BRUK AV BUILDINGSMART FOR MODELLERING AV
ENERGIBEHOV I BYGNINGER
- utprøving av BIM-baserte verktøy
USE OF BUILDINGSMART FOR MODELLING OF ENERGY
CONSUMPTION IN BUILDINGS
- testing of BIM-based tools
Alexander Marini

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP
INSTITUTT FOR MATEMATISKE REALFAG OG TEKNOLOGI
MASTEROPPGAVE 30 STP. 2009

I

Forord

Studiet Byggeteknikk og arkitektur ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB), og
kunnskapen innenfor bygningsplanlegging jeg har fått der, har lagt grunnlaget for
gjennomføringen av denne oppgaven. Arbeidet har gitt meg muligheten til å fordype meg på
dette feltet og samtidig gitt meg praktisk erfaring fra gjennomføring av et buildingSMART
prosjekt.

Gjennom arbeidet med oppgaven har jeg fått god veiledning og støtte fra mine veiledere ved
UMB. Jeg vil først og fremst takke hovedveileder Thomas Thiis for god veiledning og
strukturering av oppgaven. Jeg vil også takke mine biveiledere Eilif Hjelseth og Kristin Holte
for mye bra innspill.

I tillegg til mine veiledere vil jeg også takke Forsvarsbygg for kurs og hjelp under oppgaven.
Elisabeth Solbakken ved Forsvarsbygg og Espen Løken ved KanEnergi har hjulpet meg med å
finne frem til mye informasjon. Jeg vil også takke Stian Tonheim og DDS for lån av lisenser
til DDS-CAD og Riuska og teknisk hjelp.

Ås, mai 2009

----------------------------Alexander Marini

2

II

Sammendrag

Hensikten med oppgaven er å se på hvordan man kan benytte seg av buildingSMARTteknologien for modellering av energibehov i bygninger. Det er vurdert retningslinjer det nye
lovverket gir og hvilke energisimuleringstyper vi kan benytte. Utprøving av BIM-baserte
verktøy er blitt gjort på både et reelt prosjekt og enklere modeller.
Lovverket med ny TEK og NS 3031 er modernisert og tilpasset EU. Krav til isolasjon er blitt
vesentlig strengere, og regulering av energiforsyninger er med for første gang. Det er blitt lov
å dokumentere energibehovet og kravene ut fra dynamiske energisimuleringer. Faktisk er det
nesten bare enkle boliger som slipper unna dynamisk simulering. Dermed tvinges man over til
å simulere og tenke energioptimalt design fra tidlig i prosjekter. Ved hjelp av
buildingSMART kan det endelig være mulig å få til skikkelige simuleringer, uten at det tar
mange dager for å legge inn all informasjon.
BuildingSMART-konseptet har tatt bransjen med storm. Det er helt klart at buildingSMART
er her for å bli. Har man først fått til et prosjekt ved hjelp av denne teknologien, så vender
man aldri tilbake. Statsbygg og Forsvarsbygg leder an med innføring og krav om BIM i sine
prosjekter. Likevel så er det mye arbeid som gjenstår. I tillegg til videre utvikling av selve
IFC-formatet, er det særlig utvikling av IFD’er og IDM’er som trengs for videre integrering
mot alle delene av byggebransjen. Utvikling og bruken av BIM-manual er også en viktig del
man må ha på plass ved BIM-prosjekter.
Utprøving av forskjellige programvarer til energisimulering og modellering er gjort.
Programmene er testet ut på enkle kvadratiske modeller, et eksempelhus med referanse data
og et reelt prosjekt på Sessvollmoen for Forsvarsbygg. Det har vist seg at bruken av BIM ikke
er så enkel enda. Resultater er blitt sammenlignet, og sammen med tips og erfaringer ved bruk
av disse programmene som kan være både nyttige og viktige ved gjennomføring av BIMprosjekt.
Bruken av BIM i driftsfasen er et ganske nytt tema som oppgaven har sett på. Igjen er man
avhengig av at de riktige koblingene kommer på plass først, men muligheten her er virkelig
spennende.
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III

Abstract

The purpose of the thesis was to investigate how to use buildingSMART for modeling of
energy consumption in buildings. New guidelines in the Norwegian body of laws are
considered and what type of energy simulation methods we can use. Testing of BIM-based
tools has been done in a real BIM-project and with easier models.
The body of laws with the new TEK and NS 3031 has been modernized and adapted to EU.
Requirement for insulation has been substantial strictly, and regulation of energy supplies is
included for the first time. It’s possible to document the energy consumption and official
requirement from dynamic energy simulations. Actually it’s almost just simplified residences
that don’t need to use dynamic simulation. With that we’re forced to simulate and think of
energy optimized design from early in the project. With the help from buildingSMART it’s
finally possible to make good simulations, without taking many days to input all the
information needed.
The buildingSMART-concept has taken the building industry with storm. It’s for sure that
buildingSMART is here to stay. When you first have succeeded in a project with the help of
this technology, you never go back to the old way. Statsbygg and Forsvarsbygg are taking the
charge to induce and demand of BIM in their projects. Nevertheless there’s a lot of work
remaining. In addition to further development of the IFC-format, it’s especially development
of IFD’s and IDM’s who are needed for further integration between the whole building
industry. Development and use of BIM-manuals are also very important to have in place.
Testing of different software for energy simulation and modelling are done in the thesis.
Software has been tested out on simple quadratic models, an example house with reference
data and in real terms project on Sessvollmoen for Forsvarsbygg. It has been shown that the
use of BIM is not so easy yet. Results have been compared, and together with tips and
experiences from the use of these programs can be both useful and important when
implementing BIM-projects.
The use of BIM in the operating phase is a quite new subject that this thesis also has looked
at. Again we’re dependent that the right connections are in place first, but the possibilities
here are really exciting.
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1

Innledning

1.1

Bakgrunn

BuildingSMART konseptet har kommet som en rakett de siste årene. Likevel er det mange
som ikke hørt om det. Ikke alle vet hva det betyr. Noen bruker det, uten å forstå det. Og
mange forstår det, men får ikke til å bruke det. Det som er sikkert, er at digitaliseringen av
byggebransjen har kommet godt på vei, selv om det fortsatt finnes ingeniører og arkitekter
som sverger til penn og papir.
To av landets største eiendomsaktører, Statsbygg og Forsvarsbygg, leder an BuildingSMART
korstoget. Ikke bare i Norge, men også over landegrensene er de viktige pågangsdrivere.
Statsbygg har gått så langt som å si at de som ikke benytter seg av
bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i fremtiden ikke får samarbeide med dem lenger.
En annen grunn til at buildingSMART har blitt et hett tema i det siste, er at nytt lovverk om
energibruk i bygninger gjør at man i mange tilfeller blir nødt til å gjøre dynamiske
energisimuleringer for å oppfylle lovverket. Dermed er det naturlig at man ønsker å bruke den
samme modellen man har begynt å prosjektere på, når man skal gjøre energisimuleringer.
Bakgrunnen for TEK 07 og NS 3031:2007 er EU sitt ønske om å redusere energibruken, og
det vedtatte direktivet om bygningers energibruk (EU direktiv 2002/91/EF – Energy
Performance of Buildings) Kravet om energiattestering av bygninger ble derfor vedtatt
gjennomført i EU i januar 2003.
17. januar 2008 fikk Norge et politisk kompromiss, klimaforliket, i miljø- og klimapolitikken
mellom regjeringspartiene Sosialistisk venstreparti, Arbeiderpartiet og Senterpartiet og
opposisjonspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Fremskrittspartiet var ikke
invitert til å delta i forhandlingene.
Et av de viktigste punktene i forliket er at Norge skal satse på å bli karbonnøytralt i år 2030 i
stedet for år 2050 som først annonsert. I tillegg ble partiene enige om å øke ENOVA sine
midler for å stimulere til utvikling av energieffektive byggemetoder og materialer. Innføre
krav om fleksible energisystemer i offentlige bygg over 500 kvm. Forberede forbud mot
installering av nye oljefyringsanlegg.
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På bakgrunn av nytt lovverk og ny teknologi tilgjengelig via buildingSMART er det viktig å
finne metoder og programvare, som hjelper oss til å tenke energieffektivt design gjennom hele
prosjekteringen, og senere ved å energioptimalisere eksisterende bygg.

1.2

Problemstilling

Hovedmålet med oppgaven er å undersøke hvordan man kan benytte seg av buildingSMART
for å modellere energibehovet i bygninger.
Hovedmålet understøttes av følgende deloppgaver:
-

Hvilke muligheter og retningslinjer gir lovverket

-

Sammenligne programmer og muligheter innen BIM og energisimulering

-

Se på forskjellige simuleringsmetoder og utvekslingsformater

-

Utprøving av verktøy på Forsvarets Bygning 103 på Sessvollmoen og enklere
modeller

-

Se på mulighetene for hva en BIM kan brukes til under driftsfasen

1.2.1 Beskrivelse av oppgaven
Oppgaven er bygd opp rundt tre hovedemner i teoridelen. Den første delen omhandler det nye
lovverket med TEK 07 og NS 3031:2007. Bakgrunner, innehold og retningslinjer de setter for
byggebransjen og resten av samfunnet. Neste tema omhandler de forskjellige typene av
energisimulering og relevansen av svarene vi får. Her finnes det mye forskjellig og av
varierende kompleksitet, og oppgaven ser på et par av de mest aktuelle programmene. Siste
viktige del omhandler buildingSMART og hvilke muligheter det gir oss. I tillegg er det et
kapitel om den norske stat som baner vei med buildingSMART.
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1.2.2 Gjennomføring av oppgaven
Totalt over 50 deltakere fra hele landet var 3 dager i januar 2009 samlet på buildingSMART
masterseminar. Studenter, lærekrefter og andre ansatte ved berørte utdanningsinstitusjoner i
tillegg til rundt 30 foredragsholdere fra hele buildingSMART-bransjen. Det gjorde at vi fikk
veldig bra kunnskap og innsikt i buildingSMART, og fikk knyttet kontakter i bransjen. Siden
det har vært skrevet om buildingSMART i masteroppgaver et par år nå, så skal vi ikke skrive
masse om dette ”fenomenet” lenger, men heller om hva vi får til og hvilke erfaringer vi sitter
igjen med. En innføring vil likevel bli gitt lenger bak i oppgaven.
På lovverksdelen er det meste av teorien hentet rett fra TEK 07 og NS 3031:2007 og fra
Statens bygningstekniske etat sine hjemmesider (www.be.no) eller tilgjengelige hefter og
foredragsdokumenter. Resten av teorien og innspill på det nye lovverket er funnet ved
internettsøk om temaene. Der det står TEK eller NS 3031 i oppgaven menes disse i siste
utgaver fra 2007.
På energisimuleringsdelen er det begrenset hvor mye som finnes på norsk. Mange av
referansene er derfor fra engelsk. Teorien stammer fra akademiske rapporter, doktorgrader,
hjemmesider og manualene til programvareleverandørene, og generelle søk på internett om
temaet.
Kapittelet om buildingSMART er basert på seminaret om buildingSMART og
presentasjonene vi fikk (buildingSMART, 2009), i tillegg er ”BIM Handbook – A Guide to
Building Information Design” (Eastman et al., 2008) og Statsbygg BIM-manual 1.1
(Statsbygg, 2009a) viktige for å skjønne BIM. www.buildingSMART.no og tidligere
masteroppgaver ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) av Baggetorp (2007) og
Wornæs (2008) er veldig gode for fordypende informasjon og viktige for forståelse av temaet.
Samtidig med dette har jeg fulgt Forsvarsbygg sitt pilot prosjekt Bygning 103 på
Sessvollmoen militærleir. Som landets største eiendomsforvalter har Forsvarsbygg et ønske
om å bruke buildingSMART-teknologien til å få alle bygningene sine som BIM. I tillegg
jobber de mye med energioptimalisering av alle eiendommene til Forsvaret, og med
buildingSMART på banen skal det være mulig å få dette til enda bedre. Jeg har derfor jobbet
med å få simulert Bygning 103 med forskjellig programvare. Jeg har også vært med på
produktkurs og prosjektmøter sammen med de involverte parter.
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Testing av programvarene og forståelse av BIM har skjedd ved testing på forskjellige typer
enkle bygg. Rett og slett kvadratiske hus med gulv og flatt tak, pluss noen vinduer, dører og
innervegger. I tillegg har jeg brukt et testhus fra hjelpesidene til det norske
simuleringsprogrammet SIMIEN (Programbyggerne, 2009) som en viktig utprøving. Dette
blir gjennom oppgaven kalt for Testhuset.

1.3

Avgrensninger

For at oppgaven skal være gjennomførbar, er det gjort en del avgrensninger. I tillegg til
området om energirådgiving og simuleringer er det brukt mye tid på modellering, det vil si
arkitekten sitt arbeid. Det er også lagt vekt på BIM i driftsfasen som en av deloppgavene også
forklarer.
I denne oppgaven har jeg valgt å se på de programmene som er mest brukt og markedsført i
Norge under buildingSMART-konseptet. For simuleringsprogrammene er det brukt mest tid
på få til import-/eksport-funksjoner og oppsettet av modellen før den kan simuleres. I tillegg
er det valgt å ha med simuleringsprogrammet SIMIEN, som er et norsk program og foreløpig
det eneste som støtter NS 3031. Selv om det ikke benytter seg av buildingSMART så fungerer
det som en ”referanse” for de andre programmene.
Ved store problemer med for eksempel import/eksport av filer har jeg prøvd meg frem med
forskjellige innstillinger. Hvis mulig så har jeg brutt ned problemet fra hele bygninger til for
eksempel et enkelt rom og prøvd med de samme innstillingene for å se om det utgjør noen
forskjell. Ingen av programmene er i nærheten av å være feilfrie, men jeg konkluderer med at
feilen er der og gir tips til hvordan unngå problemene.
Det er ikke valgt å gi en dyp innføring i buildingSMART og alle begrepene bak det. Dette har
det vært skrevet om i flere år nå i andre masteroppgaver og artikler, samtidig som kunnskapen
om konseptet begynner å bli større i bransjen.
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1.4

Ordforklaring og begreper

BIM

Bygnings Informasjons Modell eller BygningsInformasjonsModellering

IAI

International Alliance for Interoperability

BuildingSMART

Et merkenavn på IAIs aktiviteter for å effektivisere byggeprosessen.

IFC

Industry Foundation Classes

IDM

Information Delivery Manual

IFD

International Framework for Dictionaries

ER

Exchange Requirements

FoU

Forskning og Utdanning

Space

Et definert rom. I IFC heter det IfcSpace, mens i ArchiCAD heter det
Zone. IfcZone består derimot av flere IfcSpace.

Space boundaries

En del av IFC. Kan være nyttig for termiske kalkulasjoner og andre
programmer som trenger å vite forbindelsen mellom spacene og
bygningselementene som omgir spacet.

Netto energibehov

Total energi som bygningen forbruker. Eksempel: Bygningens totale
varmebehov uten hensyn til virkningsgrad for varmepumpe eller
vannbårent varmesystem.

Levert energi

Total energi som leveres til bygningens energisystemer. Eksempel:
energiregningen.

SD-anlegg

Sentralt driftskontroll anlegg. Hjernen i et bygg som styrer all
automasjon.

Boolsk

Et element som vegg, tak eller space, som er formet ved bruk av boolsk
operasjon. Se hjelpefilen til ArchiCAD for mer info.
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1.5

Programvare som blir nevnt i denne oppgaven

Arkitekt program

Norsk forhandler

ArchiCAD (v.12)

Graphisoft Norge

Hjemmeside

http://www.graphisoft.no

http://www.graphisoft.com

DDS-CAD (v.6.5)

Data Design System

http://www.dds.no

Revit Architecture

CAD-Q Norge
http://www.cad-q.com/no

http://www.autodesk.com

Ecotect (v.5.6)

Ingen

http://www.ecotect.com

Riuska (v.4.5.15)

Data Design System

Simuleringsprogram

SIMIEN (v.4.028)

http://www.dds.no

http://www.granlund.fi

Programbyggerne

http://www.programbyggerne.no

Simuleringskjerner
http://www.esru.strath.ac.uk/

ESP-r
EnergyPlus

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/

DoE

http://gundog.lbl.gov/dirsoft/d2whatis.html

Andre programmer
DDS-CAD Viewer

Gratis

http://www.dds.no

Solibri Viewer

Gratis

http://www.solibri.com

Solibri Model Checker

Data Design System

http://www.solibri.com
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2

Lovverket

I både Norge og EU er 40 % av den samlede energibruk relatert til byggesektoren. I tillegg
står bransjen for 40 % av materialressursforbruket og 40 % av utslipp av klimagasser. De aller
fleste bygninger har veldig lang levetid og mesteparten av energien brukes i driftstiden.
Problemet har vært at utbygger i mange tilfeller ikke skal drifte bygget, og derfor ikke bruker
mer tid og penger enn de trenger under bygging. Selv enkle tiltak kan spares inn løpet av
meget kort tid for eieren. Derfor er det viktig at vi setter fokuset på energi. Ikke bare får man
lavere energiutgifter, man bidrar til bedre miljø og vi begrenser landets avhengighet av import
av strøm. Norge har lenge vært en viktig støttespiller av Kyotoprotokollen, og vi har en
forpliktelse til å kutte våre utslipp av klimagasser i perioden 2008 til 2012, til 1990-nivå ved
utløp av perioden. Norge importerer også mer elektrisitet enn vi produserer. I visse deler av
landet er det også knapphet på produksjons- og overføringskapasitet i elektrisitetsforsyningen.
Disse tre viktige hensynene, klimagassutslipp, privatøkonomi og forsyningssikkerhet, sier oss
ganske klart at vi må endre måten å bygge fremtidens hus på. Figur 1 viser at dagens bygg har
et energiforbruk på høyde med det vi bygde for 80 år siden.

