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Sammanfattning 

Det här examensarbetet har som mål att bedöma potentialen och möjligheterna för att göra 

konceptuella energianalyser i ett tidigt skede av designprocessen. Då många avgörande 

beslut gällande byggnadens utformning och orientering tas i ett tidigt skede kan konceptuella 

energianalyser vara ett verktyg för att bli mer medveten om olika utformningars relativa 

energiprestanda. 

Med de högre kraven på energianvändning som branschen har framför sig de närmsta åren 

blir behovet av energianalyser allt större. Att utföra beräkningar i ett tidigt skede innebär att 

många uppskattningar och antaganden måste göras vilket i sin tur leder till att resultaten 

kan ha en stor felmarginal.  

Autodesks bidrag till den här utvecklingen är en ny modul i Revit Architecture/MEP och det 

fristående programmet Project Vasari (som är under utveckling). Det är ett intressant 

verktyg för arkitekter och designers med enkelt och snabbt arbetsflöde som bedöms kunna 

implementeras i dagens designprocess utan några problem.  

Vid djupare analys av resultaten från programmet noteras en felmarginal som gör vissa 

funktioner i programmet mindre användbara. Resultaten skiljer sig väsentligt från andra mer 

beprövade energiberäkningsprogram som används idag och bedöms i dagsläget vara 

opålitliga. 
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Abstract 

This degree project aims to investigate the potential and possibilities for conceptual energy 

analyses in the early stages of the design process. Many key decisions are made in the 

early stages of a project regarding the shape and orientation of the building. Conceptual 

energy analyses can provide the architects with insight regarding different design option’s 

relative energy performance.  

As the demands for more sustainable buildings increases, so does the need for early 

energy analyses. Performing analyses in the early stage requires many assumptions and 

guesswork which could lead to a large margin of error.  

The offering from Autodesk is a module in Revit Architecture/MEP and the stand alone 

program Project Vasari (under development). It is an interesting tool for architects with an 

easy and quick work flow and can easily be implemented in today’s design process. 

The analysis of the results generated shows that the program has a margin of error that 

make some of the features less useful. Comparing the results with an analysis done in a 

more established and sophisticated software suggests that the result at this stage cannot be 

trusted.  
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Det är en entydig trend inom dagens byggande att kraven på energianvändning kontinuerligt 

skärps. I Sverige har Boverket som uppdrag att se över gällande energikrav i byggreglerna 

(BBR) och föreslå framtida kravnivåer. Kraven på energihushållning och värmeisolering för 

eluppvärmda byggnader skärptes 2009 och övriga byggnaders kravnivåer kommer justeras 

under en övergångsperiod fram till oktober 2012 (Boverket, 2010). Förändringarna innebär 

i huvudsak en sänkt miniminivå med 20 % för en byggnads energianvändning och 

klimatskalets värmeisolerande förmåga. De större miljöklassningssystemen som används idag, 

den svenska Miljöbyggnad och de internationella LEED och BREEAM, har alla tydliga 

kriterier för minskad energianvändning.  

Samtidigt har Energimyndigheten tagit fram en strategi för att främja ett ökat antal 

lågenergibyggnader. Strategin baserar sig på ett nytt EU-direktiv som säger att alla nya 

byggnader fr.o.m. sista december 2020 ska vara ”näranoll-energihus” (Energimyndigheten, 

2010). I rapporten bedöms det att en halvering av dagens kravnivåer är ett realistiskt mål 

för 2020 baserat på dagens marknadsläge och teknikutveckling.  

Den här utvecklingen framtvingar nya sätt att utforma en byggnad där större hänsyn tas till 

byggnadens energianvändning. Förmodligen kommer det dock inte innebära att det finns mer 

tid och pengar att avsätta vilket gör att nya verktyg och metoder behövs. Det är många 

faktorer som påverkar en byggnads energianvändning och beror till stor del av platsens 

klimat. Behovet av en medvetenhet för olika faktorernas inverkan är anledningen till att 

konceptuella energianalysprogram börjar komma fram på marknaden. 

1.2 Målformulering 

Målet är att bedöma möjligheterna och potentialen för konceptuella energianalyser i ett tidigt 

skede och i vilka sammanhang de kan vara till nytta. Rapporten avser också att undersöka 

pålitligheten för tidiga energianalyser i Autodesks programvara jämfört med mer avancerade 

program som idag används för energiberäkningar. 

1.3 Avgränsningar 

För att möjliggöra genomförandet av examensarbetet på bestämd tid har några avgränsningar 

gjorts. 

Varje projekt eller uppdrag är unikt och kan skilja sig mycket åt med avseende på tid, 

budget och andra faktorer. Det projekt som studerats antas kunna representera hur en 

relativt vanlig designprocess kan se ut.  

Det finns många olika programvaror i branschen som används för projektering och 

energiberäkningar. Den här rapporten begränsar sig och utgår från de program som används 

på White Arkitekter (härefter omnämnt som White) i dagsläget. 
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1.4 Genomförande 

Som referensprojekt för den här rapporten har en arkitekttävling studerats. Tävlingen pågick 

under en tvåveckorsperiod vilket är en relativt kort period då tävlingar vanligtvis kan sträcka 

sig över 1-2 månader. Tävlingen gällde en kontorsbyggnad på en tomt i norra Manchester, 

England. Syftet var att hitta potentiella arkitektkontor för området i stort och den aktuella 

tomten för kontorshuset blev ett övningsobjekt. 

Genom att följa uppstarten och framtagandet av tävlingsbidraget gav det en referens för hur 

dagens designprocess kan se ut. De olika kompetenser som involveras och tidsåtgången för 

olika moment möjliggör en bedömning hur konceptuell energianalys kan implementeras och 

vad som eventuellt måste till för att det ska ske. 

För att bedöma tillförlitligheten i de resultat som genereras har de jämförts med de resultat 

ett etablerat energiberäkningsprogram ger för samma modell och förutsättningar. 

Intervjuer, samtal och diskussioner med arkitekter och ingenjörer ligger till grund för vilka 

arbetsmetoder som används och vilka begränsningar och önskemål som finns idag.  
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2 Teori 
 

Det här teorikapitlet avser att presentera den teori och de begrepp som är relevanta för att 

beräkna en byggnads energianvändning (Warfvinge, 2007). Energi är ett stort område som 

täcker många olika discipliner men den här rapporten fokuserar på de faktorer som styr en 

byggnads energibalans. 

