neutrality is defined here as eliminating or offsetting fossil based electricity and fuel use. For example, if the electricity 
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grid is 60% fossil fuel and 40% hydroelectric, reducing grid electricity use by 60% and eliminating/offsetting on-site fuel use will 
make the project carbon neutral. Use any combination of efficiency, natural ventilation, renewable energy, carbon credits and 
biofuels to reach this goal. Renewable potential is the sum of photovoltaic and wind potential shown below.  

Electric Power Plant Sources2  
Fossil: 0% 
Nuclear: 0% 
Hydroelectric: 12% 
Renewable: 88% 
Other: 0% 
2. Data from CARMA (www.CARMA.org) for city Mjölby

 
Water Usage and Cost3  
Total: 1,560,572 L / yr 1.126 kr / yr 

Indoor: 863,871 L / yr  847 kr / yr 

Outdoor: 696,701 L / yr  279 kr / yr 
3. Based on AWWA Research Foundation 2000 Residential / Commercial and Institutional End Uses of Water. 

Photovoltaic Potential4  
Annual Energy Savings: 81,191 kWh 

Total Installed Panel Cost: 1.296.205 kr / yr 

Nominal Rated Power: 162 kW 

Total Panel Area: 1,171 m2 

Maximum Payback Period: 13 yrs @ 1,00 kr / kWh 
4. Results based on all exterior surfaces being analyzed. Escalation rate of 2% applied to electric rate. Payback calculation does not include federal or 
state incentives, loan information, or tax breaks. 

LEED Daylight5  
Area w/ Glazing Factor > 2%: 8.5% - No LEED Credit 
5. Glazing Factor is the ratio of exterior illumination to interior illumination and is calculated using floor area, window geometry (area and 
height) and visible transmittance of the glass. The project qualifies if glazing factor is > 2% in a minimum of 75% of all regularly occupied 
areas. 

Wind Energy Potential6  
Annual Electric Generation: 1,184 kWh 
6. A single 15 ft diameter turbine, with cut-in and cut-out winds of 6 mph and 45 mph respectively, and located at the coordinates of the 
weather data.  

Natural Ventilation Potential7  
Total Hours Mech. Cooling Required: 177 Hours 

Possible Natural Ventilation Hours: 177 Hours 

Possible Annual Electric Energy Savings: 1,912 kWh 

Possible Annual Electric Cost Savings: 1.912 kr 

Net Hours Mech. Cooling Required: 0 Hours 
7. Assumes natural ventilation only during comfort zone periods and air changes per hour are less than 20 ACH. Building form & opening 
design must be able to allow stack effect or cross ventilation. 
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// ECOTECT RESULTS FILE 
// MODEL, M:\3D-modell för Ecotect och Green Studio\skolan_termisk2_sthlm.eco 
// CREATED, Jul 29 12:17:25 2009 
//  
// DATA, TEMPERATURES HOURLY (°C) 
// DATE, Thursday 3rd May (123/365) 
// 
4 Room, 17.5, 17.2, 16.8, 16.3, 16.4, 17.3, 18.0, 18.7, 19.3, 20.0, 20.7, 21.4, 22.1, 22.6, 
22.9, 23.2, 23.3, 22.7, 21.7, 20.5, 19.6, 18.6, 17.7, 17.1,  
 
5 Room, 18.1, 17.8, 17.4, 17.0, 16.8, 17.4, 17.9, 18.5, 19.2, 19.9, 20.7, 21.4, 22.1, 22.6, 
22.9, 23.2, 23.4, 22.9, 22.1, 21.2, 20.3, 19.3, 18.2, 17.7,  
 
6 Room, 17.5, 17.3, 16.8, 16.3, 16.4, 17.3, 18.0, 18.7, 19.3, 20.0, 20.7, 21.4, 22.1, 22.6, 
22.9, 23.2, 23.3, 22.7, 21.7, 20.5, 19.6, 18.6, 17.7, 17.1,  
 
7 Room, 18.2, 18.0, 17.6, 17.2, 17.0, 17.5, 18.0, 18.6, 19.2, 19.8, 20.5, 21.1, 21.7, 22.2, 
22.5, 22.7, 22.9, 22.4, 21.7, 21.0, 20.1, 19.2, 18.3, 17.8,  
 
8 Room, 18.2, 18.0, 17.6, 17.2, 17.0, 17.5, 18.0, 18.6, 19.2, 19.8, 20.6, 21.1, 21.7, 22.2, 
22.5, 22.7, 22.9, 22.4, 21.7, 21.0, 20.1, 19.2, 18.3, 17.8,  
 
9 Room, 18.2, 17.9, 17.5, 17.1, 17.0, 17.5, 18.0, 18.4, 18.8, 19.4, 19.9, 20.5, 21.0, 21.5, 
21.8, 22.1, 22.2, 21.8, 21.3, 20.6, 19.9, 19.2, 18.4, 17.9,  
 
10 Room, 18.6, 18.4, 18.0, 17.6, 17.4, 17.8, 18.0, 18.2, 18.6, 18.9, 19.4, 19.8, 20.3, 20.7, 
21.0, 21.2, 21.4, 21.3, 21.0, 20.6, 20.1, 19.6, 19.0, 18.6,  
 