Figur 1: Energibruk i ulike typer bygninger, etter byggeår for flere av de største bygningsgruppene (Enova 2008)

For å redusere utslipp av klimagasser og redusere energibruken, har oppdaterte tiltaksanalyser
fra Statens forurensingstilsyn (SFT) vist at energieffektivisering er et av de mest
kostnadseffektive tiltakene. I sammenheng med at prisen på elektrisitet varierer og
sannsynligvis kommer til å stige godt de neste 10 årene, er det derfor veldig gunstig om
forbruker kan velge mellom ulike oppvarmingsalternativer.
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2.1

TEK 07 – Teknisk forskrift

2.1.1 Bakgrunn
Kravet om energiattestering av bygninger ble vedtatt gjennomført i EU i januar 2003 gjennom
direktivet om bygningers energibruk.
Den nåværende regjeringen (2005) gjennomførte dette med Soria Moria-erklæringen 13.
oktober 2005: ”Regjeringen vil: implementere EUs bygningsdirektiv i løpet av 2006. Det skal
utarbeides nye byggforskrifter som gjør lavenergiboliger til standard. Det skal også innføres
energikrav for eksisterende bygninger og renovasjon av bygninger.”
Direktivet er sammenfattet på følgende måte av Weie (2007):

”Formålet med direktivet er å bidra til bedre energieffektivitet i bygninger da dette er
positivt for uteklima og lokale forhold. Samtidig skal det tas hensyn til krav til inneklima
og kostnadseffektivitet.
Medlemslandene skal innføre en selvvalgt metode for beregning av bygningers
energieffektivitet slik at man blir i stand til å sammenligne ulike bygningers
energieffektivitet. Nye og eksisterende bygninger og ulike kategorier av bygninger kan
overordnes ulike krav og enkelte bygningstyper kan fritas helt fra instruksene i direktivet.
Alle bygninger som oppføres, selges eller leies ut skal tildeles en energiattest med
maksimal gyldighet på 10 år. Energiattesten skal baseres på referanseverdier, og
presenteres på en måte som gjør at brukerne enkelt kan vurdere bygningens
energieffektivitet. Når en attest utstedes skal utsteder samtidig legge ved en liste som
anbefaler kostnadseffektive tiltak for mulig forbedring av energieffektiviteten.
Kjelanlegg og klimaanlegg med en nominell nytteeffekt på over henholdsvis 20 og 12 kW
skal kontrolleres. For å redusere energibruk og CO2-utslipp i forbindelse med denne type
anlegg skal den som utfører kontrollen gi brukerne råd om eventuelle tilrådelige
endringer.”
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De nye kravene bygger blant annet på en SINTEF rapport fra 2003 om bygningers energibruk,
og 1. februar 2007 trådte de nye kravene i TEK i kraft. Hele byggenæringen trenger tid på å
omstille seg. Derfor ble det ble gitt en overgangsperiode på 2,5 år, frem til 1. august 2009, der
både gamle (TEK 97) og nye (TEK 07) gjelder.
For innføring av TEK 07 trengte man en revidert standard for beregning av bygningers
energibruk, NS 3031:2007, som kom 15. oktober samme år. I tillegg inneholder den tabeller
over bruksavhengige data og klimadata.

2.1.2 Formål
For Norges del har energibruken til bygningsmassene ligget stabilt rundt 82 TWh i året, noe
som kjent tilsvarer omtrent 40 % av vårt samlete energiforbruk. TEK 07 er den første i rekken
av virkelig skjerpende energikrav som kommer fremover. Det er planlagt at kravsnivået skal
revideres minst hvert 5. år. Man kan ikke snu hele bransjen opp ned på noen år og det vil nok
ta flere ti år før byggenæringen blir kvitt sitt 40 % stempel. I første omgang ønsket man å få et
gjennomsnittlig 25 % lavere energibruk i alle nye bygg. For å oppnå dette har man innskjerpet
kravsnivået i forskriften med ca. 40 %. I tillegg skal minimum 40 % av energibehovet til
romoppvarming og varmtvann, dekkes av alternativ energiforsyning.
Den årlige energibesparelsen vil ligge på ca. 4 til 4,5 TWh i forhold til tidligere forskrifter
etter at forskriftene har fått virke i 10 år. Noe som tilsvarer produksjonskapasiteten til et
gasskraftverk. Etter hvert som strengere revisjoner kommer og eldre bygg oppgraderes, vil
energibesparelsene øke for hvert år. Det er anslått 8-9 TWh pr år rundt 2028 med dagens
byggeteknikker og teknologi (Berge, 2008).

2.1.3 Hovedtrekk ved revisjonen av TEK
Tidligere omfattet regelverket i Norge kun varmeisolering, hvor kravene ble skjerpet med
noen tiårs mellomrom. I nye TEK har man endret energikravene slik at andre egenskaper til
bygget også reguleres. For første gang blir også byggets energiforsyning regulert, og i
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konsesjonsområder for fjernvarme skal bygget tilrettelegges for tilknytning om kommunen
har fattet tilknytningsplikt gjennom plan- og bygningsloven.
Alle rehabiliteringer som krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven, skal følge
de samme kravene som for nye bygg. Kulturminner kan søke om dispensasjon fra å oppfylle
noen av nybyggkravene.

§ 8-2. Energikrav
Byggverk skal utføres slik at det fremmer lavt energibehov. Byggverk skal lokaliseres,
plasseres og/eller utformes med hensyn til energieffektivitet, avhengig av lokale
forhold.

§ 8-21. Krav til energieffektivitet
Bygning skal være så energieffektiv at den enten tilfredsstiller de krav som er angitt til
energitiltaksmetoden eller kravene til samlet netto energibehov (rammekravsmetoden).

§ 8-22. Energiforsyning
Bygning skal prosjekteres og utføres slik at en vesentlig del av varmebehovet kan
dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet og/eller fossile brensler hos
sluttbruker.
Kravet til energiforsyning i første ledd gjelder ikke for bygning med et særlig lavt
varmebehov eller dersom det fører til merkostnader over bygningens livsløp.
Boliger som etter annet ledd unntas krav om energiforsyning etter første ledd, skal ha
skorstein og lukket ildsted for bruk av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boliger
under 50 m 2 BRA. For fritidsbolig under 150 m 2 BRA gjelder ikke § 8-22.
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§ 8-23. Fjernvarme
Der hvor det ved kommunal vedtekt til plan- og bygningsloven § 66a er fastsatt
tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg, skal bygninger utstyres med varmeanlegg slik at
fjernvarme kan nyttes. Omfanget av nødvendige installasjoner er beskrevet i
forskriften § 9-2 og § 9-23.

§ 8-3. Innemiljø, § 8-5. Ytre miljø og § 8-6. Drift, vedlikehold og renhold
Alle disse punktene er også vesentlig oppgradert og skjerpet, men blir ikke behandlet i
denne oppgaven.

Eksempler på de vanligste typene moderne energiforsyninger er gitt i figur 2.

Figur 2: Forskjellige typer energiforsyninger (Tyholt og Wigenstad 2007).
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§ 8-21 nevner to metoder for å tilfredsstille TEK, enten ved bruk av energitiltaksmetoden eller
energirammemetoden. Minstrekravene vist i tabell 3 skal uansett ikke overskrides.

1

Energitiltaksmetode

Tabell 1 viser en oversikt over energitiltakene en bygning skal tilfredsstille etter TEK 97 og
TEK 07; før og etter høring (BE, 2007a).

Tabell 1: Oversikt over energitiltakene i TEK 97 og TEK 07; før og etter høring (BE, 2007a).

Det er tillatt å fravike et eller flere av energitiltakene, dersom kompenserende tiltak gjør at
bygningens energibehov ikke økes.
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2

Energirammemetode

Tabell 2 viser energirammen en bygning må holde seg innenfor, ut i fra bygningskategori.

Bygningskategori

Rammekrav [kWh/m2]

Småhus

125 + 1600/oppvarmet BRA

Boligblokk

120

Barnehager

150

Kontorbygg

165

Skolebygg

135

Universitet/høyskole

180

Sykehus

325

Sykehjem

235

Hoteller

240

Idrettsbygg

185

Forretningsbygg

235

Kulturbygg

180

Lett industri, verksteder

185

Tabell 2: Energirammene ved energirammemetoden i TEK 07

Arealleddet til småhus belønner de husene som har lite areal og som må varmes opp. Mindre
småhus har også relativt større ytterflate og dermed større varmetap per oppvarmet BRA enn
større bygninger, som det kompenseres for.
Det skal benyttes faste og standardiserte verdier for bruksavhengige data, samt
gjennomsnittlige klimadata for hele landet.
I kombinasjonsbygg gjelder rammekravene for bygningskategoriene tilsvarende for de
respektive arealene.
-

For beregning av bruksareal (BRA) legges definisjonene i NS 3940 til grunn.
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-

For helårsbolig med laftet yttervegg gjelder kun minstekravene.

-

For fritidsbolig under 150 m2 BRA og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder kun
minstekravene.

-

For fritidsbolig under 50 m2 BRA gjelder ikke § 8-21.

Minstekrav i tabell 3 skal ikke overskrides uansett hvilken av de to metodene for å oppfylle
TEK som er benyttet.
U-verdi
yttervegg

U-verdi tak U-verdi gulv
2

[W/m K]

[W/m2 K]

U-verdi

Lufttetthet

på grunn og

vindu

luftvekslinger pr.

mot det fri

[W/m2 K]

time ved 50 Pa

[W/m2 K]

trykkforskjell

Normal bygning

0,22

0,18

0,18

1,6

3,0

Bygning med
laftede
yttervegger

0,60

0,13

0,15

1,4

-

Fritidsboliger
under 150 m2
BRA med
laftede
yttervegger

0,72

0,18

0,18

1,6

-

Tabell 3: Oversikt over minstekravene som gjelder ved både energitiltak og energiramme metoden
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2.2

NS 3031:2007 – Beregning av bygningers energiytelse

I forbindelse med EUs satsing på energi finner vi i følgende i forordet til NS 3031.
”Det er kommet en serie europeiske standarder for å kunne beregne bygningens samlede
totale energibehov, behovet for levert energi, primærenergibehov og det resulterende CO2utslipp. NS 3031 kompletterer de europeiske standardene ved å benytte reglene som er
beskrevet i de normative referansene, og legger til grunn nasjonale valg og verdier for
beregningene.” (NS 3031:2007)
Standarden erstatter 4. utgave fra 1987 og reglene i NS 3032 for å sette opp et energibudsjett.
Kompleksiteten og omfanget til NS 3031 gjør at reglene i praksis egner seg for et regneark
eller databasert beregningsverktøy.
Et av hovedelementene med NS 3031 er derfor følgende:
”Innføring av en harmonisert beregningsstandard for energibehov i bygninger. Denne delen
av direktivet ivaretas gjennom revisjon av Norsk Standard NS 3031 – Beregning av
bygningers energiytelse – Metode og data” (BE, 2007b)

2.2.1 Omfang
Standarden omfatter tre beregningsalternativer:
-

Månedsberegning (stasjonær metode) etter NS-EN ISO 13790

-

Forenklet timeberegning (dynamisk metode) etter NS-EN ISO 13790

-

Detaljerte beregningsprogrammer(dynamisk metode) validert etter NS-EN 15265

NS 3031 beskriver kun månedsberegning i detalj, de andre metodene henvises til respektive
standarder eller validerte beregningsprogrammer.
Standarden inneholder regler for beregning av:
-

Varmetapstall

-

Totalt netto energibehov i et energibudsjett

-

Levert energi til bygningen fordelt på ulike energivarer

-

Primær energibehov, CO2-utslipp, vektet levert energi og energikostnader
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Standarden inneholder også et tillegg A, som omfatter inndata som brukes ved
kontrollberegning mot offentlige krav. I tillegg er det fellesbestemmelser og inndata som skal
benyttes for alle de tre beregningsmetodene.

Standarden kan brukes til å:
-

Vurderer om bygningen tilfredsstiller energikrav gitt i Forskrift om krav til bygninger
(TEK)

-

Dokumentere teoretisk energibehov etter energisertifikat for bygninger

-

Vise et typisk nivå på eksisterende bygningers energibehov og dokumentere en
bygnings teoretiske energiytelse i forbindelse med energisertifisering

-

Optimalisere bygningers energibehov

-

Vurdere virkningen av ulike energitiltak på eksisterende bygninger

-

Anslå fremtidig behov for energiressurser på nasjonalt og internasjonalt nivå ved å
beregne energibehovet for bygninger som kan anses som representative for
bygningsmassen
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2.2.2 Fremgangsmåte for beregningsprosess
Det er viktig å følge samme fremgangsmåte som standarden når man jobber med
energiberegning. Figur 3 viser den skjematiske beregningsprosessen i NS 3031.

Figur 3: Prosedyre for beregning (NS 3031:2007)
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2.2.3 Fellesbestemmelser
Kapittel 4 i standarden tar for seg data som gjelder uansett beregningsmetode. De er som
følger:

Inndata
Deles inn i følgende typer:
-

Standardverdier ved kontrollberegning mot offentlige energirammekrav (gitt i tillegg
A og tillegg M)

-

Veiledende verdier (gitt tillegg B)

-

Dokumenterte verdier

Arealer og volumer
Oppvarmet bruksareal (BRA) benyttes ved angivelse av spesifikt energibehov eller varmetap.
Reglene er gitt i NS 3940 og sier at BRA er bruttoareal minus arealet som opptas av
yttervegger. I tillegg skal rommet tilføres varme fra bygningens varmesystem og omsluttes av
bygningens klimaskjerm.
Ved angivelse av volum benyttes oppvarmet luftvolum også gitt i NS 3940. Omfatter
nettovolum av en bygning beregnet innenfor dens innvendige, omsluttende flater. Volumet
opptatt av innvendige etasjeskillere og skillevegger skal ikke tas med ved beregning av
oppvarmet luftvolum. Nettovolum er produktet av nettoarealet og høyden mellom gulvets
overkant og underkant av overliggende dekkekonstruksjon eller nedforet himling. Dersom
nettovolumet ikke beregnes, kan dette volumet forenklet settes lik 90 % av bygningens
samlede volum innenfor dens innvendige, omsluttende flater.
Behovsstyring av enten ventilasjon eller belysning kan redusere respektive mengder med 20
%.

26

Soneinndeling
En bygning eller et bygningskompleks skal beregningsmessig deles opp i flere soner ut fra
følgende forhold:
-

Flerfunksjonsbygninger

-

Ulike tekniske installasjonssystemer som betjener forskjellige deler av bygningen

-

Ulikt soltilskudd i forskjellige deler av bygningen

-

Ulike internbelastninger i forskjellige deler av bygningen

Beregningsmetode
Valget av beregningsmetode skal baseres på kriterier som reproduserbarhet i beregningen,
nøyaktighet, hensiktsmessig detaljeringsgrad og tilgang på inndata for beregningen. Valget av
beregningsmetode vil typisk avhenge av hvordan den aktuelle bygningen er tenkt eller brukes.
Alle komplekse bygninger med en av disse egenskapene; styringssystemer, store glassarealer,
varierende internt varmetilskudd eller ventilasjonskjøling, skal benytte dynamisk
beregningsmetode. De forskjellige valgene er vist i tabell 4.

Tabell 4: Valg av beregningsmetode etter bygningskategori (NS 3031:2007)
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2.2.4 Levert energi til bygningen fordelt på ulike energivarer
Kapittel 7 i standarden tar for seg omregning fra netto energibehov til levert energi ved hjelp
av årsgjennomsnittlige virkningsgrader for energisystemene. Den leverte energien kan også
fastsettes ved å måle forbruket av energivarene som leveres til bygningen. (NS-EN 15603).
Omregningen gjøres separat for hver energibærer:
-

Elektrisitet

-

Olje

-

Gass

-

Fjernvarme

-

Biobrensel

2.2.5 Primær energibehov, CO2-utslipp, vektet levert energi og
energikostnader
Kapittel 8 viser hvordan man kan benytte seg av beregnet behov for levert energi eller målt
levert energi til å beregne primærenergibehov, CO2-utslipp, energikostnad og energipolitisk
energibehov.
Det er per dags dato ikke utviklet nasjonale verdier for primærenergifaktor eller CO2-faktorer,
veiledende verdier finnes i NS-EN 15603, tillegg E.
Det vektede energibehovet skal senere brukes til energimerking av bygg, og vil bli tatt opp
senere i oppgaven.
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2.3

Reaksjoner på det nye lovverket

Det er ikke vanskelig å finne reaksjoner og innspill på de nye reglene. Den største
gjengangeren er nok at det er alt for mye unntak og at kravene etter høring var blitt lavere.
En oppsummering av de mest fornuftige reaksjonene etter søk på nettet er:
-

§8-22 bortfaller dersom bygningen har et lavere netto varmebehov enn 17 000 kWh/år,
eller dersom eier kan dokumentere at slike løsninger ikke er økonomisk rettferdige.
Alle boligbygg mindre enn 200m2 vil dermed slippe unna.