2.1 Begrepp 

2.1.1 Effekt 

Ett mått på arbete uträttat eller energi omvandlad per tidsenhet. Anges vanligtvis i watt 

(W) och anger antal joule (J) per sekund. Kan jämföras med ett objekts hastighet. 

2.1.2 Energi  

Energi är effekt över tid. Enheten för energi är joule men mer vanligt i det här 

sammanhanget är kilowattimmar, kWh. En kilowattimme innebär att 1000 watt har använts 

under en timme. Kan jämföras med den sträcka ett objekt har färdats.  

Energi kan flöda på tre olika sätt:  

• Transmission/ledning genom ett material som ett resultat av temperaturskillnader. 

• Elektromagnetisk strålning från ett objekt.  

• Konvektion eller luftströmmar som uppstår p.g.a. tryckskillnader i luften. 

2.1.3 Energianvändning 

Även kallat köpt energi och anger den mängd energi som tillförs en byggnad under ett år 

för att upprätthålla byggnadens funktioner. Hushållsel eller veksamhetsel inkluderas inte. 

Anges ofta i kWh/år och kan användas för att jämföra olika byggnaders totala 

energianvändning. 

2.1.4 Specifik energianvändning 

Även kallat energiprestanda och är ett mått på byggnadens energianvändning i förhållande 

till uppvärmd area, Atemp. Specifik energianvändning är ett bra mått på en byggnads 

energieffektivitet och möjliggör jämförelser mellan byggnader oavsett storlek. Anges vanligtvis 

i kWh/m2,år. 

2.1.5 U-värde 

Ett material eller byggnadskonstruktions värmegenomgångskoefficient per area och är 

proportionerlig mot temperaturskillnaden. Anges i W/m2,K där ett lågt värde innebär låg 

värmeledning. Umedel anger genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och 

köldbryggor för hela byggnadens omslutande area, Aom.  

2.1.6 Specifik värmekapacitet 

Ett mått på ett ämnes termiska tröghet och anger hur mycket energi som åtgår för att 

förändra ett materials temperatur. Anges ofta i kJ/kg, K. 
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2.1.7 g-värde  

Även kallat SHGC (Solar Heat Gain Constant) och är en faktor mellan 0 och 1 som 

anger hur mycket strålningsenergi ett fönster släpper igenom i förhållande till den totala 

mängden solenergi som träffar fönstret.  

 

2.2 En byggnads energibalans 

En byggnads energianvändning, d.v.s. den mängd energi som tillförs en byggnad, styrs av 

många faktorer. Effektivare uppvärmningssystem eller lokalt producerad el bidrar till att 

minska energianvändningen. En byggnads energiförluster är i form av värme och beror av 

flera olika konstruktionstekniska aspekter som i sin tur spelar olika stor roll beroende på 

årstid och platsens klimat. Dessutom tillkommer bidrag från den verksamhet som finns i 

byggnaden och mängden solinstrålning som kan minska värmebehovet och öka kylbehovet.  

Det går därför inte att entydigt säga hur en byggnad ska utformas för att vara som mest 

energieffektiv. Nedan presenteras i korthet de övergripande faktorerna som påverkar en 

byggnads energibalans. 

Den effekt som måste tillföras en byggnad för att upprätthålla önskat inomhusklimat 

beräknas enligt: 

Ptillförd = Pförluster – Psol - Pgratis (1) 

Där Pförluster innefattar de värmeförluster som sker genom klimatskalet, ventilation och 

läckage/infiltration. Psol är den solinstrålning som värmer upp byggnaden och Pgratis är den 

värmeeffekt från utrustning, belysning och personvärme.  

Under sommaren när små temperaturskillnader råder blir värmeförlusterna små. Detta kan 

leda till att höger ledet i formel (1) blir negativt vilket i praktiken innebär att det är ett 

överskott på energi och ett kylbehov finns. Det är därför viktigt att förstå det klimat 

byggnaden utsätts för och därigenom göra rätt avvägningar för val av värme- och 

kylsystem. 

2.2.1 Transmissionsförluster  

Värmeenergi flödar genom klimatskalet och köldbryggor och är direkt proportionerlig mot den 

temperaturskillnad som råder på respektive sida. Därför är ett väl isolerat klimatskal viktigt i 

kallare klimat där stora temperaturskillnader ofta råder medan det i varmare klimat kan vara 

olönsamt att bekosta ett klimatskal med hög isoleringsgrad. Bortsett från köldbryggor som 

uppstår vid exempelvis balkonginfästningar och fönster ger även oregelbundenheter i fasaden 

upphov till köldbryggor då isoleringsgraden ofta måste reduceras för att lösa den 

konstruktionstekniska aspekten.  

Mängden energi som leds genom en konstruktionsdel beror av dess U-värde. Då glaspartier 

i regel har ett högre U-värde kan typen och andelen glas i fasad vara av stor betydelse 

för byggnadens energibalans. Mätningar som gjorts på nyligen uppförda passivhus i 

Göteborg visar att så mycket som en tredjedel av värmeförlusterna och nära hälften av 
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köldbryggorna kan tillskrivas byggnadens fönster (Bülow-Hübe, 2011). Samtidigt har fönster 

en förmåga att släppa in gratis solenergi och ska också bidra till bra dagsljusförhållanden. 

Detta gör att valet av fönstertyp och dess placering är viktig även ur andra hänseenden.  

2.2.2 Gynnsam geometri 

Då man ofta mäter en byggnads energiprestanda efter dess energianvändning per uppvärmd 

area är det av stor vikt att byggnaden har en gynnsam geometri. Ett mått på det är det 

förhållande som råder mellan omgivande area och uppvärmd area. En kompakt utformning 

gör att en relativt stor uppvärmd area omsluts av ett till ytan mindre klimatskal, se figur 1. 

Det som ger den positiva effekten är att omgivande areor, i det här fallet ytterväggar och 

golv/tak, blir istället en gemensam innervägg respektive ett mellanbjälklag och räknas 

därmed inte in i omgivande area.  

Modell 1: Aom/Atemp = 3,2 

Modell 2: Aom/Atemp = 2,9 

Modell 3: Aom/Atemp = 2,2 

 

 

Figur 1: Jämförelse av olika volymers förhållande mellan omgivande area och uppvärmd area. 