11 Room, 18.5, 18.3, 17.9, 17.6, 17.4, 17.7, 18.0, 18.2, 18.5, 18.7, 19.2, 19.5, 19.9, 20.3, 
20.5, 20.7, 20.9, 20.7, 20.5, 20.2, 19.7, 19.3, 18.7, 18.4,  
 
12 Room, 18.6, 18.4, 18.1, 17.7, 17.5, 17.8, 18.1, 18.3, 18.7, 19.0, 19.4, 19.7, 20.1, 20.5, 
20.7, 21.0, 21.1, 21.0, 20.7, 20.3, 19.9, 19.4, 18.8, 18.5,  
 
13 Room, 18.6, 18.4, 18.0, 17.7, 17.4, 17.8, 18.0, 18.2, 18.6, 18.9, 19.4, 19.7, 20.2, 20.6, 
20.8, 21.1, 21.3, 21.1, 20.8, 20.5, 20.0, 19.5, 18.9, 18.6,  
 
14 Room, 18.2, 17.9, 17.5, 17.1, 17.0, 17.6, 18.0, 18.4, 18.9, 19.3, 19.9, 20.4, 20.9, 21.4, 
21.7, 21.9, 22.1, 21.7, 21.2, 20.5, 19.8, 19.1, 18.4, 17.9,  
 
15 Room, 18.4, 18.2, 17.9, 17.5, 17.3, 17.7, 18.1, 18.5, 19.1, 19.5, 20.2, 20.6, 21.2, 21.6, 
21.9, 22.1, 22.3, 21.9, 21.4, 20.8, 20.1, 19.3, 18.5, 18.1,  
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// ECOTECT RESULTS FILE 
// MODEL, M:\3D-modell för Ecotect och Green Studio\skolan_termisk2_sthlm.eco 
// CREATED, Jul 31 16:26:17 2009 
//  
// DATA, GAINS HOURLY (W) 
// DATE, Monday 25th June (176/365) 
// 
 
ZONE, 4 Room 
Conduction, -275, -288, -334, -387, -377, -202, -61, -61, -68, -36, -2, 13, 71, 150, 187, 
219, 234, 181, 118, 63, 41, 29, 18, 7,  
SolAir, 38, 8, 0, 0, 27, 90, 160, 217, 218, 259, 311, 316, 313, 316, 341, 317, 312, 313, 
298, 252, 179, 125, 96, 75,  
Solar, 0, 0, 0, 77, 258, 459, 620, 584, 604, 645, 572, 584, 580, 632, 600, 580, 584, 516, 
399, 201, 44, 0, 0, 0,  
Ventilation, -0, -0, -0, -0, -0, -0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 17, 16, 16, 8, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
Internal, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 51, 111, 152, 187, 210, 225, 227, 202, 159, 131, 93, 51, 10, 0, 0, 
0, 0, 0,  
Inter-Zonal, -127, -152, -165, -191, -243, -360, -434, -496, -555, -624, -638, -608, -570, -
539, -501, -472, -468, -467, -446, -388, -309, -250, -208, -191,  
TOTAL, -365, -431, -499, -502, -335, -13, 336, 355, 351, 431, 452, 534, 636, 779, 803, 
791, 763, 594, 380, 128, -45, -96, -93, -110,  
 
ZONE, 5 Room 
Conduction, -431, -439, -507, -593, -643, -370, -92, -85, -95, -51, -3, 8, 83, 223, 286, 
331, 385, 299, 201, 104, 57, 41, 25, 9,  
SolAir, 53, 12, 0, 0, 56, 188, 336, 453, 447, 509, 591, 581, 580, 582, 631, 589, 577, 579, 
543, 449, 299, 186, 135, 105,  
Solar, 0, 0, 0, 47, 158, 282, 381, 359, 371, 396, 351, 359, 356, 389, 369, 356, 359, 317, 
245, 124, 27, 0, 0, 0,  
Ventilation, -0, -0, -0, -0, -0, -0, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 44, 50, 46, 45, 23, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0,  
Internal, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 84, 184, 251, 309, 347, 372, 376, 334, 263, 217, 155, 84, 17, 0, 0, 
0, 0, 0,  
Inter-Zonal, -432, -470, -486, -506, -541, -677, -745, -864, -970, -1088, -1125, -1066, -
1026, -986, -937, -903, -897, -897, -857, -828, -715, -613, -537, -505,  
TOTAL, -811, -898, -993, -1053, -969, -577, -36, 46, 4, 76, 161, 267, 413, 593, 658, 635, 
601, 388, 149, -151, -331, -386, -377, -391, 
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// ECOTECT RESULTS FILE 
// MODEL, M:\3D-modell för Ecotect och Green Studio\skolan_termisk_test.eco 
// CREATED, Aug 24 11:38:29 2009 
 
// DATA, DISCOMFORT HEAT MONTHLY (Hrs) 
 