-

Varmeløsning må kunne tas i bruk med det samme bygningen er ferdigstilt og brukes
kontinuerlig gjennom bygningens levetid (gjelder uavhengig av tiltaksmetode og
rammekravsmetode.)

-

Av tekniske installasjoner kreves vannbåren oppvarming av rom og vannbårne
varmebatterier i ventilasjonsanlegget.

-

Rammekrav er ikke like strenge for alle bygningskategoriene.

-

Omtrent halvparten av energibehovet er fastlåst.

-

Vanskelig å bruke andre gjenvinnere enn roterende.

-

Lite gjennomførte regler for sonedeling.

-

Tar ikke utgangspunkt i tilført energi, og ikke hensyn til vannsparende tiltak eller lave
interne laster.

-

Utendørsanlegg er ikke regulert av TEK. Garasjer, glassgårder og atrier eksisterer ikke
dersom de er uoppvarmet, men om de er tilknyttet varmesystemet og oppvarmet til 5
°C er de definert som bruksareal med full internbelastning, ventilasjon og oppvarming
til 21 °C.

-

I åpne arealer skal dekkene tas med i arealberegningene selv om det ikke er planlagt
dekke.

-

Flere komponentkrav til byggets tekniske installasjoner (for eksempel
kjøleinstallasjoner.)

-

Eget minstekrav til byggets fasade (for eksempel glassareal (% av oppvarmet BRA) x
glassets solfaktor.)

-

Datarom og andre spesialrom med høy internbelastning og kjølebehov faller utenfor
beregningene.
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2.4

Energimerking

På bakgrunn av direktivet om bygningers energiytelse, har Staten også innført en
merkeordning for kjøp, salg og utleie av bygninger. Hensikten er at den som skal kjøpe eller
leie, uansett om det er en liten leilighet eller et stort bygg, kan ta med energiutgiftene i
regnskapet med en gang. Etter hvert vil ordningen også omfatte en anbefalt liste over tiltak for
å redusere energiforbruket for hvert bygg. Alt dette gjør forhåpentligvis at folk får øynene opp
for energieffektive bygg, som vil få et forsprang ovenfor eldre og energislukende bygninger.
”Energimerking er en måte å finne bygningers og boligers energitilstand. Du fyller ut
selvangivelse om energimerking på Internett og får en energiattest for boligen din.
Energiattesten er et viktig dokument om du skal selge eller leie ut boligen. Tilsvarende kan du
ved kjøp eller leie kreve fremleggelse av denne energiattesten. Norges vassdrags- og
energidirektorat utsteder energiattesten og fører tilsyn med ordningen. Regjeringen har
foreslått at selger og utleier vil få plikt til å legge frem energiattest. Dette kravet vil tidligst
gjelder fra slutten av 2009.” (Bygningsdirektivet 2009b)
Det ble i mars 2009 åpnet pilotprosjekt for eksisterende boliger hvor innbyggere i Elverum og
Trondheim kan gjennomføre energiattestering selv på nett. Planen er å åpne for nybygg og
yrkesbygg løpet av sommeren 2009. Forskriftene for energimerkesordningen er ikke vedtatt
ennå, men man antar at de kommer på høring i juni og først blir vedtatt en gang i høst. Det er
derfor ikke mulig å si sikkert i dag hvordan dette kommer til å være fra 1. januar 2010, som er
forventet oppstartsdato for energimerkeplikten. (Paasche, 2009)
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2.4.1 Innholdet i energiattesten
Energimerket
Energimerket er en skala med fargede piler hvor rød G-karakter er dårligste karakter og grønn
A er den beste, tilsvarende symbolene for energimerking av hvitevarer. Energimerket er den
samlede vurderingen av boligen og basert på beregnet antall kilowatt-timer pr. kvm som
boligen ved normal bruk trenger utenfra.
Oppvarmingsmerket
Oppvarmingsmerket er en karakter som skal komme i tillegg til energimerket. På en tredelt
skala fra grønn til rød betyr grønn farge at bygningen har et oppvarmingssystem som gjør det
mulig å varme opp boligen med fornybar energi uten direkte bruk av elektrisitet og/eller
fossilt brensel. Dette er fortsatt under utvikling.
Energibruk
Dette oppgis kun dersom eier har oppgitt det. Dersom eieren har oppgitt energibruk for de
siste tre år, så er dette gjengitt i attesten ved siden av det beregnede energibruk. Attesten kan
så danne seg et bilde av hva den faktiske energibruken i bygningen/boligen vil være i
fremtiden. Hvis målt energibruk er vesentlig lavere enn beregnet, kan det skyldes at beboerne
har vært sparsomme med energi, eventuelt at de har brukt mye vedfyring i stedet for annen
oppvarming.
Tiltaksliste
Tiltakslisten består av en del tiltak som eieren kan vurdere for å gjøre boligen mer
energieffektiv. Særlig i forbindelse med oppussing og annen rehabilitering vil det være
fornuftig å ta forslagene fra tiltakslista med i beregningen fordi ekstrakostnaden ved å bygge
inn god energistandard da vil være liten. Dette er fortsatt under utvikling.
Sammendraget
Sammendraget gjengir de viktigste dataene som er oppgitt som grunnlag for energimerkingen
og er viktig dokumentasjon for nye eiere. På samme måte som ved prospekter og
takstdokumenter, har selger en plikt til å gi korrekte opplysninger. Åpenbart gale
opplysninger vil kjøper kunne ta opp med selger i etterkant.
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2.4.2 Baseres på
Per dags dato gir NS 3031 kun oppskrift på beregning av levert energi, og ikke vektet levert
energi. For nybygg vil det normalt være riktig å gjennomføre energimerking med eksternt
beregningsverktøy, forutsatt at disse regner i henhold til NS 3031. I så fall kan samme verktøy
brukes både for energimerking og kontrollberegning i henhold til byggeforskriftenes
energikrav (TEK). Opplasting av beregninger fra slike verktøy er ikke ferdig utviklet.
(Paasche, 2009)
Fra standarden finner vi at:

levert energi = netto energibehov / virkningsgrad
vektet levert energi = levert energi x vektingsfaktor

Det foreligger per dags dato ingen nasjonale vektingsfaktorer. Vektingsfaktorene (Wigenstad
et al., 2005) vist i tabell 5 bør brukes inntil videre. Den viser at de som ikke bruker elektrisitet
eller olje som energikilder blir belønnet.
Energibærer/kilde Vektingsfaktor
Elektrisitet

1.00

Olje

1.00

Gass

0.60

Fjernvarme

0.55

Bio

0.35

Tabell 5: Vektingsfaktorer for tilført energi (Wigenstad et al., 2005)
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2.4.3 Karakterene
Siden vedtaket ikke er fattet enda, er det heller ikke 100 % sikkert hvordan ordningen blir. Et
eksempel på hvordan energimerket kan komme til å bli seendes ut sees på figur 4. Eksempelet
er fra Multiconsult sitt kontor i Oslo.

Figur 4: Eksempel på hvordan deler av energimerke kan bli seendes ut. (Killingland, 2009)

Energimerket er fargepilene og bokstavkarakteren. Energimerket er hovedresultatet av
energimerkingen og uttrykk for hvor god energitilstand bygningen/boligen har.
Karakteren A er den beste og G er den svakeste. A-karakteren vil i praksis ikke være mulig å
oppnå for eldre bygninger. A-karakteren representerer en meget høy standard for isolasjon,
tetthet og oppvarmingssystem.
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De fleste nye hus som oppfyller energikravene i dagens byggeforskrifter vil få karakteren C.
De fleste eksisterende bygninger vil ligge lavere enn C – alt avhengig av standarden.
Karakteren er resultatet av beregnet levert energi under normale forhold: Størrelsen er
beregnet og uavhengig av faktisk energibruk. Målt energibruk er dermed kun til
sammenligning.
Normale forhold betyr: gjennomsnittlig utendørsklima og normalt bruksmønster. Karakteren
er derfor uavhengig av hvem som bor i boligen og hvor i landet den ligger.
”I den pilotfasen som er i gang nå er det lagt inn verdier slik at boliger i småhus (inkl.
firemannsbolig) med beregnet levert energi lavere enn 158 kWh/m2 vil få karakter C. Bkarakteren krever lavere enn 118 kWh/m2 og A-karakteren lavere enn 79 kWh/m2. Dette kan
gi en viss indikasjon på hvordan boligene vil komme ut.” (Paasche, 2009)

34

3

Energisimulering

Formålet med energisimulering er å estimere det årlige energiforbruket til en bygning, som gir
informasjon for energi- og økonomianalyser for å forbedre bygningsdesignet.
Energisimulering av en bygning er definert i bruken av datasimuleringsmetoder for analysen
av energieffektivitet og bygningsbelastning. Det inkluderer ventilasjonsanlegg og andre
bygningsinstallasjoner som lys og elektrisk system. Det finnes en rekke beregningsverktøy for
beregning av bygningers energibehov. Avansert simuleringsteknologi gjør det mulig å
forhåndsberegne hvordan løsninger som velges, påvirker innemiljø, energi og effektbehov.
Ved å bruke energisimuleringer allerede fra skisse prosjektering, viser internasjonale
erfaringer at det er avgjørende for å få til gode og kostnadseffektive helhetskonsepter. NS
3031 gir muligheter for å bruke simuleringsverktøy med hensyn til godkjenning av
energitiltak.

3.1

Bakgrunn

Det har vært flere studier om sensitiviteten til interne varmestrømninger. Studiene har vist at
det antatte varme- og kjølebehovet varierer med opptil 40 %, avhengig av hvilken korrelasjon
man har valgt. (Davies et al., 2005). Avanserte dynamiske simuleringsverktøy, som for
eksempel ESP-r og EnergyPlus har korrelasjoner som kalkulerer med de konvektive
varmeoverføringskoeffisientene, til hvert ”tids-steg” i simuleringen, fra temperatur forskjellen
mellom overflaten og den tilstøtende luften, overflatens ruhet, retningen på varmestrømmen
og karakteristiske dimensjoner. Imidlertid, selv disse programmene må behandles med
forsiktighet. Beausoleil-Morrison (2002) studerte innflytelsen til varmestrømmings
korrelasjoner som er vanlige i bygningssimuleringsprogrammer, hvor man tok hensyn til
plasseringen av varmekilder og VVS-komponenter, og når de ble betjent. Studien avslører at
energibruken for oppvarming og kjøling av en typisk kontorbygning i Canada i realiteten var
19 % høyere enn anslått ved bruk av ESP-r med standard korrelasjoner for varmeoverføring.
Ved implementering av modifisert varmeoverføring korrelasjoner i ESP-r, samtidig som man
bruker informasjonen om plasseringer av varme- og ventilasjonsutstyr, klarte man å redusere
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forskjellen til 9 %. Videre konkluderer Beausoleil-Morrison med at feil valg av
varmeoverføringskorrelasjon kan føre til uheldige design valg.
Det er forskjeller i behandlingen av solinnstråling i simuleringsprogrammene. Noen
programmer kalkulerer den overførte solinnstrålingen gjennom vinduer og distribuere
økningen diffust og arealvektet til alle innvendige overflater, mens avanserte
modelleringsverktøy har muligheten til strålesporing av mangfoldige refleksjoner av
solstråler for hvert ”tids-steg” (ESRU, 2007). I en studie utført av Wall (1997), ble fire
simuleringsprogrammer sammenlignet. Studien avslørte at de enklere verktøyene ofte
overestimerer varmetilskuddet fra kortbølgestråling, og derfor er upassende å bruke i rom
dominert av utvendige glassfasader.
Bellamy and Mackenzie (2003) poengterte at evnen til et bygningssimuleringsprogram å
nøyaktig forutsi effekten av termisk masse avhenger i stor grad av programmets evne til å
modellere soltilskudd. Dette utsagnet er støttet av deres sammenligning av målt energiforbruk
og simulert energiforbruk i en tung bygningskropp. Det avanserte simuleringsprogrammet
BSim2000 (SBI, 2007), som har muligheter for sporing av solinnstråling, estimerte energien
til oppvarming bare 2.3 % høyere enn den målte verdien. Det enklere verktøyet Suncode
(Ecotope, 2007), som bruker fast distribusjon av solinnstrålingen, underestimerte energibruket
til oppvarming med 18 %.

3.2

Innhenting av data

Informasjonen man trenger for å gjennomføre en energisimulering er hovedsakelig det samme
som ved en enklere energikalkulasjon. Før man starter simuleringen, må man innhente
informasjon om det lokale klimaet, bygningsdesign, ventilasjonsanlegg og kontrollmetode
(automatisering eller lignende). Det lokale klimaet over et helt år er en veldig viktig del av
informasjonen og det beste er å ha timesdata. Energisimulering krever vanligvis 10 til 13 sett
med vær parametre, inkluder solinnstråling, temperatur, luftfuktighet, vindhastighet,
vindretning, atmosfærisk trykk, osv. Om disse dataene ikke er tilgjengelige, tar det mye tid å
få inn og samle de. Statens metrologiske institutt leverer tjenesten eKlima (eklima.met.no) for
nedlasting av data for de fleste steder i Norge.
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Dynamiske simuleringer av bygningers energiforbruk fokuserer på variasjoner av klimaet for
hver time og innendørs design kriterier og fuktighet. Ventilasjonsforbruket og energiforbruker
for 8760 timer i ett år blir fastslått. I tillegg til det totale forbruker, finner man også
maksimum belastningen på systemet over ett år.

Figur 5: Eksempel på klimadata i Ecotect Weather Tool

3.3

Analysemetoder

Termisk analyse betyr rett og slett å bruke en manuell kalkulasjon eller et dataprogram til
matematisk modellere samspillet av termiske prosedyrer i en bygning. Det finnes en mengde
forskjellige matematiske modeller for denne oppgaven, hvorav alle varierer betydelig i
utførelse og hvor omfattende de er. Ingen av de tilgjengelige modellene kan representere alle
aspekter av den virkelige verden, men det er likevel noen gode grunner for at de ikke trenger
det:
”Simulering er en prosess for å utvikle en forenklet modell av et kompleks system, og bruke
modellen til å analysere og forutsi oppførselen til det originale systemet. Hvorfor simulere?
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Hovedgrunnen er at virkelige systemer ofte er vanskelige eller umulige å analysere på grunn
av all kompleksiteten, og det er som regel ikke nødvendig. Ved å forsiktig trekke ut de
elementene fra det virkelige systemet som er relevante for de spesifiserte kravene og ignorere
de relativt unyttige, er det mulig å utvikle en modell som kan brukes til å nøyaktig forutsi
oppførselen av det virkelige systemet.” (Aburdene, 1988)
Datamodellering av termisk opptreden er en kompleks, men likevel veldig nødvendig del av
moderne bygningsplanlegging. Frem til nå har planleggingsprosessen vært sekvensiell; først
blir bygningen tegnet av arkitekten før ingeniøren dimensjonerer og plasserer det mekaniske
systemet. Arkitekten tenker sjeldent på den dynamiske og termiske oppførselen til en
bygning, mens ingeniøren sjeldent spør om kunnskapene til arkitekten. For å sikre seg,
overdimensjonerer ingeniørene alt, for å senere ikke bli erstatningsansvarlige. Virkeligheten
viser derimot at anlegget ikke er for lite. De sjekker ikke størrelsene om ikke beboerne klager
over for varm eller kald temperatur. Noe som kun skjer om anlegget er underdimensjonert og
ikke overdimensjonert. Dermed er det nærmest umulig å identifisere hvilke anlegg som er
overdimensjonert. Termiske komfortkrav er ofte redusert til simple lufttemperaturer og
neglisjerer en hel rekke av termofysiske omgivelsesparametre som strålingstemperatur,
lufthastighet og fleksibel tilpasning (Ecotect, 2009).

3.3.1 Algoritmer
På samme måte som dataprogrammer for å forutsi været, er kompleksiteten og innblandingen
av de involverte mekanismene alt for komplekse for dagens datasystemer og langt over hva vi
skjønner. Uansett vet vi nok om modelleringsteknikker for å komme rimelig nærme i de fleste
tilfeller, og vi fanger opp flere ting som tommelfingerregler og håndkalkulasjoner aldri kan.
Det er også viktig å forstå fordelene og begrensningene til de forskjellige modellene, da hver
og en har sine karakteristikker som gjør de mer eller mindre egnet i visse tilfeller enn andre.
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3.3.2 Fem metoder
I hovedsak faller de fleste termiske bygningsmodeller i en av disse fem hovedkategoriene:

1

Stasjonær

Denne metoden er typisk den som bruker u-verdiene til bygningselementene for å kalkulere
en samlet tapskoeffisient, for så å multiplisere den med månedlig eller årlige temperaturer for
å estimere totalt varmetap og varmetilskudd. Disse metodene ble designet for manuell
kalkulasjon, og har ingen mekanismer som kan inkludere forandringer i solinnstråling,
tilfeldig varmetilskudd fra ekstra personer eller langbølget strålingsutbytte.
Deres hovedsvakhet er den manglende evnen til å ta hensyn til de dynamiske effektene til
termiske masser i klimaer med store temperatursvingninger. Som et resultat av dette blir disse
metodene erstattet av dynamiske teorier og spiller en minimal rolle selv i tidligfaser etter som
dataprogrammer blir lettere tilgjengelige.

