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Sammanfattning 
 

I fastighetsbranschen har intresset ökat för nya metoder och verktyg. Detta gör att det dyker upp 

nya program som är till för att förenkla arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor. 

I samråd med Björn Alsmark på teknikkonsultföretaget Bjerking AB beslutades att detta 

examensarbete skulle undersöka programmet IES (Integrated Environmental Solutions) med 

hjälp av applikationen Revit Architecture. För att göra denna undersökning har Bjerking, 

tillhandahållit ett färdigprojekterat projekt, en förskola belägen i Uppsala. Bjerking AB har 

ansökt om att få förskolan Green Building-certifierad. Enligt Bjerkings egna beräkningar med 

energiberäkningsprogrammet Enorm är energiförbrukningen 48 procent lägre än BBR-kravet.  

En studie har gjorts av två olika energiberäkningsprogram IES VE och Enorm. Målet är att 

jämföra dessa två program och att testa om det i Bjerkings fall vore lämpligt att ersätta Enorm 

med IES. Kan Enorm eller IES uppfylla BBR:s krav?  

Till en början gjordes flera justeringar och avgränsningar för att examensarbetet skulle rymmas 

inom ramen om 15 hp. Därefter gjordes litteraturstudier. 

Sedan modellerades förskolan upp i Revit Architecture och anpassades för IES. Komplikationer 

uppstod när modellen skulle föras över till IES. Istället för att använda sig av Revit, modellerades 

en förenkling av förskolan i IES:s modelleringsprogram ModelIT. 

Solstudier gjordes i SunCast för att ta reda på var på byggnadens skuggor uppstår, samt effekter 
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från solen. Resultaten användes till energiberäkningen i ApacheSim. I ApHVAC designades ett 

schema för ventilationssystemet.  

Resultatet visade att IES VE är en lämplig programvara och att det finns utrymme för förbättring 

av integrationen mellan IES och Revit. 
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Abstract 
 

An increase interest of new methods and tools has begun to grow in the real estate business, this 

new trend causes an increase in new programs that aim to simplify processes of energy-efficiency 

and environmental issues.  

After consulting with Björn Alsmark from Bjerking AB, an architect and engineering company, 

we made a decision that the Degree Project is going to examine the program IES (Integrated 

Environmental Solutions) with some integrations from Revit Architecture application.  

To be able to examine IES, we got access to a completed project from Bjerking. The project is a 

nursery school in Uppsala. An application has been handed in from Bjerking to make this project 

to a Green Building-certificated project. According to Bjerking own calculations (with the 

energy-calculation program Enorm), the consumption of energy of the nursery school is 48 

percent lesser than required by BBR. 

An evaluation of IES and Enorm has been made with an aim to compare these two programs and 

find out if IES is an appropriate program to replace Enorm. Does Enorm or IES come up to 

BBR´s recommendations?  

The Degree Project cover 15 ECT, that required several adjusting and delimitations, and the 

study sketch ended with a literature study.  

After finishing the study sketch the modeling of the nursery school began. The model was 
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adjusted in Revit Architecture so that it would suit IES. But complications appeared when the 

Revit model was about to be transferred into IES. Instead of using Revit, we simplified the model 

by using IES own modeling application, ModelIT. 

A study of the sun was made in SunCast to be able to get a study of the suns solar shading on the 

building, also the sun effect. The result from SunCast was later used in the energy-calculation in 

ApacheSim. A ventilation scheme was also designed in ApHVAC. 

 

The result showed that the IES VE is suitable for energy modeling and that there is space for 

improvement over the integration between the IES VE and Revit. 
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DEFINITIONER OCH BEGREPP 

BIM    Byggnadsinformationsmodellering. 

IES    Integrated Environmental Solutions. 

VE    Virtual Environment. 

VE-Pro   Täcker de moduler som IES har att erbjuda, lufttransport mellan 

    rum, byggnad och uteluft. Används för att bygga upp detaljerade 

    ventilationssystem. Beräkna värmeöverföring i byggnaden och        

    utanför. 

VE-Ware   Enklare beräkningar så som energi, klimatavtryck och modellering. 

VE-Toolkits   Information om modellens klimat kring dess placering, solstudier,  

    energi och koldioxid simuleringar, värme och kylningssystem. 

VE-Gaia   Information om modellens material användning, detaljerade klimat      

    analyser. 

BPM    Building Performance Modeling. 

gbXML   Green Building Extensible Markup Group. 

Enorm    Energiberäkningsprogram. 

ASHRAE   American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 

    Engineering. 

Paroc    Värmeberäkningsprogram. 

VAV    Variable air volume. 

CAV    Constant air volume. 
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1 INLEDNING 

Detta kapitel består av bakgrunden kring examensarbetet. Vad målet har varit under 

examensarbetets gång, dess avgränsningar samt tillvägagångssätt för att nå ett resultat. 