2.2.3 Lufttäthet 

En byggnads lufttäthet kan ha en stor inverkan på energianvändningen. Helt täta byggnader 

går inte att bygga vilket innebär att en gynnsam geometri även här är viktig. Luftläckage 

uppstår vanligtvis där olika konstruktionsdelar möts och skarvar uppstår. Den drivande 

kraften är de tryckskillnader som råder mellan inne och ute som uppstår av 

temperaturskillnader, vindförhållanden och ventilationssystemet. En utredning av 

energibesparande åtgärder ur ett livscykelperspektiv (Arnetz M., Malmberg A., 2006) kom 

fram till att lufttätheten i klimatskalet är den största faktorn för byggnadens energiförbrukning.  

2.2.4 Värmetrög byggnad 

Som tidigare nämnt är det ofta temperaturskillnaden mellan ute och inne som är den 

drivande faktorn. En konstruktion med stor värmekapacitet kan lagra värmeenergi och 

därigenom vara en buffert vid snabba temperaturförändringar. Därmed kan lägre krav ställas 

på den dimensionerade effekten på värme- och kylsystemet i en byggnad.  

2.2.5 Ventilationssystem 

Beroende på klimat står uppvärmningen av byggnaden för en olika stor andel av den totala 

energianvändningen. System där luften som tillförs en byggnad värms upp av den utgående 

luften bidrar till ett minskat uppvärmningsbehov. Byggnader med stora internlaster och där 
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kylbehovet är dominerande kan naturligt ventilerade byggnader vara ett bra alternativ att 

utreda. I ett tidigt skede av designprocessen kan det vara oklart vilket ventilationssystem 

som passar bäst för verksamheten och därför behandlar den här rapporten inte dessa 

aspekter mer ingående.  

2.2.6 Solinstrålning 

Den värmeenergi som kan tillvaratas från solinstrålning styrs av platsens breddgrad men 

också i hög grad av fönstrets egenskaper och eventuell solavskärmning. Även här ser 

situationen väldigt olika ut beroende på årstid. Under vinterhalvåret då ett stort värmebehov 

normalt finns är det önskvärt att kunna tillgodoräkna en så stor del solenergi som möjligt 

vilket fås genom stora fönster med högt g-värde. På sommaren får det motsatt effekt då 

ett stort överskott på värmeenergi kan uppstå. Egenskaperna för fönstret måste således ta 

hänsyn till flera olika förhållanden. Det blir allt mer vanligt med solavskärmning, antingen 

fast solavskärmning eller en som styrs av exempelvis tid på dygnet eller rådande mängd 

solinstrålning.  En studie som genomförts visar på tydliga skillnader i antalet timmar med 

övertemperaturer (Bülow-Hübe, 2011). Studien visar att en enkelsidig lägenhet med 

utvändig screen hade 194 timmar med temperaturer över 26 C medan ett fönster utan 

solavskärmning resulterade i 3333 timmar.  

Det blir också allt vanligare med solfångare som tar tillvara på solenergin och producerar el 

eller värmer vatten. Byggnaden använder inte mindre energi i praktiken men då 

energianvändning per definition är den mängd som tillförs byggnaden utifrån sänks 

byggnadens energianvändning. 
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3 Konceptuell energianalys 
 

3.1 Vad är en konceptuell energianalys? 

Begreppet, Conceptual Energy Analysis (härefter omnämnt som CEA), myntades för första 
gången av Autodesk under hösten 2010 och handlar om att i ett mycket tidigt skede få en 

uppfattning om en byggnads energiprestanda givet det klimat som råder på platsen. Genom 

att göra övergripande energianalyser i ett tidigt skede minimeras riskerna för överraskningar 

när mer detaljerade energiberäkningar görs senare i projektet. Det gör i sin tur det lättare 

att tillse att uppsatta energiprestandakrav uppnås. Förhoppningen är att arkitekten blir mer 

medveten om vilka konsekvenser olika utformningar, orienteringar och materialval har och 

hur byggnaders energibalans ser ut över året. Resultaten från analysen kan vägas in och 

ge underlag för designförändringar. En energimässigt effektiv utformning kan ge utrymme att 

exempelvis utöka mängden glas i fasad och därmed leda till bättre dagsljusförhållanden. 

Konceptuella energianalyser kan användas för att utvärdera olika designförslag i ett projekt 

men även vid olika sorters utredningar där relativa, jämförbara värden är intressanta.  

Med det klassiska cost-effort-diagrammet som utgångspunkt, se figur 2, är det tydligt att 
möjligheterna att på ett enkelt sätt göra ändringar är som störst i ett tidigt skede. 

Svårigheter uppstår att göra energianalyser då de i hög grad är beroende av relativt 

detaljerad information om exempelvis materialval och vilken verksamhet som gäller för 

byggnadens lokaler. Energiberäkningar görs idag i ett relativt sent skede och bygger på en 

i princip komplett BIM-modell. Övergripande förändringar i det skedet görs vanligtvis inte 

och skulle vara mycket kostsamma. 

 

Figur 2: Förhållandet mellan möjlighet och kostnad för designändringar. Baserad på bild av ASHRAE (ASHRAE 2010). 

Eftersom analyserna bygger på uppskattningar och antaganden för andel fönsteryta i fasad 

eller personbelastningar ska resultaten inte antas vara korrekta och användas som direkt 

underlag för att bedöma byggnadens energianvändning. Däremot kan värdena användas för 

att jämföra olika designförslag och bedöma inverkan av olika parametrar. 
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3.2 CEA i dagens designprocess 

3.2.1 Program för CEA 

Modulen för CEA i Revit Architecture/MEP, se figur 3, introducerades 30 september 2010 

för användare med Subscription Advantage Pack. Samtidigt presenterades ett fristående 
program, Project Vasari (härefter omnämnt som Vasari), med samma funktioner och helt 
gratis för alla att ladda ner och använda. Det fristående programmet är i utvecklingsstadiet 

och finns bara tillgängligt under en begränsad tid. I skrivande stund gäller att CEA kommer 

vara integrerarat i Revit 2012 utan att en speciell prenumeration behövs. 

 

Figur 3: Modulen i Revit Architecture 2011. 