2

Simpel Dynamisk

De siste årene er flere forenklede metoder for energioverslag blitt vanlige. Disse modellene er
i hovedsak basert på regresjonsteknikker anvendt på resultatene til mangfoldige parametriske
resultater fra et mer kraftfullt modelleringssystem. Resultatene som dukker opp kan ofte bli
redusert til simple forhold som kan representeres i tabell- eller grafisk form. Disse metodene
er vanligvis brukt i bygningsanbefalingssystemer og i programmer som promoterer en viss
produsent eller importørens produkter.

3

Respons faktor

Ved forsiktige analyser og spesifisering av rammevilkårene, er det mulig å løse delvis
differensial varmeligning av de bestemmende strømningene av varme i
bygningskonstruksjonene. Dette setter opp en serie med ligninger som definerer responsen for
hver overflate til forandringer i temperaturen. Ved å løse disse stegvis ettersom betingelsene
varierer, gir en gjennomsnittlig modell av den dynamiske responsen til en bygning. To
hovedgrener av denne metoden eksisterer, tids-område respons funksjon og frekvens-område
respons funksjon metode.
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Tids-område metoden bruker registrerte timesdata av været som input og kalkulerer for hver
time intern tilstand som output.
Frekvens-område metoden er mer opptatt av den sykliske responsen til systemet, ofte brukes
sinuskurven for å teste de harmoniske og resonansene i reaksjonen. Disse metodene
karakteriseres ved bruk av flere forskjellige overflate faktorer for hvert materiale, som
karakteriserer sin dynamiske respons i begge domenene. Den vanligst brukte varianten av
denne metoden er derfor kjent som Responsfaktor metoden.
En annen variant er admittance metode (ledningsevne metoden). Den bruker kjente
materialkarakteristikker, kjent som ledningsevnen (admittance) til overflaten (som i hovedsak
er en dynamisk u-verdi), så vel som termisk forsinkelse og tap- og forminsking faktorer, for å
definere deres dynamiske respons. Det er en forenklet metode som forutsetter sinuskurvede
variasjoner og den øyeblikkelige variasjonen i interne betingelser om gjennomsnittet.
4

Numerisk

Med ankomsten av kraftfulle datasystemer, kan mange problemer av varierende kompleksitet
løses ved ren rå kraft, kalkulere varmestrømningene mellom hvert materiallag over hele
bygningens konstruksjoner på relativt korte tidssprang/økning. Disse metodene er gjenkjent
ved at de deler opp hvert materiale i flere ekvidistante lag eller overflater til flere mindre
segmenter i en 3D nett. De to mest brukte teknikkene er finite difference og finite element
metode. Finite difference metoden er først og fremst brukt ved problemer med å modellere
energibruken i en bygning, mens finite element teknikker som regel blir brukt i industriell
eller mindre prosesskalaer.

5

Elektrisk analog

Analogien som eksisterer mellom elektriskstrøm og varmestrøm har ledet til konstruksjonen
av elektrisk analoge apparater for å studere kompleksiteten ved varmestrømningsfenomenet.
Denne teknikken er nyttig som forskningsverktøy, tillater langsiktige simuleringer å bli
ferdige på kort tid, men man det finnes for tiden nesten ingen programmer i bygningsmessig
sammenheng.
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3.3.3 Begrensninger
Stasjonær
Stasjonær metoder har store mangler ved bruk av naturlig ventilasjon. Algoritmer blir brukt til
å fastslå krysstrømninger når åpninger befinner seg på motsatt eller omkringliggende sider av
sonen, imidlertid vil store luftstrømningshastigheter mellom individuelle åpninger ikke bli
kalkulert. Naturlig ventilasjonseffekt simpelthen forøker ventilasjon og infiltrasjon, basert på
høyde, størrelse og orientering for hver åpning, den nåværende vindhastigheten og terrenget
satt for modellen.
Stasjonært varmetap er likeverdig med å kjøre en 24 timers oppvarmet bygning uten
internlaster/varmetilskudd over en lengre periode hvor været holder en konstant utetemperatur
og ingen solinnstråling. Fjern internlastene fra en dynamisk modell, og simulerer modellen
med en klimafil med konstant utetemperatur og ingen solinnstråling. På slutten av en 30
dagers simuleringsperiode vil oppvarmingsbehovet være nøyaktig det samme som ved den
stasjonære metoden.
Stasjonær metode gir kun informasjon om maksimum miljøtilstand forventet i bygningen og
de assosierte maksimum varme- og kjølebehov. Informasjonen vi nå trenger for å designe
miljøriktige bygninger inkludert varige høye temperaturer, effekten av vinduer på innemiljøet,
bruk av naturlig ventilasjon og dagslys. Stasjonære metoder gir oss kun informasjon for en
time om sommeren og en time om vinteren, og dermed gir den ingen hjelp til
bygningsplanleggeren med å velge de mest mulig miljøvennlige valgene.
Metoden tar heller ikke hensyn til solinnstråling på individuelle overflater så fort den er i en
sone. Den innfallende solinnstrålingen blir behandlet ved inngangsåpningen, og blir en del av
romlasten og konstruksjonsbelastningen basert på interne ledningsevne (admittance) verdier.

Admittance
Admittance metoden bruker en 24 timers harmonisk sommerdag med idealiserte klimadata for
den spesifikke dagen (designed day). Metoden har ikke muligheten for å ta de foregående
dagene med i betraktningen. Faktisk antar metoden at simuleringsdagen er en rekke av flere
nøyaktig like dager. For å reprodusere den samme analysen i en dynamisk simulering må man
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bruke repeterende klimadata, av de samme idealiserte data fra admittance metoden. På slutten
av en 30 dagers simulering er resultatene meget likt det samme som Admittance metoden sier.
Admittance metoden er basert på et konsept om sykliske variasjoner. Et resultat av det, er at
den er mest passende å bruke i situasjoner hvor temperaturen svinger og energitilførselen
bytter fast gjennom en dag. Den er mindre egnet i situasjoner hvor det er store plutselige
forandringer i parametrene, som når en stor varmer eller kjøler blir skrudd på. I disse tilfellene
er effekten så nær øyeblikkelig, mens konvektiv og strålingseffekt av ekte utstyr vil bygge seg
opp over tid.

3.4

Påvirkning fra klima

Oppvarmingsbehovet for en bygning er i høyeste grad værrellatert. Til tross for dette så
reduserer man vanligvis denne kunnskapen til å kun gjelde temperaturen utendørs, og de
fleste hus styres i dag etter nettopp denne parameteren. Parametre som sol og vind har også
stor innvirkning på energibruken. Med tiltagende vind øker behovet for tilført varme, mens
økende solinnstråling innebærer et minsket energibehov. Tar man ikke hensyn til disse
faktorene kan det lett bli for kaldt innendørs på dager med mye vind. På samme vis gir dager
med mye sol ofte varmeoverskudd på utover dagen, varme som i verste fall må kjøles ned
eller ventileres bort. Noe som krever bruk av energi. I tillegg til gratisenergien fra
solinnstråling, avgir også alle mennesker masse gratis energi. Vanligvis rundt 80 W i timen
per person når man holder seg rolig. Hvis man klarer å utnytte alt dette, vil man ikke bare
spare penger og energi, men sannsynligvis også oppnå en mer stabil og behagelig
innetemperatur.
Sveriges Meteorologiska och Hydrologiske Institut (SMHI) har i nærmere ti år tilbudt
prognosestyring av bygg. Ved å kombinere prognoser av været sammen med oppdaterte
energisimuleringer, har man et effektivt verktøy for å holde varmebalansen i bygget mest
mulig konstant.

42

3.5

Nøyaktighet og relevansen av resultater

Som ved alle kalkulasjonsmetoder, er det nødvendig å finne balansen mellom nøyaktighet og
enkelhet. Nøyaktigheten av resultatene kan progressivt økes etter som bygningen utvikles.
Aller viktigst, det er en forskjell mellom absolutt nøyaktighet og relativ nøyaktighet. Ingen
termiske verktøy er absolutt nøyaktige, det vil si du kan modellere en bygning, og
programmet gir deg den nøyaktige temperaturen du kan forvente deg for eksempel klokken 12
den 15. juli, eller forutsier dine årlige strømutgifter til nærmeste krone. Relativ nøyaktighet
på den andre siden betyr at om du legger til et ekstra vindu, vil resultatet vise en relativ
økning i solinnstråling om dagen og en assosiert økning i varmetap i konstruksjonen om
natten. Den virkelige nøyaktigheten av kalkulasjonen er derfor relatert til den prosentvise
effekten av enhver endring til den samlede opptreden til bygningen.
Relativ nøyaktighet lar bygningsplanleggeren få ta informative valg helt fra starten av, selv
når modellen man jobber med er så simpel som en firkantet boks. Med en slik modell, vil
effekten av forskjellige kledningsmaterialer i et spesifikt klima bli ganske nøyaktig fastslått,
det samme kan effekten av forskjellige glasstørrelser i fasader. Solgjennomtrenging og
effekten av solavskjermingsanordning kan undersøkes meget godt før den endelige formen på
bygningen i det hele tatt har blitt vurdert (Ecotect, 2009).
I noen sammenhenger er det nyttig med relativ nøyaktighet, mens i andre sammenhenger
ønsker man å komme så nær absolutt nøyaktighet som mulig. Derfor er det viktig å kjenne
begrensningene til metoden man benytter seg av, og vite hva man ønsker å finne ut.
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4

BuildingSMART

I alle år har byggebransjen operert med en dokumentsentrisk tilnærming. Bygg og
anleggsnæringen har mange fagområder, som alle har sin egen terminologi, teknologi,
uttrykksmåte og informasjonsstruktur. Selv innen for samme fagområde forekommer det
betydelig kommunikasjonssvikt og tap av prosjektinformasjon. En av grunnene er den
dokumentsentriske tilnærmingen i byggebransjen som figur 6 viser at informasjon går mellom
alle parter.

Figur 6: Illustrasjon over dokumentsentrisk tilnærming i byggebransjen (Sjøgren, 2009)

Samme opplysninger legges i snitt inn minst syv ganger i forskjellige systemer, frem til et
bygg overleveres. Selv i samme applikasjoner skapes informasjon på nytt flere ganger. 25-30
% av byggekostnadene skyldes oppsplitting av prosesser og dårlig kommunikasjon. Omtrent
40 % av bygningsskader i Norge kan relateres til feil eller forglemmelse i
prosjekteringsprosessen. Omtrent 20 % har årsak i manglende beskrivelse/spesifisering av
krav fra tiltakshaver. Noe må derfor gjøres.
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4.1

Intro

Organisasjonen International Alliance for Interoperability (IAI) ble stiftet i 1995 med mål om
å bedre informasjonsutvekslingen mellom ulike programmer i byggebransjen. I dag har
organisasjonen mer enn 600 medlemmer fra hele verden. Det er en nonprofit organisasjon,
hvor alt arbeid stort sett er frivillig eller betalt av kontingenter. IAI Forum Norge ble stiftet i
1997 og skiftet navn til buildingSMART Norge i 2008.

BuildingSMART er en IDE, om å bryte hinder og øke kvaliteten i
informasjonsflyt. Fordi informasjon driver beslutninger og effektiv
informasjonslogistikk gir muligheter for helt nye beslutnings- og arbeidsprosesser.
BuildingSMART er et sett STANDARDER som muliggjør
informasjonsutveksling. Vi trenger en ordliste med struktur (IFC), en ordbok med
definisjoner (IFD) og et sett grensesnitt beskrivelser mellom aktivitetspar
(Exchange Requirements).
BuildingSMART er også en ORGANISASJON, som skaper, utvikler og fremmer
åpne standarder. Består av en internasjonal hovedorganisasjon som utvikler
standardene, og regionale nettverk for erfaringsdeling. Norge er en sterk
bidragsyter til standardutvikling og erfaringer (Sjøgren, 2009).

BuildingSMART bygger på åpne internasjonale standarder. Åpen BIM består av de tre
grunnelementene IFC, IFD og IDM. Med disse tre på plass er tanken å bruke det til å ”bygge
smart”, derav begrepet buildingSMART.
BIM står både for BygningsInformasjonsModell, når man snakker om produktet, og
BygningsInformasjonsModellering, når man snakker om prosessen. Bokstavene I og M er de
viktigste og står for informasjonsmodellering. Istedenfor å modellere med streker som ikke
bærer noe informasjon, bruker man objekter. Bygninger med arealer, bygningsdeler,
installasjoner og utstyr består alle av forskjellige typer objekter. Et eksempel er en dør
(IfcDoor) som kan tildeles egenskaper som for eksempel brannklasse og ha relasjoner som
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sier at døren er en del av en vegg. Dermed har de statiske tegningene og geometriske figurene
gått over til å bli en dynamisk, interaktiv og selvanalytisk digital modell.
Fra en dokumentsentrisk tilnærming i byggebransjen, som figur 6 viser, kan vi med
buildingSMART som verktøy, gå over til en delt produktmodell. Istedenfor at all informasjon
går på tvers av alle parter og legges inn flere ganger i et prosjekt, vil en delt produktmodell
bidra til bedre arbeidsflyt, bedre oversikt og mindre feil. Det er vist i figur 7 hvordan
buildingSMART binder alle aktørene sammen.

Figur 7: Illustrasjon over delt produktmodell for byggebransjen ved hjelp av buildingSMART (Sjøgren, 2009)
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4.2

IFD

IFD er en internasjonal standard som muliggjør konvertering innenfor buildingSMART
mellom forskjellige språk og mot eksterne databaser. Det fungerer rett og slett som en
intelligent ordbok. Med intelligent så menes det at vi ikke er ute etter en direkte oversetting av
et ord, men av hele mekanismer, siden det er forskjellig hva man legger i de forskjellige ord
og begreper i ulike land. Et eksempel er hvis man skal bestille en dør, som blir oversatt til
ordet door på engelsk. Bestiller man door i et engelskspråklig land så får man kun dørbladet,
og ikke med karm som i Norge. Korrekt oversettelse er derfor ordet doorset, som betyr dør
med karm. (Bjørkhaug og Bell, 2009)

Figur 8: Illustrasjon over hvordan IFD hjelper med å oversette riktig (Bjørkhaug og Bell, 2009)

Kobling av informasjonsmodellen mot eksterne databaser kan for eksempel være Sintef sin
Byggforsk serie eller produktdatabaser til NOBB og Byggmakker. IFD er ikke noe brukerne
trenger å forholde seg til. Programvarene kobler alt sammen, men for å få det til er man nødt
til å bruke mye arbeid på å utarbeide ”oversettinger” fra for eksempel Byggmakker sitt
lagersystem og døren man i modellen ønsker bestilt.
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4.3

IDM

En IFC fil kan bli veldig stor og inneholde masse informasjon om alt fra brannceller,
temperaturer, u-verdier osv. For at modellen ikke skal bli for stor og informasjonen for tung
for hvert program, er man nødt til å vite hvilke data som skal deles og når.
En Information Delivery Manual (IDM) bestemmer dette, og passer på at man får den riktige
informasjonen når man importerer en IFC-fil. Figur 9 viser prinsippet til en IDM, hvor man
har hele IFC filen som er full av informasjon til venstre, og en IDM til høyre som kun viser
det som er relevant.

Figur 9: Illustrasjon over IDM sin rolle (IAI, 2009)

Det er en stor jobb med å utvikle IDM’er for alle oppgaver og faser i et prosjekt. Det finnes
allerede IDM’er for energisimulering og med de følgende fasene definert (Espedokken,
2006); tidligfase (programming), prosjekteringsfase (sketch) og ferdig konsept (full consept).
Energimerking (coordinatied) er også en del av denne IDM’en, men ikke ferdigutviklet enda.
Det er også nødvendig med IDM’er for driftsfasen, sammen med IFD’er for kobling mot SDanlegg.
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Figur 10 viser hvordan komponentene i en IDM hører sammen i tekniske arkitekturen.