 

1.1 Bakgrund 

I fastighetsbranschen har intresset börjat växa och nya metoder och verktyg dyker upp för att 

förenkla arbetet med energieffektivisering och miljöfrågor.  

 

IES är ett ”BPM”-program (Building Performance Modelling) som är objektbaserat. En modell 

överförs genom Revit Architecture, AutoCAD eller Sketchup där olika sorters analyser fås ut 

såsom klimat- energi-, sol-, värme-, ljus- och vattenanalyser. I början av projekteringen utgår 

arbetet ifrån en modell, all information förs in, modellen analyseras i dess tidiga skede, och 

modellerar om i IES efter behov, för att få en mer ekonomisk lösning. 

 

Det finns över 360 olika energiberäkningsprogram att välja mellan. Bjerking AB har använt 

Enorm till ett projekt, det behöver dock inte betyda att informationen som fås ut är den mest 

konkreta.  

 

1.2 Målformulering 

I samråd med Björn Alsmark på Bjerking AB beslutades att göra en studie av två olika 

energiberäkningsprogram, IES VE och Enorm. Målet är att jämföra dessa två program och ta reda 

på om IES är en lämplig programvara att ersätta Enorm med hos Bjerking. Kan Enorm eller IES 

uppfylla BBR:s krav? Ett annat mål var att förvärva nya kunskaper inom Revit/IES och Enorm. 
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1.3 Avgränsningar 

Studien kommer att begränsas till att endast undersöka en Revit-modell av en förskola som är 

belägen i Uppsala. Energivärdena som fås ut av VE-Pro kommer att jämföras med det 

färdigprojekterade energi värdena från Ångelsta förskola som tagits fram i 

energiberäkningsprogrammet Enorm. 

 

I VE-Pro kommer endast ModellT, SunCast, ApaceSim, ApacheHVAC, MacroFlo och Vista att 

användas. I ApaceSim kommer endast energibehovet för förskolan att beräknas. 

 

Eftersom Enorm använder förskolans klimatskal i beräkningarna, kommer endast klimatskalet att 

tas med i IES, då det kan förminska eventuella felkällor. 

Indatan är från Bjerking. Eventuella tillägg eller ändringar kommer att anges. 

 

1.4 Metoder 

Litteraturstudier kommer att göras om BIM, IES och Green Building. Kortare intervjuer kommer 

att göras om IES och Enorm. Applikationen Revit Architecture kommer att tillämpas. 

Använda sig utav programmet IES och Revit Architecture. 

Modellera samt att föra över och anpassa en befintlig modell i Revit till IES. 

Företagsbesök angående energiberäkningarna som gjorts på Enorm. 

Använda sig utav indatan från Bjerking. 

Materialet kommer att bestå av bilagor, Trainee notes för ModellT, SunCast, ApaceSim, IES 

plugin för Revit Architecture och Building performance analysis using Revit. Programmen Revit 

Architecture och IES kommer att användas.  
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2 BIM 

Detta avsnitt tar upp byggprocessen och vad begreppet BIM betyder och om applikationen Revit 

Architecture. 

2.1 Byggprocessen 

Byggprocessen kan delas in i tre övergripande skeden; projekterings-, produktions-, och 

förvaltningsfasen. I projekteringsfasen ska det produkt bestämmas vilket ska leda till att färdiga 

handlingar tas fram i form av systemhandling, bygghandling och byggnadens programhandling.  

I byggandeprocessen skapas produkten som ska resultera i en färdig byggnad. 

’I förvaltningsprocessen innefattas själva produktanvändningen.’[19] 

 

 
Figur 1 – Byggprocessen för ett byggprojekt [19] 
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2.2 Byggnadsinformationsmodellering (BIM) 

BIM är en modell där all information för ett byggprojekts design, konstruktion och förvaltning 

kan hanteras. BIM förenklar det fortlöpande arbetet genom hela byggprocessen genom att 

tillhandahålla information om projektet som är relevant, uppdaterad, integrerad, fullt koordinerad 

och av hög kvalité. Modellen gör det lättare för discipliner att dela med sig och ta del av den 

informationen. Det ger en klarare bild av projektet och gör det möjligt att fatta bättre och 

snabbare beslut.[2] 

 

 

Figur 2 – Olika discipliners informationsutbyte i en BIM modell [3] 

 

Detta ger en mängd fördelar[2]: 

 Snabbare leverans (sparar tid) 

 Bättre koordinering (färre missförstånd)  

 Minskade kostnader (pengar sparade) 

 Ökad produktivitet 

 Högre kvalitet på arbetet 

 Nya intäkter och affärsmöjligheter 
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Genom hela byggprocessen ska denna modell innehålla viktig information för de olika 

skedena[2]: 