3.2.2 Användningsområden 

CEA kan komma in tidigt i designprocessen och beroende på projektets karaktär varierar 

dess användbarhet. Då arbetssättet baseras på att en byggnad betraktas som en volym ter 

det sig logiskt att det kan tillämpas parallellt med att volymstudier görs. CEA är i första 

hand utformat för att vara ett verktyg för arkitekter eller designers men kan med fördel 

användas i andra sammanhang och kompetensområden. De förenklade inställningarna gör att 

inga direkta förkunskaper krävs men gör samtidigt att mer detaljerade analyser inte kan 

göras. Autodesk har varit tydliga med att de valt att göra programmet enkelt och försöker 

inte konkurrera med mer avancerade programvaror.  

3.2.3 Tidsåtgång 

Modellerna bör vara förenklade och konceptuella för att undvika beräkningsfel. Detta gör att 

tidsåtgången för själva modelleringen är kort. Alla grundläggande inställningar finns samlade 

på ett gemensamt ställe för att snabbt kunna göra enklare beräkningar. Inga beräkningar 

görs lokalt på en enskild dator utan Autodesk Green Building Studio, en webbaserad 

service, utför alla beräkningar. Internetuppkoppling är således nödvändig för energianalyser. 

Detta möjliggör att stora byggnader eller t.o.m. kvarter kan analyseras på några minuter. 

Såsom programmet är utformat i dagsläget är det mest tidkrävande arbetet den export av 

data som måste göras för ingående analyser av de olika värme- och kyllasterna över året. 

3.2.4 Förkunskaper 

Modelleringen skiljer sig lite mot den som görs i program såsom populära Google Sketchup 
men är densamma som funnits i Revit sedan version 2010. Då volymerna som analyseras 

inte behöver vara detaljrika krävs inga direkta förkunskaper inom 3D-modelleringen. 

Modelleringsmiljön är parametrisk vilket möjliggör att skapa mer komplexa former men som 

följaktligen kräver mer ingående kunskap. Grundläggande kunskaper inom byggfysik kan göra 

det lättare att på ett metodiskt sett testa olika alternativ men alla de olika material eller 
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konstruktionstyper beskrivs tydligt i ord. Dokumentation som beskriver dem mer ingående 

finns att tillgå på Autodesks hemsida. För att maximera nyttan av de resultat som 

genereras krävs det i dagsläget att en export av rådata görs till andra 

databehandlingsprogram såsom Microsoft Office Excel. 

3.2.5 Underlag 

Centralt för en byggnads energianvändning är som nämnt i teorikapitlet platsens klimat. 

Klimatdata för 1,6 miljoner platser finns i dagsläget att tillgå i programmet och bygger på 

data från väderstationer. Information om rådande vindförhållanden kan också fås vilket gör 

arkitekten än mer medveten om platsens förutsättningar.  

För att simulera omgivningens skuggförhållanden kan 3D-modeller importeras. Programmet 

stödjer de vanligaste formaten, .dwg, .rvt och .dxf som är Autodesks egna filformat men 
även Sketchup-modeller kan importeras och agera skuggande objekt. Modeller som 

importeras från andra program i andra format kan inte analyseras utan måste modelleras 

upp i programmet. Även 2D-modeller kan användas som underlag. Programmet har en 

funktion för att importera satellitbilder direkt från Google Maps.  

3.2.6 Andra funktioner 

Utöver energiberäkningar finns det flera olika funktioner inbyggda. Solinstrålningen på 

byggnadsvolymen kan beräknas och illustreras, se figur 4. Ur klimatdata för platsen kan en 

vindros placeras i modellmiljön för att på ett grafiskt sett visa platsens vindförhållanden, se 

figur 4. Solinstrålningsanalyser kan även göras i plan men uppges av Autodesk själva inte 

vara pålitliga i dagsläget.  

 

Figur 4: Illustration hur solinstrålningsresultat samt vindros presenteras. 
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3.2.7 Arbetsmetod 

Metodiken och arbetsflödet i CEA skiljer sig väsentligt mot de traditionella 

energiberäkningsprogrammen som används idag. Grunden i CEA är att en byggnad tolkas 

som en volym. Det normala tillvägagångssättet för att skapa en volym är att 

sammankopplade referenslinjer skapar en yta som sedan extruderas. Volymen består av en 

eller flera massformer som kan representera en byggnads olika delar eller huskroppar, se 

figur 5. Ingen mer modellering behöver göras. 

 

Figur 5: En byggnadsvolym i Vasari utgörs av en massa som består av flera massformer. 

Genom att utnyttja de horisontella nivåerna i programmet delas volymen upp i våningsplan, 

zoner, se figur 6.   

 

Figur 6: Programmets uppdelning av massformer i olika zoner. 

Genom att göra detta känner nu programmet till byggnadens volym, utvändig omgivande 

area och golvarea. Varje massform kan ges egna egenskaper som exempelvis verksamhet 

eller typ av ventilation. Vidare kan alla ytor på varje massform ges egna egenskaper för 

att exempelvis styra mängden glaspartier eller solavskärmning, se figur 7. Varje yta, i 

praktiken en fasad, kan ges skräddarsydda glaspartier.  
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Figur 7: En modell som har fått egenskaper för att kunna utföra energiberäkningar. 

På projektnivå görs flera grundläggande inställningar för att snabbt kunna göra 

energianalyser, se figur 8. Genom att anpassa modellens olika massformer, zoner och ytor 

kan modellen preciseras och göras mer realistisk, se figur 9. 

 

Figur 8: De olika inställningsmöjligheterna i CEA-modulen i Revit Architecture. 

 

Figur 9: Grafisk illustration hur en massa delas in. 
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3.2.8 Resultat 

Resultatet redovisas på ett grafiskt sett med diagram och andra nyckelvärden, se bilaga A. 

Flera projekt kan jämföras sida vid sida för att snabbt få en överblick över de huvudsakliga 

skillnaderna. Hela resultatet kan exporteras till .pdf-format. Diagrammen för de olika lasterna 

fördelat på varje månad är svåravlästa med varierande skalor, se figur 10. Programmet gör 

en uppdelning av lasterna mellan värme och kyla vilket kan vara förvirrande, mer om det i 

kapitel 6.1. Resultaten från Vasari presenterar 10 olika laster för varje månad: Utrustning i 

byggnaden, belysning, personvärme, solinstrålningen genom fönster, luftläckage samt 

transmissionsförluster genom fönster, tak och väggar (ovan och under mark och 

innerväggar). Alla projekt som analyseras kan även tillgås via Autodesk Green Buildning 

Studio (Autodesk 2011). 