Figur 10: Teknisk arkitektur for IDM (IAI, 2009)

Baggetorp (2007) har beskrevet de forskjellige komponentene slik:
Process Map (PM) er en oversikt over forretningsprosesser (business processes), og hvor i
prosjektet denne prosessen er. En forretningsprosess vil si et område i byggeprosessen. Et
eksempel på forretningsprosess vil være RIB sitt område. Det vil si at prosesskartet sier noe
om når eksempelvis RIB skal inn, og hvilke underprosesser som hører med til
foretningsprosessen.
Exchange Requirement (ER) er en del i IDM som ser på de konkrete kravene hver av
forretningsprosessene må ha. Dette er en ikke- teknisk beskrivelse av informasjonen, som
forretningsprosessen skaper. Utvekslingskravene kan bli referert til i fra flere
forretningsprosesser. Det vil si at man kan ha nytte av den samme informasjonen innenfor
flere områder i en byggeprosess.
Functional Parts (FP) er den tekniske beskrivelsen av utvekslingskravene. Det vil si at ER
blir oversatt fra ord til dataspråk, slik at de forskjellige typer av program henter inn de
IFCdelene av modellen som er relevant for foretningsprosessen.
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4.4

Formater og utveksling

Det er først og fremst IFC-formatet man forbinder med buildingSMART. Det er et filformat
som stadig utvikles, og som veldig mange av dagens større programmer støtter. I tillegg
finnes gbXML-formatet som var vanlig blant energisimuleringsprogrammene, men som har
sine mangler når man sammenligner med IFC.

4.4.1 IFC
Industry Foundation Classes (IFC) data modell er en nøytral og åpen spesifikasjon som ikke
er kontrollert av en enslig leverandør eller gruppe leverandører. Det er et objekt orientert
filformat med en datamodell utviklet av International Alliance for Interoperability (IAI) for å
forenkle samspillet i bygningsindustrien, og det er et vanlig brukt format for Bygnings
Informasjons Modell (BIM). IFC er en ISO standard som er tilgjengelig som ISOs standard
filformat Part21 (IFC) og som ifcXML. For å sikre kompatibilitet må programvare gjennom
en sertifiseringsprosess i regi av IAI.
IFC-standarden lar datamodeller fra forskjellige dataapplikasjoner samarbeide og benytte de
samme grunnlagsdata. Dette gjelder ikke bare geometrien i 2D- og 3D-modeller, men også
dimensjonerende data og relasjoner mellom enkeltobjekter og forholdet til den globale
bygningsmodellen. Dermed kan CAD-modellen av en bygning inneholde all informasjon om
dimensjonerende egenskaper. For eksempel innetemperaturer, u-verdier, antall personer, og
andre dimensjonerende krav til bygningen. Å legge inn all denne informasjonen manuelt i et
beregningsprogram for energi er lite rasjonelt og det kan medføre at det gjøres feil oftere ved
inntasting.

4.4.2 ifcXML
ifcXML er IFC bygd opp etter XML språket. Formatet brukes oftest ved utveksling mot
materialkataloger, bestillinger og andre applikasjoner som jobber med eller mot internett. Det
er først og fremst informasjon eller koblinger som skal kun en vei, og ikke tilbake i modellen.
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XML er et vanlig språk på internett og stammer opprinnelig fra HTML. En vanlig
missoppfatning er at siden vi har XML, trenger vi da IFC? Svaret er ja, for XML er ikke
datautveksling, men et språk for å spesifisere datautveksling. En av fordelene med XML er at
det er mange billige utviklingsverktøy og enkelt å integrere i browsere og andre programmer
(Lieblich, 2002). Et av problemene med ifcXML er at en fil tar 2 til 6 ganger så mye plass
som en vanlig IFC fil, i tillegg til at formatet er mindre rigid ved utveksling av data (Eastman
et al., 2008).

4.4.3 gbXML
Green Building XML skjemaet, også kjent som gbXML, ble oppfunnet for å forenkle
intelligent informasjonsutveksling. I dag har gbXML støtte fra industrien og en bred
tilslutning av de ledende DAK-leverandørene, Autodesk, Graphisoft og Bentley. Med
utviklingen av eksport og import muligheter i flere store verktøy for ingeniører, har gbXML
blitt et standard skjema i industrien
XML (extensible markup language) er en type dataspråk som lar programvare kommunisere
informasjon med minst mulig menneskelig interaksjon. Denne tilnærmelsen lar
bygningsplanleggere å fokusere på det de ønsker, nemlig å designe vakre og miljømessige
bygninger som bruker intelligent teknologi for å møte tiltakshaveren sine krav til lavest mulig
kostnader. Hjelpe til å realisere drifting, vedlikehold og gjenbruk av bygninger (gbXML,
2009).
Siden gbXML først og fremst brukes mellom arkitektprogrammer og simuleringsprogrammer,
får det ikke blitt en standard i byggebransjen. Der er IFC-formatet overlegent siden det tar
hand om alle fagområdene. Likevel så vil nok gbXML leve i flere år fremover siden IFCformatet ikke er ferdig utviklet enda. Den programvaren som i dag støtter gbXML fungerer
meget bra til det. Problemet er at man bør ikke blande IFC og gbXML i det samme BIMprosjektet, siden informasjonen fra gbXML ikke kan gjenbrukes. For prosjekter som ikke
benytter seg av IFC, så kan gbXML være et bra alternativ om man ønsker å energisimulere
bygningen.
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4.5

Energisimuleringer i BIM-prosesser

Poenget med energisimulering i BIM-prosesser er å bruke energiberegningene som
beslutningsgrunnlag ved valg av byggdesign og løsninger fra skisse- til detaljprosjekt og
senere i driftstiden. Resultatene fra energisimuleringene kan dessuten brukes til
dokumentasjon mot teknisk forskrift, energimerkeordningen og sannsynlige reelle
driftskostnader og miljøbelastning fra energi.

Metodikk for energiriktig prosjektering
Det er viktig å innarbeide en god metodikk for energiriktig prosjektering. Det er fire viktige
punkter for beregninger og kontroll av energimål. For hver fase av prosjektet er det viktig å
kontrollere disse energimålene:
-

Varmetapstall – synliggjøre en omfordeling

-

Netto energibehov – for å bekrefte at TEK 07 overholdes

-

Komfort - temperatur og fornøyde brukere

-

Levert energi – deles i to typer:
1. Energimerke
-

Med veiledende systemvirkningsgrad i henhold til NS 3031:2007

-

Normaliserte driftstider og Oslo-klima

-

Tilsvarende energimerkeordningen

2. Reelle betingelse
-

Med lokalklima, virkelig virkningsgrad og reelle driftstider

-

For å dimensjonere anleggene

-

Få en oversikt over sannsynlig innkjøpt energi i driftsfasen
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I tillegg vil miljømål relatert til energi være viktige punkter. Dette blir ikke tatt opp i denne
oppgaven, men de to viktigste punktene nevnes likevel:
-

Beregning av klimabelastning i forhold til energivare

-

Tonn CO2 per år eller kg CO2/m2

Figur 11: Beslutningsgrunnlag for skisseprosjekt med BIM (Senaatii 2009)
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5

Staten baner vei

Regjeringens innovasjonsmelding: Stortingsmelding nr. 7 – 2008: ”Et nyskapende og
bærekraftig Norge”. Her blir blant annet BuildingSMART nevnt med en side og de offentlige
ved Statsbygg, Forsvarsbygg, SINTEF, Standard Norge og Statens bygningstekniske etat får
ros for å bane vei. Og det konkluderes med at buildingSMART er den offentlige standard for
et fremtidig bærekraftig Norge.
I den samme rubrikken om buildingSMART kan man lese:
”Norges kompetanse på buildingSMART vil kunne ha betydelig kommersielt potensial
internasjonalt. Den videre utviklingen er imidlertid avhengig av at det offentlige, blant annet
som innkjøper, bidrar til at disse åpne standardene forblir et fundament for utviklingen i
byggenæringen. Store muligheter kan åpne seg på eksportmarkedet når norsk byggnæring og
programvareindustri er tidlig ute med å implementere internasjonale standarder for
vareinformasjon og utvikle standardiserte forretningsprosesser.”

På bakgrunn av dette dokumentet, skal man i offentlig sektor satse på:
-

Åpne standarder

-

Innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

-

Være krevende kunde

-

Klare miljøkrav og med mer miljøvennlig forvaltning og utvikling av IT-løsninger som
kan gi bedre energistyring og lavere energiforbruk
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5.1

Statsbygg

Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,
eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. Statsbygg har som mål å være statens førstevalg.
Statsbygg er en statlig forvaltingsbedrift. Statsbyggs oppgave er å tilby gode og funksjonelle
lokaler til statlige virksomheter, og å realisere vedtatte samfunnspolitiske mål i forhold til
arkitektur, statlige planinteresser, kulturminnevern og miljø.
Statsbygg skal gi råd ved kjøp og leie av lokaler, være byggherre på vegne av staten, sørge for
god forvaltning av eiendommene som er knyttet til den statlige husleieordningen. Statsbygg
skal også sikre statlige interesser i større eiendomsutviklingsprosjekter.
Statsbygg organiserer, planlegger og gjennomfører om lag 140 prosjekter til enhver tid,
hvorav 10-20 blir ferdigstilt hvert år. (Statsbygg, 2009b)

5.1.1 Statsbygg går for BIM
Denne overskriften ble kjent i hele landet den 15. mai 2007, men også langt utenfor våre
landegrenser.
”Statsbygg satser på bruk av digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) basert på åpne
internasjonale standarder. Statsbygg har som mål å benytte BIM i hele livsløpet av sine bygg.
I 2007 skal minst fem prosjekter bruke BIM. I løpet av 2010 skal BIM benyttes som
hovedregel i alle Statsbyggs bygg og byggeprosesser” (Statsbygg, 2007)
Avgjørelsen om økt bruk av BIM har som mål å påvirke hele den norske bygge-, anleggs og
eiendomsnæringen.
Statsbygg mener at samspillet mellom de ulike delene i modellen kan brukes til automatisert
kvalitetskontroll, kontroll av tilgjengelighetskrav og simulering av energiforbruk allerede på
tidlige stadier av prosjektene. Dette vil være til stor praktisk hjelp, og Statsbygg satser stort på
dette. Dette stiller nye krav til leverandørene, og de som henger seg på vil få en stor fordel
ovenfor andre konkurrenter fremover. Åpne internasjonale standarder er en viktig brikke som
ligger i bunn..
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Den 17. januar 2008 undertegnet Statsbygg, det finske Senaatti og det amerikanske General
Service Administration (GSA) en felles avtale om å bruke åpne internasjonale
kommunikasjonsstandarder i arbeidet med BIM. Dette ble sett på som et viktig internasjonalt
steg videre. Den danske stat knyttet seg også til avtalen kort tid etter. Dette setter Norge og
resten av Norden i et ledende sete innen BIM.

5.1.2 Statsbygg BIM-manual 1.1
En viktig del av Statsbygg arbeid er utarbeidelsen av en deres egen BIM-manual. Den handler
om Statsbyggs generelle retningslinjer for bygningsinformasjonsmodellering (BIM) i
prosjekter og ved eiendommer. Versjon 1.1 kom den 4. februar 2009 og bygger på erfaringer
og tilbakemeldinger på BIM-manual 1.0. Neste versjon, 2.0, vil bygge videre på en god del
oversettinger av Senaatti sin BIM-manual. Dette er et verktøy som er utrolig viktig for at alle
parter skal klare å bruke BIM på riktig måte, og at man ikke ender opp med masse ekstra
arbeid med å rette feil og missforståelser.
Det jobbes internasjonalt med en standard for BIM-manual, men enn så lenge er Statsbygg sin
den eneste av sitt slag hittil i Norge, og er et viktig verktøy for andre store firmaer som skal
utforme sin egen manual, men også for enkeltpersoner som ønsker å forstå litt mer om BIM.

5.1.3 Statsbyggs egne tanker og visjoner om bruken av BIM
Fra Statsbygg sin hjemmeside, foredrag og BIM-manual finner vi tanker og visjon som
Statsbygg har om bruken av BIM i nær fremtid:
-

I tidlig fase ser de for seg å kunne uttrykke en god del av kravspesifikasjonene
(romprogram, funksjonsprogram, byggeprogram osv) i form av en ”IFC kravmodell”.

-

”Krav-BIM-en” er utgangspunktet når arkitekt og de øvrige prosjekterende skal begynne å
modellere løsninger i sin CAD-programvare. Allerede fra ganske tidlig i prosjekteringen
kan det være interessant å sjekke kollisjoner mellom fagene.

56

-

Kjøre energisimuleringer, akustisk simulering av auditorier, sol/skyggestudier, sjekke
bygget i form av krav til universell utforming, forholdet til byggeforskriftskrav, lage 3D
visualisering for å kommunisere med kommunen/naboene, kalkulere tidlige kostnader
eller CO2-ekvivalenter osv, alt basert på BIM-en.

-

Gjennom byggingen er det aktuelt å berike BIM-en med reell produktinformasjon fra
entreprenør/leverandør (fabrikat, type, lenke til monteringsanvisning, produktdatablad,
HMS-databald, DV-instruks, miljødeklarasjon osv).

-

Når bygget er ferdig er det et mål at selve bygget og ”as-built-BIM-en” skal være så like
som mulig når forvalter overtar.

-

Gjennom FDVU-prosessene vil det være en lang rekke muligheter til å bruke og
ytterligere berike BIM-en, for eksempel holde orden på utleiearealer, planlegge (og
simulere) brannrømning, visualisere status på komponenter (for eksempel spjeld) i
automasjons-/SD-anlegg, planlegge investeringer, renhold, vedlikehold, utskiftinger mv,
registrere hendelser (feilretting, branntilløp, tagging, innbrudd, fuktstader osv), registrere
resultater fra tilstandsanalyser, registrere kulturminnestatus, planlegge og følge opp
miljøsanering osv, basert på informasjon i BIM-en, og oppdatering av denne via egnet
brukergrensesnitt for forvalter (for eksempel PDA/smartphone, DV-applikasjon osv).
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5.2

Forsvarsbygg

Landets største eiendomsforvalter ønsker også å satse mye på BIM. Forsvarsbygg er en
offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret i første grad,
men også for andre kunder i offentlige markeder. Det som skiller Forsvarsbygg fra de andre
aktørene, er at de alltid bygger for å forvalte selv. Det gjør at de tenker ekstra godt gjennom
alle valg. ”Forsvarsbygg er en klimabedrift med stor vekt på energiledelse og
energioptimalisering av byggene våre. Vi prøver også motvillig å slutte å bruke begrepet
tegning, for å modne våre tanker til den "nye" verden.” (Mohn, 2009)
For Forsvarsbygg er to viktige policy/strategi-dokumenter, som stiller nye krav til
byggforvaltere. I tillegg til Stortingsmelding nr. 7 – 2008 er det også et annet viktig
dokument:
SMART 2020
Lavkarbonenergi-forbruk vil kreve: Et nytt samfunnsparadigme m/IT som muliggjører
(enabler).
Dette dokumentet er forankret i diverse EU-dokumenter, som Forsvarsbygg tilnærmer seg i
form av konkrete søknader til EU for FOU-finansiering. Dette øker Forsvarsbygg sin
omstillingsevne (økonomisk) og skaper grobunn for eksportindustri for deres
samarbeidspartnere. (Mohn K.F., 2009)

Målsettinger
Forsvarsbygg har fire målsettinger i sin satsing i anvendelse av buildingSMART:
-

Beslutningsstøtte i tidligfase ved anvendelse av BIM.

-

Bygningsinformasjonsmodellene skal være identiske med det aktuelle bygget, og alle
egenskaper og informasjoner skal være oppdatert.

-

E-handel fra generiske beskrivelser inkludert energibruk, miljø og klima, CO2indikatorer.

-

Energioptimalisering og fjernstyring av bygninger ved bruk av BIM’er.
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5.2.1 Pilotprosjekter
Forsvarsbygg har to store pilotprosjekter de satser stort på;
1

Pilot SJKE på Haakonsvern startet i november 2007. Uttesting av IFD-Library knyttet
til produkter/varer av tekniske installasjoner. Tekniske entreprenører skal bruke
buildingSMART-teknologi i alle operasjoner inkludert innkjøp til byggeplass.

2

Pilot Sessvollmoen startet vinteren 2008. Pilotprosjekt for energistyring i driftsfase for
optimalisering av energiforbruk for hele leiren. BIM-prosjekt for modellering av
eksisterende bygg inkludert rør, ventilasjon og viktige installasjoner.

5.2.2 Sessvollmoen leir
Leiren ligger i Ullensaker kommune, ikke langt unna Gardermoen. Den har et totalt
bygningsareal på 67.000 m2. Leiren er som en liten norsk by, og består av skoler, kirke,
spisesteder, hotell, kontorer, boområder, kjøreskole, bensinstasjon. Et ideelt sted å bruke til
utprøving av energitiltak. Infrastrukturen har en kapasitet tilsvarende en by på 2000
innbyggere. Det finnes både fjernvarmeanlegg, høyspentanlegg og renseanlegg. I januar 2009
åpnet Sessvollmoen sitt eget bioanlegg, som er koblet opp mot store deler av leiren i en
fjernvarmering. Hovedkilden til anlegget er flis, men det er også mulighet for gass og
elektrisk oppvarming ved peaklaster eller problemer med flisbrenneren. Biokjelen dekker 95
% av energiforbruket på Sessvollmoen, så med ytterliggere energioptimalisering vil den
kunne dekke hele leiren. Røyken renses for 99 % av alle partikler og det er minimale utslipp
av sotpartikler.
Fire mål for Sessvollmoen:
-

Energioptimalisering i alle varme rom, likegyldig av romfunksjon og energikilde.