 Designskedet – design, tidscheman och budgetinformation 

 Konstruktionsskedet – kvalitet, tidscheman och kostnadsinformation 

 Förvaltningsskedet – uppträdande, nyttjande och finansiellinformation 

Detta är ett exempel på en BIM-definition. Finns olika definitioner i olika litteraturer av vad BIM 

är och vilken dess betydelse är. BIM handlar mer om en aktivitet eller process än om en teknik 

och ett objekt.[24]  

Projektörer måste ta hänsyn till ett projekts omfattning, tidschema och budget. Om någon av 

dessa faktorer förändras kan det kosta både tid och pengar. I traditionell projektering finns denna 

information endast tillgänglig ibland, då det tar tid att skapa ny information om förutsättningarna 

förändras. Med BIM uppdateras denna information omedelbart och är alltid tillgänglig. Genom 

att alla alltid har den relevanta informationen från andra projektörer underlättas detta arbete och 

det går att göra ändringar i hela projekteringsskedet utan att behöva göra förändringar och 

kontroller manuellt.[2] 

BIM skapar nya samarbetsmetoder mellan discipliner där problem kan uppstå då projektteamet 

ska anpassa sig till arbete med BIM. Ett exempel är att olika discipliner använder olika 

programverktyg, detta kan skapa problem i ett senare skede. Vid projektstarten bör alla 

medverkande ha samma grund för BIM-arbetet. Att arbeta integrerat för att leverera en produkt 

kan uppfattas skrämmande av olika aktörer i projektet. Vid tillämpningen finns ett antal hinder 

som deltagarna i projektet måste ta sig över, detta beror på att implementeringen av BIM kan 

komma att spegla hela organisationen. Alla måste begripa vad implementeringsplanen gäller.[24] 

Genom att använda sig av en Bim-modell kan analyser och simuleringar skapas av byggnaden i 

ett tidigt skede utifrån den information man fyllt modellen med. Några exempel är att energi-, 

ljus- och hållfasthetsanalyser kan göras och visualiseras. [20] 

 
Figur 3 - Olika visualiseringar från en och samma Bim-modell [1] 
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2.3 Autodesk Revit Architecture 

Autodesk Revit Architecture är ett program som är framtaget för BIM. Programmet är ett verktyg 

som kan användas för att utforska och analysera designkoncept redan på ett tidigt stadium och på 

så sätt upprätthålla design- och konstruktionsdata under hela projektet, i allt från dokumentation 

till tillverkning.[13] 

Användningen av BIM bidrar till en mer exakt simulering av verkligheten vilket i sin tur bidrar 

till en bättre förståelse av kostnader, planering och olika påverkningar från naturen.[14]  

 

Några av Autodesk Revit Architectures egenskaper:[13] 

 Verktyg för konceptuell design – Definierakonceptuella (förenklade, grund) former och 

geometrier som verkliga byggkomponenter för en enklare övergång till designutveckling. 

 Fullständig associativitet – All information som ändras återspeglas i hela modellen. 

 Parametriska komponenter – Grunden för alla byggnadskomponenter som skapas i 

Autodesk RevitArchitecture. 

 RevitBuilding Maker – Ett enklare sätt att omvandla konceptuella (förenklade, grund) 

former till fullt fungerande byggnadsdesign. 

 Förteckningar – En ändring i en förteckning återspeglas automatiskt i de andra vyerna 

och vice versa. 

 Detaljritning– Ett omfattande detaljbiblioteket och ritnings verktyg. 

 Designvisualisering – Tillvarata designidéer på ett fotorealistiskt sätt. 

 
Figur 4 – Revit Architecture 2010, interface [14] 
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3 PROGRAMVAROR 

Avsnittet tar upp de olika beräkningsprogrammen samt kopplingen mellan Revit Architecture och 

IES. 

3.1 IES 

IES är ett program som består av en mängd moduler som utför olika typer av beräkningar och 

bygganalyser. Det är ett BPM-program (Building Performance Modelling)som använder samma 

modell och information, detta gör att ingen information behöver importeras eller exporteras. [4] 

IES består utav 4 olika delar: 

 VE-Ware 

 VE-Toolkits 

 VE-Gaia 

 VE-Pro 

 

Dessa delar ger tidiga analyser om modellen, men det är skillnad på hur detaljerade analyser det 

kan fås emellan dem. Från en enkel analys från VE-Ware till en mer detaljerad i VE-Pro. [4] 

 

3.1.1 ModelIT 

ModelIT är till för att modellera samt skapa rum eller ta fram byggnadsdelar från mallar som 

finns i IES. Dessa mallar består av generell data som VE-Pro modulerna använder i sina 

respektive delar. [5] 

 

3.1.2 SunCast 

I SunCast skapas 3D-bilder och video på solens instrålning på byggnaden; var byggnaden är 

placerad, var på byggnaden det uppstår skuggor och hur skuggning av andra byggnader påverkar. 