 

Figur 10: Diagram för värme- och kyllaster som presenteras i resultatdokumentet (se bilaga A). 
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4 Beräkningsfall 
 

4.1 Allmänt om energiberäkningar 

För att genom energianalyser uppskatta kostnaderna för en byggnad över ett år använder 

sig de flesta programmen av en arbetsföljd som kan delas in i sex steg (Paradis, 2010).  

1. Först måste byggnaden delas in i termiska zoner. En zon representerar ett segment 

av byggnaden som har ett visst värme- och kylbehov. Beroende på typ av byggnad 

kan antalet zoner variera; ett enfamiljshus kan tolkas som en zon medan en stor 

kontorsbyggnad kan bestå att många zoner.  

2. Steget efter det består av att beräkna de värme- och kyllaster som varje zon 

kräver. Faktorerna som styr det är de som nämns i teorikapitlet, klimatinformation 

och konstruktionens egenskaper.  

3. Steg tre består av att bestämma vilket värme- och kylsystem som ska användas. 

4. Med tidigare stegs information kan nu energibehovet beräknas, vanligtvis i steg om 

en timme.  

5. För att bestämma kostnaden för byggnaden måste information om energikostnader 

tillföras i steg fem.  

6. Sista steget består av att summera alla kostnader för varje timme för att till slut 

mynna ut i en årskostnad. 

De energiberäkningsprogram som finns idag är olika bra på att behandla respektive steg. 

De undersökningar som gjorts för den här rapporten studerar enbart de olika lasternas 

variation som ett resultat av ändrade parametrar.  

CEA i Autodesks program går igenom alla steg men med varierande flexibilitet. Steg tre till 

sex bygger på att man känner till värme- och kylsystem och de platsaktuella 

energipriserna. De värme- och kylsystem som finns att välja är få och av amerikansk typ. 

Zonerna som byggnaden består av kan göras mer eller mindre skräddarsydda men 

programmet erbjuder snabb zonindelning för att snabbt kunna göra energianalyser. Lasterna 

för varje zon kan inte tillgås utan de resultat som presenteras är en summering av kyl- 

respektive värmelaster för hela byggnaden för varje månad.  

4.2 Syfte 

Syftet med det här simuleringsfallet är att bedöma tillförlitligheten för de resultat som en 

konceptuell energianalys genererar. Simuleringsmotorn som används är DOE-2 (Hirsch, 

2009) och är samma som används av program som är godkända av det amerikanska 

miljöklassningssystemet LEED. Det som i första hand eftersöks är om den metod som 

används för att skapa zoner, justera olika parametrar och använda klimatdata är tillförlitlig.  

4.3 Genomförande 

För att bedöma tillförlitligheten kommer en konceptuell modell analyseras. De konceptuella 

energianalyserna kommer göras i Vasari och sedan jämföras med resultaten från IES 

<Virtual Environment> (härefter omnämnt som IES VE) som är det 
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energiberäkningsprogram som White använder i dagsläget. En Sketchup-modell som 

arbetades fram under tävlingens gång avbildades i Vasari för energianalyser. Samma volym 

exporterades sedan till IES VE som en gmXML-fil. Beräkningarna som görs i båda 

programmen bygger på ANSI/ASHRAE vilket är en väl etablerad standard för 

tillvägagångssätt som datorberäkningsprogram använder. 

4.4 Förutsättningar 

Som referensobjekt användes Whites kontor i Stockholm, kv Katsan (White Arkitekter, 

2003), för att bestämma vilka typer av glas och stomsystem som kan användas för ett 

kontorshus idag. Detta innebär i korthet en enkelglasfasad med U-värde på 1.0 W/m2K 

och en tung stomme av betong. Vasari har ett begränsat antal glas och stommar att välja 

på vilket innebar att referensmodellen ges ett glas med U-värde på 1.25 W/m2K och en 

tung betongstomme. Genom att använda IES VEs inställningsmöjligheter anpassas värden för 

fönster och väggar för att överensstämma med de alternativ som används i Vasari. 

Klimatdata för Manchester användes i båda programmen.  

Underlaget för arkitekttävlingen bestod bland annat av en 3D-modell med omgivande 

byggnader, se figur 11. Modellen importerades i .dxf-format och användes som skuggande 

objekt. Inga skillnader som ett resultat av skuggningen noterades i resultaten varför inga 

skuggande objekt behövdes i IES VE för att skapa likartade förhållanden.  

 

Figur 11: 3D-modell som användes som underlag för energiberäkningar. 

De två nedersta planen angavs vara kommersiella lokaler medan plan 3 till 9 benämndes 

som kontor med öppen planlösning. Tack vare att Vasari använder ASHRAE-mallar för 

verksamhetstyper som även finns i IES VE tillses att likvärdiga indata används.  
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4.5 Parametrar 

Fem olika fall kommer att studeras där värden för olika parametrar ändras.  

 

4.5.1 Zonindelning 

Autodesk uppger att större precision uppnås när våningsplan delas in i mindre delar istället 

för en stor zon på varje våningsplan och massform som är resultatet med den automatiska 

zonindelningen i Vasari. Det finns en funktion för att skapa en central och en perifer zon 

på varje plan men ansågs vara orealistisk. Referensmodellen innehåller 51 zoner medan en 

förenklad version innehåller 31, se figur 12. I en byggnad anpassas alltid 

ventilationssystemet efter de olika zoner som finns. I ett tidigt skede kan zonindelningen 

vara okänd så den här jämförelsen görs för att få en uppfattning om hur stora skillnader 

beräkningsprogrammen ger.  

 

Figur 12: Modell med färre zoner till vänster och modellen med fler zoner till höger. 

4.5.2 Högprestandaglas 

I det andra fallet testas två olika typer av glas i fönster där det är en stor skillnad mellan 

deras U-värden och en liten skillnad i g-värde. Glaset som jämförs mot referensmodellen 

har ett U-värde på 0,67 W/m2K vilket är 46 % lägre. Glaset har ett g-värde på 0,45 

mot referensmodellens 0,47 och innebär i teorin ett större värmebehov på vintern och lägre 

kylbehov på sommaren.  

4.5.3 Andel glas i fasad 

I det tredje fallet studeras skillnaden genom att justera mängden glas i varje fasad. 