-

Anvende buildingSMART til å fjernstyre og automatisere kjøringen av bygningens
tekniske komponenter.

-

Passiv utnyttelse av solenergi, ved å fjerne overskuddsvarme av rom, som ikke er i
bruk.

-

Forventet energisparing: omtrent 20-30 % energiforbruk eller omtrent 13.5 millioner
kroner per år.
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6

Utprøving av verktøy

Denne oppgaven handler blant annet om å gjøre energisimuleringer på Testhuset og Bygning
103 med forskjellig programvare, for å se hvor bra resultater de gir. I tillegg er det jobbet en
god del med utprøving av enklere modeller for å finne ut av for eksempel problemer og
løsninger ved en import eller eksport mellom to programmer. Testhuset er valgt som
testmodell sammen med Bygning 103 fordi den er enkel å modellere og grei å simulere, i
motsetning til Bygning 103 som er stor og kompleks.
Til å tegne opp og berike alle modellene er det brukt både DDS-CAD 6.5 og ArchiCAD 12.
Det er hovedsakelig ArchiCAD som er benyttet til modellering, da undertegnede har benyttet
seg av det programmet over 3-4 års tid og kan det programmet best. DDS-CAD har blitt brukt
til å hovedsakelig teste import og eksport av modellene fra ArchiCAD, men det er også tegnet
modeller fra bunn av når det har vært nødvendig.
Testing av IFC-import og –eksport i begge programmene har vært en viktig del av oppgaven,
men modellene er først og fremst er blitt kontrollert i Solibri Model Viewer og DDS-CAD
Viewer. I tillegg har modellene blitt importert i Riuska og Ecotect for simuleringer, og
tilbakeføring av resultatene i Riuska er også gjort.

6.1

Programvare

Dette kapittelet omhandler de forskjellige programvarene som er testet. Det er litt
bakgrunnsinformasjon, og for simuleringsprogrammene er det også skrevet en del om de
forskjellige simuleringsmetodene programmene bruker og begrensningene for de enklere
simuleringsmetodene.
Det finnes veldig mye forskjellig programvare å velge mellom. Særlig siden IFC er et åpent
internasjonalt format så er det veldig lett for programvareutviklere å lage programmer. Det er
valgt å teste ut noe av programvaren som er stor og kjent under markedsføring av
buildingSMART i Norge.
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6.1.1 ArchiCAD
ArchiCAD har støttet IFC siden versjon 8, og siste versjon 12 er blitt brukt under oppgaven.
For å få tilgang til IFC så må man ”skru det på”. Gå på Options  Work Environment 
Tool Schemes  velg Norge 12 IFC  Apply. Se Graphisoft (2009) for lenke til guide hvis
nødvendig. Når man har skrudd på IFC så er det egentlig ikke så stor forskjell fra å bruke
programmet på vanlig måte. Man kan når som helst også skru av IFC-menyen om man ikke
har behov for den, og man kan eksportere og importere IFC-filer uten at menyen er skrudd på.
Når man skal inn på egenskapene til de forskjellige objektene, så tar det et par sekunder ekstra
å laste inn.
For eksport av gbXML er det litt ekstra jobb med å få det til riktig. Først må man laste ned en
plugin, som kun er gratis for hjemmebrukere og studenter. Både plugin og guiden for å få til
eksporten finner man på hjemmesiden til Encina (2008). Et viktig tips er at før man lar
pluginen lage alle spacene, så må man velge Sone Verktøyet (Zone Tool) og sette det til
manuell metode. Som ved IFC må volumet av spacen fylle hele rommet hvis man skal få med
alle vinduer og dører. Det er dog ingen problemer med gbXML når det gjelder skråtak. Dette
forklares mer inngående senere i oppgaven.

6.1.2 DDS-CAD
Data Design System (DDS) er et norsk selskap som har utviklet programmet DDS-CAD. De
ligger langt fremme når det gjelder å arbeide med IFC-formatet. Programmet er bygd opp i
modulene DDS-CAD building, DDS-CAD elektro, DDS-CAD ventilasjon og DDS-CAD rør.
I tillegg finnes DDS-CAD Viewer som er en gratis leser av IFC og DWG filer.
Programmet er først og fremst meget bra til elektro, ventilasjon og rør, og er derfor blitt det
programmet Forsvarsbygg anbefaler i sine prosjekter. For de som er vant til å tegne med
ArchiCAD, er begrensningene i DDS-CAD building ganske store og arbeidsmetoden veldig
uvant. DDS satser først og fremst på spesialfeltene sine, men de tilbyr kundene sine likevel å
kunne bruke programmet til opptegning av for eksempel eksisterende DWG-filer.
Programmet ble IFC step 2 sertifisering av IFC 2x3, sammen med blant annet ArchiCAD.
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6.1.3 Riuska
RIUSKA er et verktøy for dynamiske simuleringer av komfort og energibruk. Programmet
kalkulerer inne temperaturer og varme- og kjølebehovet for hver individuelle sone, og kan
brukes til å sammenligne og dimensjonere VVS-systemer, så vel som kalkulere energibruken
til hele bygninger. RIUSKA har også en modul for å kalkulere varmetapet til en bygning i
stasjonær metode. Programmet er sertifisert for IFC 2.0.
Programmet bygger på DOE- 2.1E Lawrence Berkeley National Laboratories (LBNL).
Programmet forutsier energibruken på timesbasis og energikostnadene for en hel bygning
basert på timesdata om klimaet, bygningsgeometrien og VVS-beskrivelsene. Ved å bruke
DOE-2.1E kan ingeniøren fastslå hvilke bygningsparametre som kan øke
energieffektiviseringen samtidig som man opprettholder termisk komfort og
kostnadsbevissthet. Metoden bygger på responsfaktor metoden for å fastslå flyktige
varmestrømning i vegger og vektede faktorer for termisk respons i soner.
DOE-2.1E har blitt brukt i stor utstrekning i mer enn 25 år. Det finnes over 20 kommersielle
grensesnitt for å gjøre programmet lettere å bruke. EnergyPlus som er en mye brukt kjerne i
dag, bygger blant annet på DOE.

Det er tre typer simulering man kan gjøre i programmet:
1

Energisimulering

Energi simulering kalkulerer årlig energiforbruk for oppvarming, kjøling og vifte energi til det
definerte ventilasjonssystemet. RIUSKA bruker simulerings motoren DOE-2.1E. med
klimadata på timesbasis til å kalkulere oppvarming- og kjølebehov. Simulering av vifte
elektrisiteten er basert på en kalkulasjonsmetode internt i RIUSKA.
Du kan også definer ytterligere energiforbruk for bygningen med timeplaner. Disse ekstra
energiforbrukene og det simulerte forbruket blir kombinert og skrevet til RIUSKA rapportene.
2

Komfort simulering

En sone komfort simulering er alltid gjennomført ved å ta en sone om gangen. Komfort
simuleringen er gjort med DOE-2.1E for en valgt dag med de valgte klimadataene. Det lar deg
62

tilpasse størrelsen på for eksempel nødvendig luftstrømninger for å garantere en viss
temperatur i en sone, eller forteller deg hva som skjer med temperaturene den simulerte dagen
når man har en spesifikk luftstrøm eller kjølekapasitet.
Rom komfort simulering er optimalt å bruke ved sammenligning av for eksempel forskjellige
typer vinduer. Man kan enkelt se om temperaturene blir kritiske eller ikke, med de valgte
parametrene.
3

Varmetap kalkulasjon

Varmetap kalkulasjon er en stasjonær kalkulasjon, gjort med den definerte
utendørstemperaturen om vinteren. Når en av varmetaps rapportene er valgt, blir
kalkulasjonen gjort automatisk basert på u-verdier til konstruksjonene, infiltrasjoner og
temperaturdifferansen mellom sonen og luften utendørs.

Import metoder
Det er to måter man kan importere en IFC-modell inn i Riuska på, som begge har blitt testet
grundig. Derfor er det viktig å forstå litt av forskjellen mellom de to metodene. Figur 12 viser
de to forskjellige metodene man får valget mellom ved import av IFC fil.

Figur 12: Illustrasjon over valg ved import av IFC i Riuska

Som figur 11 viser så fungerer ”ny metode” (new method) kun med nyere IFC-filer, som
inkluderer ”space boundaries” til å beskrive space i 3D-geometri. Det er ikke alle programmer
som kan lagre dette, men man får opp en feilmelding om man prøver å laste inn en modell på
denne metoden som mangler space boundaries. Da kan man benytte seg av dem gamle
metoden (old method) som skal fungere med fleste IFC filer, gamle som nye.
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6.1.4 Ecotect
Ecotect er et meget avansert program, hvor energisimuleringer kun er en liten del av pakka.
Det er blant annet mulig å simulere skygge og refleksjoner, solanalyser, akustiske analyser og
byggeregler for Storbritannia (building regulations). Programmet bygger opp rundt en 3Deditor med avanserte verktøy, men i denne oppgaven er modellen importert rett inn. Det er
mulig å importere både IFC og gbXML inn i programmet som modell/analyse data, i tillegg
kan man importere for eksempel VRML eller 3Ds som 3D-CAD geometri.
Kjernen i Ecotect bygger på Chartered Institute of Building Services Engineers (CIBSE) i UK
sin admittance metode (ledningsevne metode) for å bestemme interne temperaturer og
varmebelastninger. Det er en meget fleksibel termisk algoritme uten noen restriksjoner på
bygningsgeometri eller antall termiske soner som kan analyseres samtidig. Admittance
metoden blir også brukt for å estimere luftmengde kapasiteter for å sikre en konstant
lufttemperatur i bygninger. Metoden var opprinnelig laget for å kalkulere maksimum interne
temperaturer i bygninger for å sikre seg at temperaturene ikke ble ubehagelig varme i solrike
perioder.

Metoden
Denne stasjonære metoden bygger på at den interne temperaturen i hvilken som helst bygning
alltid vil gå mot den lokale gjennomsnittlige utetemperaturen. Enhver svingning i
utetemperaturen eller solinnstråling vil forårsake at den interne lufttemperaturen svinger på
tilsvarende måte, skjønt noe forsinket og dempet av den termiske kapasiteten og resistansen i
bygningskroppen. Når det totale varmetapet blir likt som den totale ytelsen, vil den interne
temperaturen stabilisere seg. Metoden bruker idealisert, sinusformet, vær og termiske responsog overflate-faktorer som er basert på en 24 timers frekvens.
I admittance metoden er temperatur og belastning to separate prosesser. Første steg er å finne
størrelsen på potensielt varmetilskudd og varmetap på bygningen, for hver time hver dag,
hvorav gjennomsnittlige daglige belastningsfaktorer blir fastslått.
Disse er kjent som belastningsfaktorer fordi de er relative til gjennomsnittsforholdene, ikke
den reelle tilstanden. Variasjoner i den øyeblikkelige belastningsfaktoren mot hver dags
gjennomsnitt kan deretter bli brukt til å fastslå den relative termiske belastningen hver sone er
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utsatt for, hver time av døgnet. Disse variasjonene i belastning resulterer i sykliske
svingninger i den interne temperaturen, som igjen hver sones time temperaturer avledes av.
Så fort detaljerte timesdata for interne temperaturer er kjent, blir en andre kalkulasjon gjort for
å fastslå det absolutte varme og kjøle behovet. Gitt innvendige og utvendige temperaturer for
hver sone; konstruksjon, ventilasjons- og infiltrasjonsbelastninger kan så presist bli fastslått
sammen med solinnstråling og interne belastninger.
Internsone behov er mer komplekse fordi de ikke kan bli faktorisert i den første prosessen
fordi interne temperaturer enda ikke er kjent. Således, ytterligere gjentakelser av både den
første og den andre prosessen blir så gjennomført for å legge til effekten av konstruksjonen og
infiltrasjonen mellom tilstøtende rom (Ecotect, 2009).

6.1.5 SIMIEN
Det norske programmet SIMIEN (SIMulering av Inneklima og ENergibruk i bygninger)
bestod tidligere av de to programmene Energi i Bygninger (EiB) og Inneklima i Bygninger
(SCIAQ), men samtidig som TEK 07 og NS3031:2007 kom så trengte man et nytt program
som taklet alt. Programmet er derfor bare et år gammelt og det kommer rettinger av småfeil
flere ganger i mnd.
”Bruksområdet er beregning av energibehov, validering av inneklima og dimensjonering av
oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. Det er også mulig å evaluere
bygningen mot de reviderte byggeforskriftene (TEK07).” (Programbyggerne, 2009)
Programmet har egentlig ingenting å gjøre med BIM, men siden denne oppgaven også
omhandler TEK og NS 3031 så ville vi ha med et program som følger de norske lovene og
reglene, for å sjekke hvordan de andre programmene var i forhold til dette. SIMIEN bygger
hovedsaklig på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS 3031. Programmet støttet
ikke import eller eksport av noen kjente filsystemer, og har ingen grafisk 2D- eller 3Doversikt over bygget.
Simuleringene i SIMIEN utføres ved at tilstanden i hver enkelt sone (luft- og
overflatetemperatur) beregnes med intervaller på 15 minutter. Tilstanden påvirkes av klima
utenfor bygningen, bygningskroppens egenskaper og tekniske installasjoner i bygningen. Det
65

er mulig å simulere luftmengder for hvert rom etter en maksimum temperatur eller CO2-nivå
under et valgt nivå etter PPM.

Det er fire simuleringstyper:

1

Dimensjonerende vinterforhold

Simulering av 1-30 døgn i vinterhalvåret. Brukes vanligvis for å finne nødvendig effekt for
romoppvarmingen og varmebatterier i ventilasjonsanlegget. Kan også brukes for å validere
inneklima ved vinterforhold (temperatur, strålingsassymetri osv.).

2

Dimensjonerende sommerforhold

Simulering av 1-30 døgn i sommerhalvåret. Brukes vanligvis for å validere inneklima ved
dimensjonerende sommerforhold samt dimensjonering av ventilasjonsanlegg og eventuell
romkjøling.

3

Årssimulering

Simulering av et helt kalenderår. Beregner netto energibruk (energibehov) og levert energi til
bygningen. Varighetskurver for temperatur og effekt oppvarming/kjøling vises også.

4

Evaluering mot forskrifter

Bygningen sammenlignes mot de reviderte byggeforskriftene (TEK). Det evalueres mot
energitiltak, energirammer og minstekrav.
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6.2

Testhuset

Det er valgt å bruke Testhuset til SIMIEN for modellering i BIM og energisimulering fordi
det er et enkelt og greit kontorbygg, hvor referanse tall er tilgjengelige via SIMIEN sin
hjemmeside (Programbyggerne, 2009).
For nye brukere av SIMIEN, har utviklerne laget et enkelt kontorbygg som et gjennomgående.
Ved å følge alle punktene i eksempelet lærer man seg programmet og samtidig får man
sjekket at man har fått riktige resultater. Det er også mulig å laste ned en referansefil og laste
den inn i SIMIEN, noe som anbefales da resultatene på siden ikke stemmer helt lenger etter
som programmet har blitt fikset for feil.

6.2.1 Inndata Testhuset
Nødvendig informasjon for å modellere opp Testhuset er tilgjengelig fra hjemmesiden til
SIMIEN og ved å ta noen enkle valg om hvor vinduer og dører er plassert på de forskjellige
veggene.

Figur 13: Plantegning fra testhus, enkelt kontorbygg med beskrivelse (Programbyggerne, 2009)
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Resten av informasjonen er hentet fra eksempelet og summert opp her:
Utvendige mål på bygningen er 11.2 x 12.7 meter. Det er flat himling mot kaldt loft på
kontorene og i korridoren, takhøyden er her 2.5 meter. I møterommet er det skråhimling,
gjennomsnittlig takhøyde er 3 meter.
Kontor 1 og 2 er like store og orientert likt og simuleres derfor som samme sone. Det samme
gjelder kontor 3 og 4. Møterommet blir brukt i snitt to timer per dag og da som oftest av
mange personer og med en del høyere internlaster. Korridoren er ikke ventilert, men får luft
via dørene til de andre rommene.
Nøyaktige målene for rommene finner vi i tabellen 6:

Størrelse rom
Kontor 1 og 2 4.5 x 3.5 meter
Kontor 3 og 4 6 x 3.5 meter
Korridor

13 x 1.2 meter

Møterom

7 x 5.5 meter

Tabell 6: Oversikt over romstørrelsene til SIMIEN testhus (Programbyggerne, 2009)

Gulvkonstruksjonen er plate på mark med 200 mm isolasjon. Takkonstruksjonen i
møterommet har I-profil sperrer med 300 mm isolasjon. Takkonstruksjonen i kontorene har
bjelkelag med I-profil med 250 mm isolasjon mot kaldt loft. Fasadene er i 36 mm
bindingsverk med 200 mm isolasjon. Alle vinduene i bygningen er av samme type (3-lags
lavenergivinduer med målene 1.4 x 1.2 meter). I korridoren er det en ytterdør med 60 %
glassinnslag.
Målet med simuleringen er å validere inneklimaet i kontorene og møterommet, dimensjonere
oppvarmings- og ventilasjonsanlegget, beregne årlig energibruk og evaluering mot
byggeforskriftene. (Programbyggerne, 2009)
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I forhold til det originale eksempelet, er klimadataene fra Bergen byttet ut med Oslo fordi
Ecotect manglet klimadata fra Bergen. Det ble senere gjort de samme simuleringene med
klimadata fra Bergen, da de ble funnet via EnergyPlus (2009) sine hjemmesider og kunne
omgjøres til Ecotect format. Det er også interessant å ha flere data å sammenligne.