SunCast beräknar effekter från solljus, resultatet tas med i beräkningarna i ApaceSim. [6] 

 

3.1.3 ApacheHVAC 

I ApacheHVAC simuleras ventilation, värme och luftkonditionering. Komponenter används för 

att få fram olika system som VAV och CAV. [25] 
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3.1.4 MicroFlo 

I MicroFlo beräknas lufttransport i form av naturlig ventilation mellan byggnadens rum och 

uteluften. MicroFlo beräknar energiåtgång med naturlig ventilation till och från byggnaden med 

hjälp av vind och självdrag. 

 

3.1.5 ApacheSim 

I ApacheSim simuleras energibehovet. Resultat kan uppnås, även fast information om modellen 

saknas. Ett större informationsunderlag ger större möjligheter till att kontrollera detaljerna, till 

exempel avancerade solinstrålningsberäkningar, hur ventilationssystemet ser ut i byggnaden, 

samt överföring av värme i olika rum. [7] Programmet är verifierat enligt IES, ANSI/ASHRAE 

Standard 140-2001. [8] 

 

 

Figur 5 – Ett diagram av vad för information som kan fås ut av VE-Pro [11] 
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3.2 Revit/IES -integrering 

Svårigheten med integrering som funnits tidigare, har varit att programmensvarutillverkare varit 

dåliga på att samarbeta då överföringen av information mellan olika program har brustit. IES och 

Autodesk har samarbetat med varandra där IES utvecklat en ”Revit plug-in” för Autodesk Revits-

plattformer, Architecture, MEP och Structure som är kompatibla med IES. Denna förmåga att 

kommunicera med varandra gör det möjligt att täcka in alla delar i designprocessen, där i IES VE 

ges möjligheten att undersöka energibehovet. Revit använder sig av ett standardformat, där 

fördelen är att informationen inte varit utspridda i för många modellfiler. IES använder sig inte av 

detta format utan har ett eget format. [9] 

För överföring av information används formatet gbXML, som har utvecklats för att föra över 3D 

modeller ritade i olika arkitektprogram till olika analyserande program.[9] Ett projekt som 

tidigare använt denna integrering var Springfield Literacy Center i Pennsylvania där budgeten var 

krävande och energikravet högt satt. [10]En fördel med Revit/IES integrering är att den anpassar 

den integrerade designen och underlättar beslutsfattningen tidigt i designprocessen. 

Designmodellen blir en energimodell där man kan skapa simulationer och mer djupgående 

analyser. [10] 

 

 
Figur 6 – En modell i Revit (vänster) som förts över till IES (höger) [12] 
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3.3 ENORM 2004 

Enorm 2004 är ett energiberäkningsprogram som är anpassat efter Boverkets Byggregler (BBR 

10). Programmet beräknar olika energibesparande åtgärders effekt på energibalansen och är bland 

annat avsett att användas för att verifiera att kraven för energibehov följs. Den passar också 

utmärkt till att ta fram underlag vid ansökan om bygglov. [15] 

Med Enorm kan resultat på genomsnittligt luftläckage och styrd luftomsättning fås ut. När det 

gäller värmepumpar så beräknas års- värmefaktor, driv- och avgiven energi med mera. För 

värmeväxlare beräknar återgivning under olika delar av året. Slutligen redovisas det totala 

behovet av köpt energi för byggnaden uppdelat i olika delposter som värmeenergi, elenergi till 

fläktar och pumpar, drivenergi för värmepumpar och värmeväxlare samt elenergi till processer i 

byggnaden, som för bostäder utgörs av hushålls- och fastighetsel. [15] 

 

 
Figur 7 – Olika beräkningsmoment i Enorm [16] 
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4 GREEN BUILDING 

Sweden Green Building Council grundades juni 2009 och är en ideell förening som ägs av 

medlemmarna. Föreningen är öppen för alla företag och organisationer, både offentliga och 

privata, som vill effektivisera energianvändningen i sina lokaler. [30] 

 

De företag som vill vara med i Green Building kan själva bestämma omfattningen av sitt 

deltagande. Det kan gälla en eller flera befintliga byggnader, nybyggnader eller byggnader som är 

högst fem år gammal. [18] 

 

Några fördelar med att vara en Green Building-stödjande företag eller organisation är att det 

synliggör medlemmarnas engagemang med energifrågor. Energieffektiviseringen innebär lägre 

driftkostnader. [17] 

 

Green Building har två nivåer för deltagande: 

1. Företagsnivå: 

Fastighetsägaren äger tio byggnader eller fler. Mer än 30 procent av företagets befintliga 

fastigheter ska vara Green Building-certifierade. Av nyproduktion ska 75  procent leva upp till 

kraven. [31] 

 