Mängden glasyta reduceras från 90 % till 75 % och förväntas framförallt minska 

värmebehovet på vintern då väggen har ett betydligt bättre U-värde. 10 % yttervägg med 

U-värde 0,34 och 90 % fönster med U-värde 1,25 ger ett Umedel,fasad enligt: 

0,1 * 0,34 + 0,9 * 1,25 = 1,16 W/m2K 

Med samma U-värden men en glasandel på 75 % fås: 

0,25 * 0,34 + 0,75 * 1,25 = 1,02 W/m2K 

Modellen med mindre andel glas har en fasad med 12 % lägre U-värde. 
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4.5.4 Solavskärmning 

Vasari har möjligheten att simulera fast solavskärmning. Fast solavskärmning med ett djup 

på 750 mm monterade i fönstrets överkant. Solavskärmningen hindrar inte solinstrålning från 

lågt stående vintersol men avskärmar högt stående sommarsol. Den solavskärmning som 

appliceras i Vasari följer med exporten till VE och uppfattas som skuggande objekt, se figur 

13.  

 

Figur 13: Skuggande objekt i IES VE. 

4.5.5 Roterad modell 

Den sista jämförelsen undersöker hur väl programmet behandlar olika solinstrålningar. Då 

modellen inte är symmetrisk innebär en rotering förändrade skuggförhållanden, se figur 14. 

Modellen roterades 180 grader.  

 

Figur 14: Referensmodellens orientering till höger och den roterade modellen till vänster. 
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5 Resultat 

5.1 Beräkningsresultat 

De resultat som togs fram genererade stora mängder data och för att göra det överskådligt 

grupperas utrustning, belysning och personvärme som internlaster. För varje parameter 

jämförs endast relevanta laster. Alla värden anges i kWh/m2,år då det är ett mått som 

vanligtvis används för att mäta en byggnads specifika energianvändning. Resultaten från IES 

VE är betydligt mer ingående och uppdelade i kortare tidsperioder men summeras för att 

kunna jämföras med Vasaris siffror. 

De värden som analyseras är de olika lasterna i samtliga zoner för varje månad som 

summerats för hela året. Ett positivt värde innebär att lasten bidrar till ett överskott av 

energi vilket innebär att uppvärmningsbehovet minskar eller att kylbehovet ökar. På samma 

sätt innebär ett negativt värde ett underskott och resulterar i ett ökat värmebehov eller ett 

minskat kylbehov.  

Vasari gör en uppdelning av varje typ av last där en viss andel tolkas som gynnsam för 

uppvärmningen medan resterande ses som ett kylbehov. Beroende på inställda parametrar 

varierar den här uppdelningen vilket gör det vilseledande att separat studera endera 

uppvärmningsvärden eller kylbehovsvärden. Energin från internlaster ska inte påverkas av de 

parametrar som undersöks, möjligtvis bortsett modellen med en annan zonindelning. Tabell 1 

visar att internlasterna för den roterade modellen är 20 % högre jämfört med modellen med 

en mindre andel glas i fasad. Om lasterna för värme och kyla från internlaster summeras 

är energimängden relativt konstant med ett medelvärde på 111,3 kWh/m2,år. Resultaten från 

IES VE är inte uppdelade utan är summerade för varje månad och påverkas inte av andra 

parametrar.  

Modell Värmebehov internlaster Kylbehov internlaster Totalt internlaster 

Referensmodell 12,0 99,4 111,4 

Högprestandaglas 10,5 103,1 113,6 

Mindre glas i fasad 10,4 101,5 112,0 

Solavskärmning 12,4 99,0 111,4 

Zonindelad 12,2 94,6 106,9 

Förändrad geometri 12,4 99,0 111,4 

Medelvärde 11,65 99,43 111,3 
Tabell 1: De olika modellernas internlaster för hela året. Alla värden anges i kWh/m2,år. 
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5.1.1 Hela byggnadens energibalans över året 

Inga noterbara skillnader mellan värden för internlaster sett till hela byggnaden över året, se 

diagram 1 och bilaga B. Det som särskiljer sig är att Vasari beräknar en positiv 

energibalans genom klimatskalet under juni och juli. Orsaken till det är positiva värden för 

transmission genom fönster. Med högprestandaglas blir det än tydligare, se diagram 2. 

Mängden solinstrålning varierar betydligt mellan de båda referensmodellerna.  

 

 

Diagram 1: Jämförelse av programmens rapporterade storlek på internlaster, solinstrålning och transmissionsförluster. 

 

 

Diagram 2: Jämförelse av energibalansen för fönster för referensmodellens glastyp och modellen med högprestandaglas. 
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5.1.2 Högprestandaglas 

 

Genom att ge glaset ett lägre U-värde minskas transmissionsförlusterna och det lägre g-

värdet innebär att en mindre mängd energi strålar genom fönstret. Tabell 2 visar den 

skillnad programmen beräknar mellan referensmodellen och modellen med högprestandaglas.  

 

Program Solinstrålning fönster Energibalans  fönster Energibalans byggnad 

IES VE +2,0 (2,6 %) +28,2 (43 %) +29,8 (22 %) 

Vasari -4,6 (-9 %) +17,5 (61 %) +14,9 (12 %) 
Tabell 2: Skillnader mellan referensmodell och modell med högprestandaglas. Alla värden anges i kWh/m2,år och den 
procentuella förändringen är i förhållande till referensmodellen. 

 

5.1.3 Mindre andel glas i fasad 

En minskad andel glas med 25 % leder till att byggnaden har ett bättre klimatskal. Tabell 

3 redovisar skillnaden i transmissionsförluster genom väggar och fönster.  

Program Energibalans väggar Energibalans  fönster Energibalans byggnad 

IES VE -2,3 (188 %) +16,2 (25 %) -28,8 (22 %) 

Vasari -1,6 (151 %) +4,4 (15 %) -4,5 (4 %) 
Tabell 3: Skillnader mellan referensmodell och modell med mindre andel glas. Alla värden anges i kWh/m2,år och den 
procentuella förändringen är i förhållande till referensmodellen. 

 

5.1.4 Solavskärmning 

Som Tabell 4 visar är det även här relativt stora skillnader mellan IES VE och Vasaris 

resultat. Diagram 3 och 4 visar variationen över året för IES VE respektive Vasari. 

Program Solinstrålning fönster Energibalans byggnad 

IES VE -40,8 (51 %) -39,7 (30 %) 

Vasari -9,9 (20 %) -13,0 (10 %) 
Tabell 4: Skillnader mellan referensmodell och modell med solavskärmning. Alla värden anges i kWh/m2,år och den 
procentuella förändringen är i förhållande till referensmodellen. 
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Diagram 3: Diagrammet visar mängd solinstrålning över året för referensmodellen och modellen med solavskärmning 
enligt IES VE. 