6.2.2 Modellen av Testhuset
Testhuset ble modellert opp i ArchiCAD. Taket er gjort flatt over hele bygget, for å lette
modelleringen og slippe problemer med feil volum ved skråtak. Nøyaktige plasseringer av
dører og vinduer er ikke mulig å lese av plantegningen i figur 12. Derfor er noen plasseringer
og lengder valgt ut i fra naturlig fornuft. Begge simuleringsprogrammene, Riuska og Ecotect,
får uansett den samme modellen inn, mens SIMIEN sitt oppsett forblir urørt. Den eksporterte
modellen sin plantegning er å finne i Vedlegg B.
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6.3

Bygning 103

Bygning 103 er Forsvarsbygg sitt pilotprosjekt når det gjelder å få modellert et eksisterende
bygg til BIM, og skal kunne brukes i de andre leirene til Forsvaret. Hovedbakgrunnen for
prosjektet har vært å energieffektivisere og energioptimalisere bygget. Bygget er et
undervisningsbygg litt utenom det vanlige, som ble prosjektert våren 2003, og ferdigstilt i
2005. Selv om bygningen bare var noen år gammel, fungerte den ikke. De tekniske
installasjonene jobbet hver for seg og ikke i samvirke. Det var derfor nødvendig å gjøre noe
med bygget. Bilde av hovedfasaden med spiserom øverst og klasserom i nederste etasjen sees
på figur 14.

Figur 14: Bilde av hovedfasaden til Bygning 103
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Bygget er totalt på 4500 m2 og består av:
-

40 % store verkstedshaller

-

20 % interne verksteder/garderober

-

20 % kontorer

-

20 % klasserom

Bygningen brukes ikke daglig som undervisningsbygg, men i bolker på 3-4 uker om gangen
flere ganger i året. Det gjør at om man ikke har behovsstyrt varme og ventilasjon av bygget,
vil energikostnadene bli utrolig store i forhold til bruken. Kontorene brukes på hverdagene
året gjennom.

Før prosjektet om energieffektivisering:
-

Lyskontroll av rommene etter bevegelse

-

Varmestyring (ventilasjon, radiator og gulvvarme) etter utetemperatur, og ikke
romtemperatur

-

Ventilasjon etter varmebehovet, og ikke etter bruken av rommet

-

Alle anlegg jobbet for seg selv

Etter forbedringene:
-

Integrert kontroll av lys og varme i alle rom

-

Målere på alle strategiske områder for å bestemme hvordan energien blir brukt

-

Installasjon av integrert bevegelsesensorer, romtemperatur og CO2-målinger i alle rom

-

Alle anlegg jobber sammen

-

Bruker åpne standarder
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Figur 15: Skjermbilde av Bygning 103 hentet fra Solibri Model Viewer

Som en del av energioptimaliseringsprosjektet til Forsvarsbygg ble det i januar 2009 installert
13 sensorer for å kunne måle alle forskjellige forbruk nøyaktig. Ved hjelp av disse sensorene
skulle vi kunne få de beste data å sammenligne med simuleringene. Forsvarsbygg benytter seg
av en webløsning hvor de som har tilgang, kan sjekke alle energidata for de forskjellige
byggene i leirene til Forsvaret. Dessverre har de ikke klart å få data fra disse sensorene
tilgjengelige på nettet, det vil forhåpentligvis skje løpet av sommeren 2009. Dette svekker
oppgaven betydelig, siden bygget er så komplisert og avansert at man er nødt til å få bra
match mellom simulering og reelle data, før man kan simulere for å finne energioptimale
innstillinger. Kapittel 3.5 tar opp at den prosentvise økningen/nedgangen, når man simulerer
caser mot hverandre, kan holde for å ta de riktige valgene. Bygning 103 har vært i bruk i flere
år og vi snakker derfor ikke om hva den prosentvise effekten plasseringen av et vindu har. Vi
er nødt til å betrakte Bygning 103 som om det bestod av mange mindre leiligheter, som alle
lever sine egne liv, men som får all luft og varme fra et sentralt sted. Vi må se på totalen, for
hvis vi får overskuddsvarme i rommene på en side, så kan vi utnytte den til oppvarming på
andre siden.
Måten alle dataene snakker sammen er ved hjelp av et SD-anlegg, som fungerer som byggets
hjerne. SD-anlegget er den installasjon som muliggjør full styring og automatisering av de
tekniske anlegg i et bygg. Det fungerer som en overordnet styring av de tekniske anlegg. Her
kan alle prosesser styres fra, enten vi snakker om varme, luft, kjøling eller lys.
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På et sentralt kontor plasseres en PC med programvare som kommuniserer mot
automatikkutstyr plassert i fordelings- og automatikktavler i byggene. Fra denne pcen
programmeres eksempelvis driftstider for ventilasjon eller ønsket temperatur i et klasserom.
Det kan også velges hvilke tider en ønsker rommet oppvarmet. SD-anlegget registrerer
kontinuerlig energiforbruk og styrer de tekniske anleggene slik at tariffene utnyttes optimalt
med tanke på lave energikostnader. Det er store besparelser både på miljø og energiforbruk
ved å installere et SD-anlegg. I tillegg letter det jobben for drifter/vaktmester.

6.3.1 Oppgaven
Arbeidet med å energioptimalisere bygningen hadde pågått et års tid før prosjektet mitt startet
opp på Sessvollmoen i januar 2009. Den delen av prosjektet som jeg ble med på, var å få
modellert bygget og de viktigste VVS-, varme- og elektriske komponentene i IFC. Og deretter
bruke modellen for energisimuleringer på bygget for å finne optimal drift.
”Målet er et bygg som fungerer teknisk optimalt tverrfaglig innen gitte eksisterende rammer.
Bygget skal kunne måles med hensyn på energi, kundetilfredshet og driftsøkonomi. Bygget er
grunnlag for optimalisering av eksisterende bygningsmasse med tanke på klima- og energi
besparelser.” (Mohn, 2009)
Det er YIT som stod for det elektriske i bygget, og de har nå ansvar med å få tegnet dette opp
i 3D i modellen og berike modellen med all nødvendig informasjon. Gunnar Karlsen (GK) har
stått for VVS-arbeidet og tegner det også opp i 3D for tiden. Forsvarsbygg har valgt DDS sin
programvare til å tegne opp VVS og elektro. Det har også vært både kurs og møter mellom
Forsvarsbygg, DDS, YIT, GK og undertegnede under oppgaven. Dette har vært veldig nyttig,
da man lærer seg hvordan samarbeid mellom flere aktører må gjennomføres for at prosjektet
skal komme i havn. Stian Tonheim hos DDS driver med både opplæring av programvaren og
som teknisk hjelp for Forsvarsbygg i dette prosjektet. Dessverre er rammen på prosjektet fra
Forsvarsbygg mye lenger enn denne oppgaven.
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6.3.2 Modellen av Bygning 103
Bygningen ble tegnet om til IFC-modell i slutten av 2007 av et firma i Bergen, et annet firma
enn de som tegnet det opprinnelig. Modellen er laget ved å modellere opp de originale DWGfilene om til en IFC-modell ved hjelp av Revit Architecture.
Klimaet på Sessvollmoen er tilsvarende som Gardermoen, men siden det kun er SIMIEN som
har dette som valg, er Osloklima valgt ved simuleringer. Dette stemmer ikke helt da
Sessvollmoen ligger et godt stykke innlands i forhold til Oslo, men alle programmene har da i
utgangspunkt brukt samme data. Ved evalueringer mot byggeforskriftene skal man uansett
bruke Osloklima, men man må selvfølgelig bruke riktige klimadata når man ønsker å finne det
nøyaktige energiforbruket.
Når det gjelder klimadataene i de forskjellige programmene så er de ikke 100 % like, men
over et års tid skal forskjellene ha utjevnet seg.
Det er brukt en god del tid på å innhente data om oppbygging av vegger, gulv, dører og
vinduer. Selv om bygget ble prosjektert for litt over 5 år siden, er det utrolig at det skal være
så vanskelig å få tak i disse dataene. Alt av materialer og u-verdier til både yttervegger og
innervegger er lagt inn i databasen til Riuska. De er samlet i Vedlegg A, slik at andre kan få
bruke det senere.
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6.4

BuildingSMART i driftsfasen

Forsvarsbygg sitt mål med buildingSMART prosjektet på Sessvollmoen er å få de ulike
installasjonene til å ”snakke” sammen, enten det gjelder varmtvann, luft-, strøm- eller
temperaturstyring. På sikt er det ønskelig at utskiftning av deler i bygget kan gjøres ved et
”klikk” i 3D-modellen, og bestillingen blir straks registrert hos leverandøren. Forsvarsbygg
vil også kunne se hva som skjer med ventilasjon og andre prosesser i bygget på den samme
3D-modellen. Målet er uansett et lavere energiforbruk. (Klimaløftet, 2009)
En intelligent BIM for bruk i driftsfasen er avhengig av å snakke med SD-anlegget, noe som
fortsatt gjenstår å få til. Dagens SD-anlegg har mulighet for blant annet kontroll over:
-

Alarmsystem og brannsystem

-

Nødlys kontroll

-

Nøkkelsystem (PKI)

-

Overvåkingssystem

-

Dokumentere krav til inneklima og gasser (for kontroller)

-

Ventilasjons- og oppvarmingssystemer

-

Intelligent lys- og oppvarmingskontroll

Forsvarsbygg sine ønskelige muligheter når man får til kobling av BIM og SD-anlegg:
-

Bestille utskiftninger og deler med et klikk

-

Registrering og kontroll av tagging og annet hærverk

-

Kontroll mot forskrifter ved oppgraderinger og nye krav

-

Kontroll av universell utforming ved oppgraderinger eller på generelt grunnlag

-

Kontrollere oppdaterte livssykluskostnader (LCC)
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7

Resultater

I dette kapitlet blir erfaringer og tips fra de forskjellige programmene lagt frem, sammen med
resultatene fra simuleringene på Testhuset og Bygning 103 pluss resultatet av
buildingSMART for driftsfasen. Alt av erfaringer, problemer og tips er samlet under sine
programmers overskrifter, men noen av problemene kan likevel oppstå under flere av
temaene.

7.1

ArchiCAD

Import
Støtten for import av IFC er meget god. Det oppstod ingen problemer med at programmet
stoppet opp eller nektet å importere filer, selv om det kunne være noe tull med dem. Når
modellen er importert, så arbeider man videre i ArchiCAD sitt filformat før man til slutt, eller
ved behov, eksporterer en ny IFC-modell. Det samme gjelder for alle programmene som er
testet, det er ingen som bruker IFC som eget filformat.
IfcSpace er det samme som soner (zones) i ArchiCAD. Sone-stemplene blir veldig store ved
import, men det er bare å endre de til ArchiCAD sine norske stempler for eksempel. Det var
ingen muligheter for å slå sammen flere plan ved import, det må gjøres manuelt og tar litt tid.

Eksport
Før man eksporterer modellen er det noen viktige ting man må passe på. Det er veldig viktig
at man setter høydene til de forskjellige sonene riktig og ikke bare bruker samme
standardhøyde på alle. Dette kan man gjøre enten manuelt eller i 3D-vinduet. Om veggene i et
rom er 2,7 meter høye og sonen bare er 2,4 meter høy, så ”forsvinner” de siste 0,3 meterne
spacen sitt volum. Det er også viktig å passe på at sammenføyningen av vegger gjøres
konsekvent likt. Dette påvirker arealene til veggene i noen av programmene fordi de leser
geometrien forskjellig. Figur 16 viser eksempel på hvordan noen programmer kan lese og
beregne vegger.
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Figur 16: Illustrasjon over unøyaktige veggarealer i Solibri Model Viewer på grunn av sammenføyningsmetoden
mellom to vegger

Ved eksport har man en del valg over flere sider. Figur 17 viser den første og viktigste siden.

Figur 17: Innstillinger i ArchiCAD ved eksport av IFC

77

Forklaring til de forskjellige valgene, og anbefalt innstillinger:
-

Geometric Representation: da ingen av modellene inneholder noe terreng, er dette ikke
testet. Default er derfor anbefalt.

-

Export Element: All visible.

-

Area/Volume calculation gir kun noen ekstra tall, men de fleste IFC-viewere og
program regner dette ut selv. For å spare størrelsen på modellen velg Uncheck.

-

Extended Properties gjør modellen veldig stor, fordi hver minste detalj av for
eksempel en dør blir lagret. Uncheck.

-

Save space boundaries må man ha med, ellers så vil ikke DDS-CAD ha noe rominfo
og i Riuska vil importfunksjonen kun fungerer på den ”gamle metoden”. Check.

-

Save space containment vil si at man lagrer møblene i for hver sone. Dette kan
kanskje bli nyttig i senere IFC versjoner, hvor for eksempel
energisimuleringsprogrammene automatisk kan innhente varmekapasiteten til
møblene. Uncheck.

-

Resten av innstillingene på denne siden er unyttige. Default Door/Window type gjør
alle dørene like og det samme med vinduene. Uncheck.

Et par sider videre kommer den neste viktige siden, exterior. Her skal man velge hvilke layers
(tegningslag) som ytterveggene ligger på og hvilke som innervegger ligger på. Det er mulig å
velge for eksempel både bærende innervegger og ikke bærende innervegger. Dette gjør det
enklere for både energisimuleringsprogrammer og stabilitetsprogrammer/FEM-programmer,
fordi ArchiCAD da lagrer i IFC-filen om veggen er en yttervegg eller ikke. I tillegg så bør
man under IFC-egenskapene til en vegg legge inn om den er bærende eller ikke, ikke bare i de
prosjektene man skal jobbe med stabilitetsprogram. For også for senere bruk hvis man ønsker
å flytte en vegg, kan man gå inn i modellen og se veldig enkelt hvilke vegger som er bærende.
I følge Statsbyggs BIM-manual side 51 (Statsbygg, 2009a) skal dette ligge under
Pset_WallCommon  IsExternal  LoadBearing. Når dette skal legges inn i modellen og av
hvem i prosjektet står også forklart.
Selv om Riuska ikke vil lese dette, så anbefales det å følge prosedyren man må tenke på at
modellen skal vare i hele byggets levetid. Kanskje blir modellen man bygger opp ikke brukt
på flere år før man skal rehabilitere bygningen, og da er det veldig greit om
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simuleringsprogrammet kan lese hele modellen og gi et svar uten at man må plotte inn alt
manuelt.
Det skal legges til at DDS-CAD ofte hadde problemer med å godta modeller hvor det var satt
opp hvilke vegger som var inneregger og yttervegger. Dermed er man nødt til å velge at
ArchiCAD ikke skal lagre dette likevel, inntil feilen blir rettet, hvis man skal bruke DDSCAD i prosjektet.
ArchiCAD lagrer også navnene til spacene feil, den lagrer navnet på norsk som ”kontor”
under IfcSpace Attributes, og ikke under Pset_SpaceCommon Category som er det riktige. Se
side 49 i BIM-manualen (Statsbygg, 2009a). At det blir lagret på norsk er egentlig ikke et
problem når IFD er på plass, men det hjelper ikke når det lagres feil sted.

7.2

DDS-CAD

Import
Programmet har problemer med noen IFC-filer, som gjør at programmet stopper opp
importen. Det er synd at programmet ikke klarer å importere modellen inn og heller opplyse
om feilene slik at man får gjort noe med dem. Det kommer opp en feilmelding, men
kompleksiteten til en IFC-fil gjør at det er nærmest umulig å skjønne feilen og rette den opp.
Modellene fungerte alltid fint i de andre programmene når DDS-CAD ikke vil importere dem.
Når programmet ikke finner noen feil, så gjør det et meget bra arbeid.
Figur 18 viser import av den første originale 103 modellen, og at den bestod av hele 8 plan
som man ser på den venstre siden. På høyre side kan man velge å slå sammen for eksempel
alle takplanene i modellen under IFC-importen. Man kan også legge til en etasje for rør og
fundamenteringer i bakken om man har glemt det. Dette sparer en for mye tid og knoting.
Selv om det gikk bra å importere den originale modellen inn og gjøre den om til 3 plan, ble
det mye kluss med den eksporterte filen, av ukjente grunner. For at romprogrammene skal
fungere i DDS-CAD er det viktig at det er lagret IfcSpace i modellen.
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Figur 18: Skjermklipp fra DDS-CAD under import av den originale 103 IFC-modellen

Eksport
Det er viktig å merke seg at selv om man importerer inn en modell med ”space boundaries”,
så får man ikke eksportert det videre. DDS-CAD har mulighet for å legge inn u-verdier, koble
objekter med fiktive eller reelle objekter på en enkel måte. Det er også mulig å gjøre
stasjonære energiberegninger. Bugs i programmet gjorde at programmet hadde problemer
med å lagre u-verdiene. Derfor ble aldri denne funksjonen testet. Disse termiske verdiene kom
heller ikke med på eksport av modellen. Det er sannsynligvis den samme bugen som gjør det.
Man kan velge om man ønsker å eksportere en helt ny modell eller om man for eksempel kun
skal eksportere VVS-objektene man har jobbet med. DDS-CAD har også kommet veldig langt
med kobling mot objektdatabaser til store leverandører ved hjelp av IFD.
Programmet bærer dessverre preg av en del bugs. Det kræsjet desidert mest av alle
programmene som ble testet, ofte uten grunn eller at programmet jobbet med noe. Å bruke
programmet til å modellere vegger, dører, vinduer osv. er vanskelig og uvant. Det er så utrolig
mye enklere å modellere med ArchiCAD. Derfor ble ikke DDS-CAD brukt til å modellere så
mange modeller som ønskelig, for å finne ut om feil stammet fra eksportfunksjonen til
ArchiCAD.
Det finnes også en gratis DDS-CAD Viewer for å se IFC og DWG-filer. Denne fungerer fint,
bortsett fra litt problemer med rendrering hvor den leser hele modellene som hvite og dermed
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er vanskelige å studere. Denne feilen var på begge pcene det ble testet på.