 2. Fastighetsnivå: 

När det gäller befintliga byggnader är riktlinjen att byggnadens energianvändning ska vara 25 

procent lägre efter åtgärder. Alternativt ska byggnaden använda 25 procent mindre energi än 

kraven enligt Boverkets byggregler, BBR. När det gäller företag som deltar med nybyggnader ska 

dessa använda 25 procent mindre energi än vad BBR föreskriver. [18] 
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4.1 BBR 15 resp. 16 

Boverkets byggregler, BBR, är en samling av föreskrifter och allmänna råd. Dessa fastställs av 

Boverket och gäller svenska byggnader. Kraven och råden i BBR gäller bland annat utformning, 

bärförmåga, brand, hygien, buller, säkerhet och energihushållning. BBR gäller för nybyggnation 

och tillbyggnader men inte ombyggnader och det är den som låter utföra arbetet som är skyldig 

att se till lagar och förordningar följs (alltså byggherren). Föreskrifterna som Boverket ger ut är 

bindande medan de allmänna råden inte är bindande. De allmänna råden ger generella 

rekommendationer om hur man tillämpar en föreskrift. [21] 

 

BBR är indelat i följande avsnitt: 

 Inledning 

 Allmänna regler för byggande 

 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd och driftutrymme 

 Bärförmåga, stadga och beständighet 

 Brandskydd 

 Hygien, hälsa och miljö 

 Bullerskydd 

 Säkerhet vid användning 

 Energihushållning [21] 

  

BBR kom ut första gången år 1993 och har sedan dess ändrats genom flera tilläggsförfattningar, 

ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter. Den senaste författningen är BBR 

16 som gavs ut 2008. Denna ändringsförfattning skiljer sig från den tidigare författning BBR 15 i 

avsnitt 6:412 termiskt klimat samt avsnitt 9 som berör energihushållning. [21]  

 

Dessa ändringar som följer: 

I avsnitt 9 ställs krav på byggnadens specifika energianvändning. Ett bra inomhusklimat och en 

god inomhusmiljö behövs för att vi ska trivas i våra byggnader, för att uppnå den komfort vi 

önskar krävs det att värme och ibland kyla tillförs. Enligt BBR 15 så ska dessa egenskapskrav 

’uppnås på ett sådant sätt att mängden energi som används är liten’ (8 § BVF). I BBR 16 har det 

lagts till ’Krav på särskilt goda egenskaper på energihushållning ställs på elvärmda byggnader’ 

(10 § BVF). Detta betyder att i tidigare regler har strängare krav bara gällt för direktverkande 

elvärme i småhus, nu så omfattas i stort sätt alla nya byggnader oavsett typ av elvärme. [22]  

För nya hus ställs det krav på att eleffekten för uppvärmning inte blir för hög. Den största 

belastningen inträffar vanligen under den kallaste dagen på året. För att minska eleffektuttaget 
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har även krav på högst tillåten installerad eleffekt för uppvärmning införts i BBR 16. För att 

beräkna effektbehovet så krävs det att man måste känna till utomhustemperaturens variation 

under vintern. På grund av detta har man i avsnitt 9 infört begreppet ’dimensionerande 

vintertemperatur’ (DVUT). DVUT kan beräknas med hjälp av standarden SS-EN ISO 15927-5. I 

tidigare BBR så används och definieras DVUT i avsnitt 6:4, men i samband med revideringen av 

BBR 16 så har definitionen av DVUT ändrats och anpassats så att den överensstämmer med 

standarden SS-EN ISO 15927-5. I samband med krav på byggnadens specifika energianvändning 

och eleffekt har en tredje klimatzon införts mot tidigare två klimatzoner som fanns i BBR 15. 

Detta på grund av att bättre anpassa kravnivåerna till de verkliga temperaturförhållandena [22] 
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5 SIMULERING 

Modellen kommer att modelleras upp i Revit Architecture. Därefter kommer en solstudie att 

göras i SunCast, följt av en energiberäkning för hela modellen i ApaceSim. 

 

5.1 Ångelsta förskola 

Fastigheten Årsta 59:1 består av en byggnad på 1737 m² med fjärrvärme som uppvärmningskälla. 

Byggnadens verksamhet är förskola belägen i Uppsala. Den har ett våningsplan med förskola 

samt ett plan med kallvind och fläktrum. Förskolan har 4 identiska avdelningar som 8 

barngrupper delar på. Mellan dessa avdelningar finns gemensamhetslokaler som bl.a. består av 

tillagningskök, barn kök, rörelserum samt personalrum.  

 

Bygget startade under augusti 2009 och ska slut besiktigas, enligt tidplan, under november 2010. 

Byggnaden har ett välisolerat klimatskal med ett U-medel på 0,133W/m², K och ett krav har satts 

så att tätheten inte ska överstiga 0,3 l/s, m² vid ±50 Pa. (Se bilaga 2) 
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5.1.1 Modellering 

Förskolan modellerades först upp i Revit Architecture. Problem uppstod med att föra över 

modellen till IES, då bestämdes det att en förenkling av förskolan ska modelleras upp i IES med 

hjälp av modulen ModelIT. 