 

Diagram 4: Diagrammet visar mängd solinstrålning över året för referensmodellen och modellen med solavskärmning 
enligt Vasari. 
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5.1.5 Zonindelad byggnad 

Den zonindelade byggnaden har 66 % fler zoner. Olika beräkningsprogram kan tolka det på 

olika sätt. De överlag små skillnaderna som i teorin inte ska påverkas visas i tabell 5. 

Program Internlaster Solinstrålning Energibalans byggnad 

IES VE +0,1 (+0,1 %) -4,1 (5,1 %) -0,16 (0,1 %) 

Vasari -4,5 (-4,0 %) +0,7 (1,4 %) -3,9 (3,0 %) 
Tabell 5: Skillnader mellan referensmodell och modell med färre zoner. Alla värden anges i kWh/m2,år och den 
procentuella förändringen är i förhållande till referensmodellen. 

5.1.6 Roterad modell 

Roteringen av modellen innebär förändrade skuggförhållanden då vissa delar av byggnaden 

skuggar andra delar olika beroende på orientering. Vasaris egna fristående 

solinstrålningsberäkning visade en ökning på 5 % jämfört med referensmodellens orientering. 

Tabell 6 redovisar skillnaderna. 

Program Solinstrålning 

IES VE +0,5 (0,6 %) 

Vasari -0,1 (0,2 %) 
Tabell 6: Skillnader mellan referensmodell och en roterad modell. Alla värden anges i kWh/m2,år och den procentuella 
förändringen är i förhållande till referensmodellen. 

 

5.1.7 Sammanställning beräkningsresultat 

Diagrammen 5, 6 och 7 nedan redovisar den procentuella förändringen som varje modell 

visade i respektive program i förhållande till referensmodellen.  

 

Diagram 5: Diagrammet visar den förändring i solinstrålning för varje modell i förhållande till referensmodellen. 
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Diagram 6: Diagrammet visar den förändring i energibalans för fönster för varje modell i förhållande till 
referensmodellen. 

 

Diagram 7: Diagrammet visar den förändring i energibalans för väggar för varje modell i förhållande till 
referensmodellen. 
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5.2 Resultat dagens designprocess 

 

Kompetensen som involverades för arkitekttävlingen var bred. Utöver erfarna arkitekter deltog 

bland annat certifierade energiexperter, konstruktörer, internationellt erfarna civilingenjörer inom 

hållbarhet och en professor i hållbar gestaltning. Den internationella expertis som 

medverkade hör inte till vanligheterna i projekt och berodde på att det var en tävling 

utanför Sverige. Det fanns inget specificerat program vilket vanligtvis finns i vanliga tävlingar 

i Sverige. 

Utifrån de möten som det fanns en möjlighet att ta del av under tävlingens inledande 

skede blev det tydligt att det är en väldigt komplex uppgift att utforma en modern byggnad. 

Det är inte bara är de byggnadsfysikaliska egenskaperna som avgör energianvändningen i 

slutändan vilket är vad CEA fokuserar på. Fyra huvudsakliga områden noterades som direkt 

eller indirekt avgör utformningen och energianvändningen för en byggnad: 

5.2.1 Beställaren 

Beställaren har en tänkt storlek och typ verksamhet som ska inrymmas vilket styr 

byggnadens totala volym och lokalarea. Ofta blir byggnaden en sorts symbol för beställaren 

och det budskap eller den profil som eftersträvas påverkar ofta formspråket.  

Att miljöklassa en byggnad idag har ett positivt marknadsvärde och beroende på vilken 

klassning som väljs kan det ställas mer eller mindre specifika krav på exempelvis 

innergårdars minimidjup eller möjligheter till naturlig ventilation. Centralt är också kostnaden 

för byggnaden vilket påverkar utformningen när det kommer till materialval men också vilka 

tekniska lösningar som väljs.  

5.2.2 Platsen 

Platsen påverkar utformningen av byggnaden på ett konkret sätt. Den aktuella tomten 

utnyttjas ofta till fullo vilket gör att dess storlek och form blir styrande. Eventuella detalj- 

eller översiktsplaner för området kan också vara styrande. Beroende på omgivningen utsätts 

tomten för olika ljus- och bullernivåer vilket i många fall måste tas hänsyn till. 

Utformningen kan antingen samstämma eller bryta mot omgivande bebyggelse.  

I det här specifika fallet var flera delar av tomtens direkta närhet ännu inte bebyggd vilket 

gjorde att utformningen eftersträvades klara av olika tänkbara omgivningar. Ofta har varje 

stadsdel en övergripande plan för hur olika flöden av människor och trafik ser ut och är 

något som en byggnads utformning kan väljas att anpassas efter. 
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5.2.3 Verksamheten 

Verksamheten i byggnaden ställer olika krav på dagsljusförhållanden, fria spännvidder och 

mycket annat som i sin tur styr utformningen. För bostäder finns det många mått som inte 

går att kompromissa, såsom tillgänglighet eller andra standardmått i lägenheter. I det här 

specifika fallet handlade det om ett kontorshus med önskemål om öppna planlösningar med 

inga eller få pelare. Detta gör att de konstruktionstekniska möjligheterna styr utformningen. 

Dessutom efterfrågades planlösningar som möjliggjorde antingen en stor hyresgäst eller flera 

mindre vilket gjorde att placeringen av trapphus och hisschakt blev en central fråga. 

Verksamheten påverkar också vilka tekniska system och typer av fasader som är möjliga att 

använda och kan spela en stor roll för byggnadens energibalans. 

5.2.4 Arkitekten 

Alla dessa faktorer måste tas in i processen, vägas mot varandra, och mynna ut i ett 

förslag på en kort tid. Arkitekten har också en vision eller tanke som ska förmedlas och 

det görs ofta i formspråket eller i valet av material. Beroende på antal personer, 

kompetenser, tid och budget kan olika alternativ med olika grad av energihänseende tas 

fram.  
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6 Analys 
 

6.1 CEA i dagens designprocess 

Ett programs funktioner och möjligheter som i teorin kan vara användbara innebär inte per 

automatik att de är användbara i dagens designprocess. Under arbetets gång har många 

analyser gjorts på flertalet modeller och tydligt är att en felmarginal på uppskattningsvis 5-

10 % finns, även för laster som i teorin inte ska påverkas av vissa parametrar. Små och 

medelstora förändringar riskerar att antingen förstärkas eller marginaliseras i 

resultatsammanställningen med den felmarginal som finns i programmet. För att presentera 

siffror för en beställare ska siffrorna vara pålitliga. 