4 Room, 0, 0, 0, 26, 206, 306, 380, 256, 4, 0, 0, 0,  
5 Room, 0, 0, 0, 24, 198, 278, 329, 214, 3, 0, 0, 0,  
6 Room, 0, 0, 0, 26, 206, 305, 380, 255, 4, 0, 0, 0,  
7 Room, 0, 0, 0, 21, 185, 248, 287, 176, 1, 0, 0, 0,  
8 Room, 0, 0, 0, 21, 185, 248, 287, 176, 1, 0, 0, 0,  
9 Room, 0, 0, 0, 15, 151, 205, 230, 125, 0, 0, 0, 0,  
10 Room, 0, 0, 0, 11, 139, 177, 187, 88, 0, 0, 0, 0,  
11 Room, 0, 0, 0, 11, 152, 192, 215, 99, 0, 0, 0, 0,  
12 Room, 0, 0, 0, 10, 140, 176, 185, 84, 0, 0, 0, 0,  
13 Room, 0, 0, 0, 10, 135, 172, 178, 81, 0, 0, 0, 0,  
14 Room, 0, 0, 0, 14, 149, 200, 221, 118, 0, 0, 0, 0,  
15 Room, 0, 0, 0, 17, 165, 215, 243, 136, 0, 0, 0, 0,  
 
 
// DATA, DISCOMFORT COLD MONTHLY (Hrs) 
 
4 Room, 3190, 2223, 2048, 1437, 263, 150, 61, 13, 206, 1150, 2055, 2557,  
5 Room, 3165, 2212, 2057, 1460, 286, 164, 64, 11, 209, 1145, 2035, 2532,  
6 Room, 3190, 2223, 2048, 1438, 264, 150, 61, 13, 206, 1151, 2055, 2557,  
7 Room, 3132, 2195, 2059, 1481, 305, 169, 62, 8, 203, 1133, 2005, 2500,  
8 Room, 3132, 2195, 2059, 1480, 305, 169, 62, 8, 203, 1133, 2005, 2500,  
9 Room, 3203, 2262, 2141, 1572, 349, 191, 66, 9, 236, 1212, 2073, 2568,  
10 Room, 3106, 2200, 2112, 1592, 378, 199, 60, 5, 219, 1161, 1985, 2480,  
11 Room, 3021, 2127, 2040, 1536, 344, 170, 48, 1, 170, 1083, 1900, 2403,  
12 Room, 3089, 2185, 2097, 1583, 373, 192, 56, 3, 206, 1145, 1967, 2463,  
13 Room, 3108, 2203, 2118, 1601, 384, 201, 60, 4, 220, 1165, 1987, 2482,  
14 Room, 3197, 2260, 2142, 1578, 354, 193, 66, 9, 237, 1211, 2068, 2563,  
15 Room, 3134, 2204, 2083, 1524, 329, 178, 61, 5, 207, 1150, 2008, 2503, 
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// ECOTECT RESULTS FILE 
// MODEL, M:\3D-modell för Ecotect och Green Studio\skolan_termisk_test.eco 
// CREATED, Aug 21 14:04:14 2009 
 
// DATA, LOADS HEATING MONTHLY (Wh) 
 
4 Room, 2918630, 2247309, 2251870, 1538134, 659046, 390214, 198722, 278683, 728332, 1460443, 
2141328, 2707666,  
 
5 Room, 4941990, 3844418, 3944392, 2781156, 1280303, 771807, 369554, 517458, 1367151, 2560605, 
3645440, 4558300,  
 
6 Room, 2930390, 2256534, 2261388, 1544972, 662160, 392101, 199679, 279742, 731678, 1466704, 
2150080, 2718556,  
 
7 Room, 5612172, 4388182, 4508948, 3234621, 1540838, 934489, 421486, 616566, 1637446, 2959788, 
4165469, 5198793,  
 
8 Room, 5628438, 4400993, 4522250, 3244404, 1545823, 937619, 422979, 618698, 1642587, 2968623, 
4177637, 5213856,  
 
9 Room, 1949439, 1516237, 1544564, 1088833, 492179, 293936, 131751, 195644, 535894, 1010378, 
1441417, 1806781,  
 
10 Room, 1215798, 956412, 992339, 725856, 357525, 215922, 80620, 132761, 378874, 654304, 906439, 
1125587,  
 
11 Room, 680101, 534519, 554274, 404392, 195151, 115750, 37611, 68812, 209308, 363325, 505814, 
629716,  
 
12 Room, 1035554, 814461, 844942, 617777, 302465, 181915, 66275, 110845, 321885, 556404, 771645, 
958748,  
 
// DATA, LOADS COOLING MONTHLY (Wh) 
 
4 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 29639, 9914, 7229, 0, 0, 0, 0,  
5 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 27099, 5822, 5797, 0, 0, 0, 0,  
6 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 29670, 9922, 7236, 0, 0, 0, 0,  
7 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 21114, 3910, 4148, 0, 0, 0, 0,  
8 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 21152, 3919, 4155, 0, 0, 0, 0,  
9 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 6410, 503, 0, 0, 0, 0, 0,  
10 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 985, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
11 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 480, 0, 0, 0, 0, 0, 0,  
12 Room, 0, 0, 0, 0, 0, 568, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 
 