 

 

Figur 8 – Modellering av förskola i Revit Architecture 

 

 

Figur 9 – Modellering av förskola i IES 
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5.1.2 Indata för modellen 

Indata baseras på de värden som är skapad av Åke på Bjerking AB (Se bilaga2). 

Vissa förenklingar/ändringar har även gjorts (Se bilaga 1). 

 

5.1.3 Solstudie 

I SunCast har två illustrationer tagits fram för att visa var på byggnaden skuggor uppstår vid en 

viss tidpunkt under året. 

 

 

Figur 10 – Visuell bild av en dag i juni som gjorts i SunCast 

 

 

Figur 11 – Visuell bild av en dag i januari som gjorts i SunCast 
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I SunCast beräknas även effekter från solljus som används i energiberäkningarna i Apache. Det 

går att markera en specifik byggnadsdel och ta reda hur många procent av ytan som blir skuggad 

eller täckt av solen. 

 

 

Figur 12 – Numerisk analys i SunCast 
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5.1.4 Energiberäkning 

Efter SunCast-simuleringen gjordes en energiberäkningssimulering i ApacheSim. En 

specificering gjordes av de olika konstruktionsskikten i ytterväggar, tak och golv etc. Detta görs i 

Construction Template (Figur 13). I denna template finns det ett bibliotek med olika material som 

går att välja mellan. Olika parametrar anges på varje materials del som tjockleken, densitet, 

värmeledning och specifik värmekapacitet. När alla dessa skikt och parametrar är inlagda fås den 

totala värmeledningskoefficienten för konstruktionsdelen. I figuren nedan visas hur olika skikt i 

en byggnadsdel kan se ut. 

 

 

Figur 13 – Konstruktionsmall för en vägg 
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Personvärme 

Personvärme (gratisvärme) är tagen från Bjerkings beskrivning av byggnaden, se bilaga 2. 

Värdena på antalet W/person är tagen från Indata för energiberäkningar i kontor och småhus 

2007 [26]. För att ange hur byggnaden belastas under olika tidpunkter har ett profil-schema 

skapats, se bilden nedan.  

 

 

Figur 14 – Profil-schema för person närvaro i byggnaden under ett dygn 

 

          Antal personer 

Vuxna 100 20  

Barn 60 144 

Tabell 1 – Personvärme [26] 
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Behov av tappvarmvatten 

Behovet av tappvarmvatten är utifrån Enorms indata, detta räknades genom beräkningarna nedan. 

            
           

    
              

    
         

            
              

                          

Ekvation 1 – Tappvarmvatten [27] 

 

 

Figur 15 – Tabell över resultat av byggnadens tappvarmvattenbehov 
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Specifik läckning 

Infiltrationen i IES är beräknad enligt Sprick-metoden: 

        där 

A = effektiv läckage area (längd) av sprickorna 

C = flödes koefficient, beroende utav typ av spricka och karaktären på luftflödet genom sprickan 

   = in- och utvändig tryckskillnad 

n = exponent som beror på karaktären på luftflödet genom sprickan 

Ekvation 2 – Infiltration, Sprick-metoden [29] 

 

 

Figur 16 – Tabell över resultat av byggnadens transmission och infiltration 
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Resultat-poster 

Nedan följer ett antal figurer som visar hur de olika resultat-posterna ser ut i programmet IES. 

 

 

Figur 17– Tabell över resultat av utnyttjad värme från processer (mellersta kolumnen) och utnyttjad 

värme från solinstrålning (högra kolumnen) 
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Figur 18 – Graf på de olika resultat-posterna 
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Sammanställning av resultat 

I denna tabell finns resultaten från IES och Enorms indatavärden, samt resultatens procentuella 

skillnad. 

 

 IES (kWh) Enorm (kWh) Procentue

ll skillnad 

Transmissionsförluster och luftläckning 83290 77737 6,7% 

Återvunnen värmeenergi i FTX-aggregat 250502 248692 0,7 % 

Utnyttjad värme från processer 57355 54360 5,2 % 

Uttnyttjad värme från solinstrålning 21659 33830 36,0 % 

Behov av varmvatten  17639 24246 27,2 % 

Byggnadens nettobehov av värmeenergi 

(Exkl. FTX-aggregat) 

21915 13793 37,1 % 

Byggnadens effektbehov 

(Transmission + luftläckning + varmvatten) 

100929 101983 1,0 % 

Tabell 2 – Sammanställning av resultat från IES och Enorm 
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6 PROBLEM 

För att lyckas genomföra en simulering var det nödvändigt att justera taket samt ytterväggar som 

anslöt från andra våningen. Komplikationer uppstod mellan överföringen från Revit Architecture 

till IES VE. IES uppfattade modellen som att det var ett hålrum mellan andra våningen och taket. 