3D-projekteringsprogram blir allt mer vanliga och därför borde det inte vara något som 

tekniskt hindrar användningen av konceptuella energianalyser. Tidsåtgången bedöms vara 

tillräckligt kort för att göra det möjligt att återinföra resultatet i processen, även i kortare 

projekt. En snabbare export där data för diagram kan lagras direkt i operativsystemets 

clipboard och klistras in i en excel-mall skulle möjliggöra snabbare och betydligt bekvämare 

resultatanalys.   

Den kompetens som involverades i tävlingen visar att det inom företaget finns kunskap och 

ett intresse att bejaka miljö- och energiaspekter även i korta projekt med hög 

abstraktionsnivå.  

 

6.2 Analys beräkningsresultat 

Den variation som uppstår i internlaster är problematisk. Autodesk har tagit del av dessa 

resultat och medger att det kan handla om fel i hur modellen tolkas i beräkningarna. Vid 

export till IES VE rapporterades ofta fel i förhållandet mellan zoners golv- och takarea. Det 

var möjligt att efter flera försöka skapa en felfri modell. Denna kontroll finns inte i Vasari 

vilket kan vara en källa till fel.  

Båda programmens resultat för internlasterna för hela året är relativt lika tack vare att de 

använder identiska ASHRAE-mallar. Den mest markanta skillnaden noteras i 

transmissionsförlusterna där Vasari rapporterar en positiv energibalans under 

sommarmånaderna medan värdena från IES VE är negativa under hela året. Det föreslår att 

programmen använder olika beräkningsmetoder.  

Förändringarna i solinstrålning är noterbara. Skillnaderna är stora mellan programmen och 

tros bero på att Vasari räknar bara på den energi som strålar genom fönstret medan IES 

VE tittar på byggnaden som helhet. Trots detta anses jämförelsen vara intressant då 

modellerna har 90 % andel glas i fasad vilket gör att resultaten är relativt jämförbara.  

Den solavskärmning som applicerades på modellerna gav olika utslag i programmen. Med 

en våningshöjd på 3.80 m och solavskärmning med ett djup på 750 mm bedöms 
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rapporterade skillnader i främst IES VE vara orealistiska. En möjlig felkälla till detta är att 

exporten av de skuggande objekten inte blev korrekt. 

Skillnaderna som ett resultat av en roterad modell är små och likvärdiga i båda 

programmen. Vasaris solinstrålningsberäkning som görs separat från energiberäkningen för 

hela byggnaden rapporterar en större skillnad vilket gör att dess resultat kan ifrågasättas. 

Sammanställningen av alla skillnader visar att stora skillnader över lag råder mellan 

programmen. P.g.a. tidsbrist kunde inte alla beräkningar genomföras flera gånger för att 

identifiera slumpmässiga felberäkningar. Det är svårt att bedöma vilket program som gör mer 

korrekta beräkningar utan djupare insyn i programmens beräkningsmetoder. 

Varför inte någon förändring i resultaten märktes som ett resultat av skuggning från 

omgivande byggnader är oklart. Vid skuggstudie i programmet noterades att skuggor 

kastades på byggnaden i en väsentlig grad. Andra analyser som genomförts på andra 

modeller redovisade en skillnad.  
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7 Slutsatser 

 

Baserat på den information och intryck som inhämtats under tiden som det här 

examensarbetet utförts dras följande slutsatser. 

Programmets arbetsflöde bedöms vara tillräckligt förenklat och tidsmässigt effektivt för att 

kunna tillämpas utan att nuvarande process behöver förändras.  

Konceptuella energianalyser i Revit/Vasari kan vara ett bra verktyg för att göra arkitekten 

mer medveten om en byggnads energibalans och de olika laster som styr en byggnads 

energibalans. 

Resultaten från beräkningsfallet gör att det finns anledning att vara skeptisk till de värden 

som genereras. Vid analys av siffror noteras att vissa laster påverkas av parametrar som 

ska vara oberoende. 
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8 Diskussion 
 

Det är ett nytt tankesätt att orientera eller forma en byggnad utefter energiaspekter. Tidigare 

var orienteringen ett resultat av funktionskrav som t.ex. att ett vardagsrum ska ligga mot 

söder. Det har tidigare inte funnits verktyg att just undersöka energiaspekter i ett tidigt 

skede men är något som många ställer sig positiva till. 

För att möta de högre krav som kommer ställas på byggnader inom en överskådlig framtid 

måste alla inblandade parter gör sin beskärda del. Beställaren måste skaffa sig kunskap om 

vilka olika alternativ som finns för att minska energianvändningen; hur omgivningen kan 

utnyttjas på bästa sätt och vilka krav som är rimliga att ställa.  

Sett till hela livskostnaden står projekteringen för mindre än en 1 % enligt det klassiska 

1:10:100-förhållandet. Om projekteringen kostar 1 kr är byggkostnaden 10 kr och driften 

100 kr. Om projekteringen skulle tillåtas vara dyrare och ges mer tid skulle det kunna få 

stora positiva effekter för både produktion- och driftkostnader. Det är dock svårt att 

motivera för beställare som inte äger driftkostnaderna. 

”Om projekteringen skulle få gå upp på 2 skulle kanske driftkostnaderna gå ned till 90.1” 

Det är väldigt många parametrar som arkitekten måste ta hänsyn till när en byggnad 

projekteras. Arkitektens arbete handlar mycket om att kunna ta in mycket information av 

olika slag och sammanfoga det till ett bra förslag.  

”Det kan man säga är det som arkitekter är bra på, att ta in mycket information, veta lite 

om mycket, och väga dessa mot varandra.2”  

Med mer träffsäkra och konsekventa resultat kan konceptuella energianalyser vara ett 

användbart verktyg för arkitekten. På samma sätt som skaljämförelser används för att skapa 

en uppfattning om storlek och volym kan energianalyser från tidigare projekt användas som 

måttstock för nya projekt. Det kan också tänka sig vara ett verktyg vid stadsplanering och 

andra typer av mer storskaliga projekt.  

 

  

                                                           
1
 Dirk Noack, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter. 

2
 Thomas Rudin, arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter. 
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