Trots flera försök att söka efter eventuella fel samt olika justeringar av modellen, så funkade inte 

överföringen. Modellen ritades upp i IES egna modelleringsprogram ModelIT.   
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7 INTERVJUER 

Intervjuer har gjorts med företagen Equa Simulations AB och Integrated Environmental 

Simulations Ltd.  

 

7.1 Hans Johnsson, Equa Simulation AB 

Intervjun gjordes genom email den 3 augusti 2010, den intervjuade fick svara på frågor som 

skickades genom email. 

 

Vad är din sysselsättning på Equa? 

’Utbildning, support och konsulttjänster.’ 

 

Vad är Enorm 2004 verifierad av? 

’Bäst verifieringen är att många stora hus tillverkare använder programmet och litar på det som 

t.ex. JM, Veidekke och Älvsbyhus.’ 

’Färskaste rapporten är Orsaker till differenser mellan beräknad och faktisk energianvändning i 

nyproducerade flerbostadshus Examensarbete KTH 2005. ’ 

 

Hur beräknar Enorm på energi? ( Räknar den på geometri, matar man in värden?) 

’Bifogar manualen som pdf.’ 

 

Kan man med hjälp av Enorm 2004 uppfylla BBR:s krav? BBR: 16? Om inte, vad kan man 

göra för att uppfylla det? 

’Utskriften är inte direkt anpassad för senaste BBR:en men det är lätt att föra in siffrorna i en 

bilaga där man drar ifrån hushållselen från totala energiförbrukningen och delar med aktuell yta 

och jämför med BBR kravet för klimatzonen.’ 

 

7.2 Philip, IES Integrated Environmental Solutions Ltd 

What is the IES (VE-Pro) verified by? 

’You can check the standards that <VE>has been tested against in the user guides links are.  

Click Help >> User Guides then scroll down to the Thermal >> Reference area to see 

confirmation of tests against ASHRAE Standard 140 - 2001/2007 and CIBSE AM11.’ 
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Can/Could the IES meet Swedish standards (BBR)? If not, what does it take or what can 

you do, to meet the Swedish regulations/standards using the IES? 

’<VE> does not currently meet Swedish standards.  We are currently looking to expand the range 

of regulations in Europe and globally that IES can test against.  If the Swedish standards are 

based on ASHRAE 140 it may be possible to use the current set of tools otherwise there is not a 

lot of information on this I can provide at the moment as my knowledge of these regulations is 

limited.’ 
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8 DISKUSSION 

Enorms beräkning av infiltration (luftläckage) är beräknad utifrån indata 0,3 l/s, vid lufttrycket 50 

Pa, medan i verkligheten är lufttrycket varierande. Fler parametrar som påverkar infiltrationen är 

höjden på byggnaden, den rådande vindriktningen (vindtrycket), ut- och invändig tryckskillnaden 

och fördelningen av sprickor samt öppningar. IES beräkning av infiltration tar hänsyn av alla 

dessa parametrar, vilket bidrar till att resultatet skiljer sig mellan IES och Enorms utdata. 

 

Utöver det värmebatteri som är för uppvärmning av tilluften, har ytterligare ett värmebatteri lagts 

till. Detta värmebatteri ska ersätta golvvärmen, som enligt indata från Bjerking utgör 

uppvärmning av byggnaden.  

 

Indata för personvärme (gratisvärme) i Enorm är på 99 kWh/dygn och gäller endast vardagar. 

Medan i IES anges indata för personvärme endast som W/person som sedan baseras på antal 

personer som vistas i byggnaden eller antal          . För att underlätta arbetet, är indata till 

IES enligt Bjerkings beskrivning av byggnaden, 20 vuxna och 144 barn. Antalet W/person (100 

W/person för vuxna, 60 W/person för barn) är tagen från Boverkets Indata för energiberäkningar 

i kontor och småhus 2007.[26] 

 

IES tar inte hänsyn till ventilationsförluster, detta har inte tagits med i jämförelsen i resultatet. 

Det går att kompensera denna förlust i MacroFlo-modulen. På grund av tidsbrist så har den 

kompensationen inte uträknats.  
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9 SLUTSATS 

Byggnadens nettobehov av värmeenergi skiljer sig med 37,1 procent mellan IES och Enorm 

resultat. Det är två orsaker som bidrar till denna skillnad på nettobehovet av värmeenergin. Den 

ena orsaken är att det finns en relativ stor procentuell skillnad i utnyttjad värme från 

solinstrålning och den andra är behov av varmvatten, där det också finns en procentuell skillnad. 

En av orsakerna till skillnader i solinstrålningen är fönsternas G- och ST-värde. Dessa värden 

anger antal procent solinstrålning som släpps igenom ett fönster. Indata för dessa värden saknas, 

de värden som har använts i beräkningarna är de givna värden som ursprungligen fanns i IES. 

När det gäller varmvattenbehovet så ligger felkällan i att indata anges i kWh/dygn i Enorm, 

medan i IES anges indata i           . 

 

Resultatet visar att byggnadens effektbehov, som är sammansatt av transmission, luftläckning och 

behovet av varmvatten, är endast 1,0 procent skillnad mellan programmen. 

 

En viktig skillnad mellan IES och Enorm är att IES har en större detaljeringsgrad på beräkningar 

av olika faktorer som påverkar byggnaden samt uppdelning av olika resultat-poster. Exempel på 

detta är att HVAC-modulen som ger möjligheten att designa ett eget ventilationsschema på olika 

ventilationssystem och MacroFlo-modulen som räknar infiltrationen efter sprickmetoden(se 

Ekvation 2, sid 20). Denna möjlighet hos IES gör att programmet är lämpligt för projekt med 

krav på detaljerade beräkningar och resultat.  

Utifrån användandet av programmet IES och genom de intervjuer som gjorts, visar det att det 

finns problem med integrationen mellan Revit och IES. Utrymme för förbättring inom detta 

område finns. 

 

För närvarande så är IES inte anpassad efter BBR utan är verifierad efter amerikanska 

ANSI/ASHRAE Standarden 140-2001. Enorm uppfyller inte kravet på den senaste BBR 

(BBR:16). Justering måste ske genom ett tillägg, där hushållselen dras ifrån den totala 

energiförbrukningen, delar det med den aktuella ytan och jämför med kravet för klimatzon. 
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10 REKOMMENDATION 

Framtida förslag är att en undersökning med programmet IES görs med samma underlag och 

indata.   Innerväggar bör inkluderas, för att få med transmission mellan byggnadens olika rum. 

Ett ventilationsschema skapas och kompensationen för ventilationsförluster tas med för att få mer 

detaljerad information. Resultatet jämförs sedan med byggnadens verkliga, uppmätta värde på 

energiförbrukningen. 
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BILAGA 1. JÄMFÖRELSE AV INDATA FRÅN IES OCH 

ENORM 

 

Byggnadsdata 

 IES Enorm Procentuell 

skillnad 

Uppvärmd golvarea,    1 765,5 1 737,0 1,6 % 

Fönsterarea i % av uppvärmd golvarea 9,12 9,26 1,5 % 

Spec. läckn. vid 50 Pa,        * 0,300 0 % 

Omslutande area,    4329,2 4043,0 7,1 % 

*För indata av specifik läckning, se avsnitt 5.1.4 Energiberäkningar 

 

Glasareor och instrålningsdata 

Riktning IES Enorm Procentuell 

skillnad 

Glasareor i nord-riktning,    26,4 26,5  0,3 % 

Glarareor i ost-riktning,    29,1 29,4  1,0 % 

Glasareos i syd-riktining,    29,7 29,9  0,7 % 

Glasareor i väst-riktning,    26,5 26,9  1,5 % 

Total glasarea,    111,7 112,7 0,9 % 

  



 
 

Transmissionsdata 

Byggnadsdel Area,     Korr. U-värde,         

 IES Enorm Procentuell 

skillnad 

IES Enorm Procentuell 

skillnad 

Vindsbjälklag  1 737,3 1613,1 7,5 % 0,059   0,060 1,7 % 

Yttervägg 687,5 626,3 9,8 % 0,104     0,115 10,6 % 

Golvbjälklag 1 737,3 1 607,0 8,1 % 0,088 0,087 1,1 % 

Fönster med 

karm 

157,2 160,9 2,3 % 1,466  0,900 62,9 % 

Dörrar med 

karm 

9,9 9,2 7,6 % 1,009 1,000 0,9 % 

 

Processenergi 

 Vardagar,          Lördagar,          Söndag,          

IES Enorm IES Enorm IES Enorm 

Behov av 

tappvarmtvatten 

* 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gratisvärme 

(personvärme mm) 

* 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elprocesser som 

inte ger värme 

27,00 27,00   5,00 5,00 5,00 5,00 

Elprocesser som 

ger värme 

135,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

El till ventilation (årsmedelbehov = 1,80        ) 31289 

Tillförd elenergi (drivenergi) till värmepumpsystemet 0 

*För indata av behov av tappvarmvatten och personvärme, se avsnitt 5.1.4 Energiberäkningar 

  



 
 

BILAGA 2. INDATA OCH BERÄKNINGAR FRÅN 

BJERKING 

 



 
 



 
 

Beräkningar från Paroc 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

Beräkningar från Enorm 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 



 
 

BILAGA 3. RITNINGAR 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

  

 

  



 
 

 

  



 
 

BILAGA 4. ILLUSTRATION 

 