7.3

Riuska

Riuska har en veldig dårlig manual, og det er vanskelig å finne informasjon om programmet
på nett. Grensesnittet er så enkelt og brukervennlig det er mulig å lage. Så heldigvis er
programmet utrolig enkelt å komme i gang med.
Riuska sine oppgitte arealer er fra innsiden av veggene og det samme for tak og gulv.
Arealene som oppgis i de forskjellige programmene er overraskende veldig ulike. Det kan
være snakk om ganske stor forskjell når veggene blir store, siden noen programmer oppgir
innvendig areal, mens andre bruker det utvendige.
Programmet støtter ikke særlig mer enn import av geometri og vinduer og dører som objekter.
Når man er ferdig med å simulere i Riuska kan man tilbakeføre resultatene til IFC-modellen.
For hvert rom vil luftmengder, varmeeffekt og kjøleeffekt lagres. I følge Killingland (2009)
skal programmet også tilbakeskrive elementparametre. For konstruksjonselementer skal
dermed u-verdier, varmekapasitet og solskjerming for vinduer tilbakeføres. Figur 19 viser at
informasjon om spacene gikk fint å tilbakeført til IFC-filen.

Figur 19: Skjermbilde fra Riuska som viser tilbakeføring av data til IFC modell etter simulering

Figur 19 viser ikke noe om tilbakeføring av konstruksjonselementer. Etter testing på flere
modeller så fungerte ikke tilbakeskriving på noen av dem. Informasjon om hvilke romtyper de
forskjellige spacene er, er heller ikke støttet ved verken import eller eksport. Om man velger
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”Save the space groups to IFC” kommer det opp en feilmelding og programmet klarer ikke å
lagre noe. Man bør derfor ikke velge det alternativet og da fungerer det. Det skal sies at ved
testing av tilbakeskrivingene så var IFC-filen ubrukelig etter dette og ville ikke åpnes av noen
av de andre programmene.
Riuska leser nesten bare geometri fra en IFC-fil, og benytter seg ikke av funksjonen som sier
om en vegg er yttervegg eller ikke. Programmet klarer som oftest å velge ytterveggene riktige
selv, men ofte blir mange av innerveggene oppdelt i mindre vegger og klassifisert som
yttervegger. Dette tar unødvendig tid og rette opp i, og er illustrert i figur 20.

Figur 20: Skjermbilde over problemer med riktig import av vegger i Riuska. Grønne vegger er yttervegger og
lyse vegger er innervegger

Fra figur 20 ser man også at veggene er delt opp i små deler der det kommer en annen vegg
vinkelrett festet. Det gjør at man kan få 20 vegger å holde styr på i selv et lite space og er
ganske så irriterende.
Man kan bygge sitt eget bibliotek av komponenter, timeplaner og krav til ventilasjon i de
forskjellige space-typene, enten som er faste eller som kun gjelder for det aktuelle prosjektet.
Selv om man har lagret u-verdier, navn på vegger, space-type osv. i IFC-modellen så kobler
ikke Riuska noe av dette mot sitt eget bibliotek. Dette er veldig synd, for det er nettopp den
jobben som tar lang tid og som BIM i utgangspunktet skal spare oss for tid med. Det burde
være en enkel oppgave for utviklerne av programmet å implementere dette. En trøst er likevel
at om man først har satt opp en case, så kan man importere filen på nytt og velge å kopiere
verdiene man la til den forrige casen man jobbet med. Dette gjelder uavhengig av hvilken
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import metode man bruker. Det er mulig å sammenligne flere caser mot hverandre i
programmet.
Man kan sette opp internlaster til de forskjellige rommene selv eller bruke standardverdier.
Disse kan man knytte mot to timeplaner, en for å finne størrelsene på lufteanlegget (sizing
schedule) og en for å finne energiforbruket (energy schedule). Man kan sette opp flere
ventilasjonssystemer og soner, og ekskludere for eksempel sjakter. Ventilasjonssystemer er
ganske enkle og greie og vist i figur 21. Det går for eksempel ikke å sette opp varmesystemer
med vannbåren varme.

Figur 21: Skjermbilde fra Riuska og oppsett av ventilasjonssystem

Programmet oppgir også varmetapet til bygget på en valgt dag. Svaret oppgis på en måte som
ikke er vanlig å bruke i Norge, og mot de finske reglene i CODE 2008. Resultatet må
multipliseres med 3600 og divideres på 1000 for å finne svaret i kWh. Det er ikke mulig å
legge inn egne regler.
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Som tidligere forklart i kapittel 6.1.3 så er det to metoder man kan bruke når man skal
importere en IFC-fil inn i Riuska:

Import ”ny metode”
Velger man den nye metoden, så gjør Riuska et par feil som gjør at man dessverre ikke kan
bruke den metoden i hele tatt. Flere ganger blir alle arealene til veggene mindre enn de er ved
bruk av gammel import metode. For arealene til veggene så blir arealene til dørene trukket i
fra, noe som er helt feil og faktisk gjør at programmet i noen tilfeller ikke vil gjøre simulering.
Vindusarealene behandles derimot riktig. Det er likevel ikke absolutt alle ganger at arealene
til veggene trekkes fra arealene til dørene når man bruker den nye metoden, men grunnen er
usikker og det skjer ved de fleste utprøvingene. Arealene til gulv og tak blir mest presise når
man bruker den nye import metoden og programmet oppgir da samme arealer som Solibri,
mens tallene er litt avrundet ved bruk av den gamle metoden.
Det største problemet er likevel at himmelretningene på veggene (azimuth) som vanligvis da
er 0, 90, 180 eller 270 grader i forhold til nord, nå blir vilkårlig tall fra 0 til 5 grader. Flere
vegger får ikke oppgitt noe i det hele tatt. Selv om Riuska tegner opp modellen helt perfekt, så
hjelper ikke det. For selv om arealer og volumer er riktige for spacene, så blir luftmengdene
til alle rommene programmet beregner, opptil 50 % lavere ved bruk av den nye metoden.
Dette er selvfølgelig helt feil. Siden man ikke kan manuelt endre disse innstillingene i Riuska
så blir hele denne metoden ubrukelig. Det var kun hvis modellen var et kvadratisk hus uten
innvendige vegger at den nye import metoden fungerer riktig. Det er også testet med
Statsbygg sin HITOS modell med samme resultat. Ved testing av HIBO modell til Statsbygg
stoppet hele Riuska opp, noe som kan ha noe med størrelsen på modellen å gjøre.
Navnene på tak, gulv og vegger importeres riktig, men taket ble ikke alltid med. Dette kan ha
noe med høydene på spacene som forklart under kapittel 7.2 om ArchiCAD eksport, uten at
det er sikkert. Figur 22 illustrerer at alle navnene på tak, gulv og vegger er riktig med.
Arealene til veggene er riktige og arealet til tak og vegg er ikke avrundet, mens azimuth til
veggene er feil.
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Figur 22: Skjermbilde av et space i Riuska ved bruk av ny import metode
.

Import ”gammel metode”
Det var ofte at modellen så helt feil ut når man brukte den gamle metoden. Vegger manglet,
eller de bestod kun av endene. Likevel så er dette eneste måten man kan bruke i Riuska, så da
må man jobbe med modellen til den ser bra ut i importen.
Selv om den gamle metoden ikke benytter seg av ”space boundaries”, må modellen likevel ha
space-info for alle rommene. Navn på vegger kommer med når man velger den denne import
metoden, men ikke navn på tak eller gulv. Dette kan man se på figur 23. Tak- og gulv-areal er
her avrundet, og azimuth er riktig for alle veggene.

Figur 23: Skjermbilde av et space i Riuska ved bruk av gammel import metode
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7.4

Ecotect

Ved import av modell data må man linke materialene/elementene som programmet har lest,
mot det som ligger i biblioteket. Det er selvfølgelig mulig å endre på biblioteket, men det er
mye lettere å administrere og bruke biblioteket til Riuska. Ecotect klarte aldri å tippe (guess)
noen linker, men det har sannsynligvis mest med at de fleste materialer og elementer har navn
på norsk fra ArchiCAD. Det er mulig å lagre flere oversettelsesmaler, slik at neste gang man
importere en oppdatert modell eller en lignende modell så kjenner Ecotect igjen elementene
og materialene og kobler dem riktig.
Det er flere valg under oppvarmingssystemer og ventilasjonssystemer i dette programmet enn
i Riuska. Faktisk er valgene så mange, samtidig som de bruker en del utrykk og begreper i
Storbritannia som er helt ukjente i Norge, at selv med hjelp fra flere veiledere klarte vi ikke å
finne alle faktorer som skulle inn. Det mangler hjelpefil om alt av tekniske installasjoner i
programmet, ellers så er manualen og eksemplene på hjemmesiden veldig gode.
Simuleringsresultatene fra Ecotect blir derfor ikke så nøyaktige som ønsket, men de ble
tilfredsstillende.
Det er også ferdige årsplaner og timeplaner for flere store land, og enkelt å lage en egen for
Norge. Den kan lagres for bruk i andre prosjekter. Det følger blant annet med et eget
værprogram (Weather Tool) hvor man har full kontroll på alle klimadata. Det fantes ingen
data for noen byer i Norge, men EnergyPlus sine sider har for både Bergen og Oslo
(Fornebu), og de kunne importeres inn i Weather Tool og lagres i riktig format for Ecotect.
Det er mulig å bruke Weather Tool til å finne optimal plassering av bygget med et par enkle
trykk. Du har også mulighet for å studere vindroser, solinnstråling osv. Eksempel på studering
av sol- og skyggeforhold i Ecotect er vist i figur 24.
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Figur 24: Illustrasjon fra Ecotect sine sol- og skyggeanalyser med testhus modellen

IFC import
Versjon 5.6 er den første versjon som støtter IFC import, men det er ikke støttet fullt ut enda.
Denne versjon er minst 1 år gammel og er laget av SquareOne. De ble kjøpt opp av Autodesk
i 2008 og alt de har klart å gjøre med den nye versjon Autodesk Ecotect 2009, er å endre
navnet på programmet. Figur 25viser advarselen man får opp ved import av IFC-fil.

Figur 25: Skjermbilde fra Ecotect som viser advarsel ved import av IFC-fil

Det viser seg at ”avansert geometri” (complex curves) som skråtak blir helt flate tak og
ifcSpace data som tilsvarer den nye ”space boundaries” metoden i Riuska fungerer ikke i hele
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tatt. Figur 26 viser skjermbilde fra import av modelldata. Eneste måten å få hele modellen inn
i programmet er å velge standardinstillingen med ”create each entity as a separate zone” som
vil si at alle objekter som blir importert blir gjort om til hver sin sone. Det blir et enormt kaos
av soner, særlig siden den ikke leser inn romnavnene riktig ved dette valget, og det blir
umulig å rette opp modellen. Den beste metoden for IFC-import er å velge og fjerne begge de
to valgene nederst. Da får man volummodeller av alle rommene med riktige navn, men ingen
vinduer eller dører som man selv kan sette inn. Det er ikke mulig å eksportere IFC-filer, men
det er like greit siden programmet ikke støtter skikkelig import enda.

Figur 26: Skjermbilde fra Ecotect ved import av modell data

gbXML import
Ecotect støtter også blant annet import av gbXML, som nettopp ble laget i sin tid for
programmer som dette. Autodesk Revit skal ha innebygd gbXML eksport støtte, mens med
ArchiCAD så er det beskrevet i kapittel 6.1.1 hvordan man eksporterer modellen i gbXML.
Dialogboksen ved import av gbXML som modell data er helt tilsvarende som vist i figur 22,
bortsett fra de to valgene nederst til venstre som kun gjelder for IFC. Også her må man koble
sammen materialer og elementer før man kan jobbe videre med modellen.
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7.5

SIMIEN

Programmet inneholder klimadata for rundt 25 steder i Norge pluss 4 stykker i Danmark. Det
er mulig å endre og legge til steder her også, selv om det ikke er like enkelt og elegant som
med Ecotect Weather Tool.
Det er mulig å legge opp flere typer energiforsyninger, avansert ventilasjon og oppvarming.
Programmet bruker data fra NS 3031 der det foreligger. Det skulle gjerne vært et avansert
timeplansystem slik Ecotect og Riuska har. Det tar tid å legge inn alle tider for forskjellige
internlaster i de forskjellige rommene. Det mest effektive man kan gjøre er å bruke ”copy &
paste” på så mye man kan. Det gjelder både soner, fasader, dører, vinduer osv. Alt av arealer
må legges inn manuelt, det samme med volumer som man må regne ut selv. Det burde vært
areal og romhøyde man skulle tastet inn slik at man fikk opp volumet automatisk. Figur 27
viser gode valgmuligheter for energikilder og oppvarmingssystem. Valgene er hentet rett fra
NS 3031 og de fleste anbefalte verdiene er også derfra, eller fra Byggforsk
kunnskapssystemer.

Figur 27: Illustrasjon fra SIMIEN som viser valgmulighetene for energikilder og romoppvarming

89

7.6

Testhust

Resultatene fra Testhuset kan sees i tabell 7. Den er delt opp i to klimatiske steder, og med to
resultater hver. De komplette resultatene kan sees i vedlegg C. Alle resultatene gjelder for et
års simulering.

De tre simuleringsverdiene er:
1. Totalt forbruk [kWh]
2. Forbruk u/internlaster [kWh]

Oslo klima

Bergen klima

Program

1

2

1

2

SIMIEN

13320

9125

11369

7174

Riuska

12900

6300

11300

4700

Ecotect

-

9982

-

7388

Tabell 7: Simuleringsresultater fra Testhuset over et år
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7.7

Bygning 103

Den originale modellen av Bygning 103 hadde store mangler, og ble derfor importerte inn i
ArchiCAD og forsøkt rettet på. Deretter ble den eksportert ut i en ny IFC-fil. Denne nye
modellen ble fortsatt ikke riktig importert inn i Riuska ved bruk av ”gammel metode”. Flere
av veggene manglet, mens andre vegger manglet høyde eller kun kantene var synlige.
Modellen som er fikset på i ArchiCAD så derimot helt riktig ut ved bruk av ”ny metode”.
Problemene med bruk av ”ny metode” i Riuska dukket så opp, som forklart under kapittel 7.3
om Riuska, så det var ikke vits å gå videre med den på det stadiet. ArchiCAD modellen av
103 fungerer heller ikke å importere i DDS-CAD. Siden modellen ikke fungerte i Riuska eller
DDS-CAD så var det ikke noe vits i å fortsette med å bruke den.
Etter en måneds tid med prøving og testing av den originale modellen, ble det bestemt i
samråd med BIM-veilederen i prosjektet, Stian Tonheim fra DDS, at modellen ikke var god
nok. Vi fikk tilsendt en ny og oppdatert modell av Bygning 103 fra samme firma som sist,
men dessverre så er det fortsatt mye feil i modellen. Selv om det hjalp noe, ble det valgt og
ikke å jobbe videre med simulering av Bygning 103 i oppgaven.
Å gjøre om Bygning 103 fra IFC til gbXML med ArchiCAD kunne vært en løsning. Bygget
er som sagt veldig kompleks og modellen er som kjent ikke veldig god. Modellen i gbXML
ble derfor ikke tilfredsstillende den heller. Siden prosjektet og oppgaven i første omgang
handler om BIM og IFC så er det ikke valgt å bruke masse tid på å få dette til heller.
Mangler/feil til den originale IFC-modellen av Bygning 103 var blant annet:
-

Modellen var bygget opp over 8 etasjer/plan, hvor de forskjellige takene blant annet lå
på hver sine plan. Bygget består av 2 etasjer, så modellen skal egentlig inneholde 2
eventuelt 3 etasjer om man legger takene på eget plan. Forsvarsbyggs DAK-manual sier
ingenting om dette, mens Statsbyggs BIM-manual sier at den skal være 3 etasjer, hvor
takene skal ligge på eget lag. Problemet er tidligere illustrert i figur 18 om DDS-CAD.

-

Hvis et space ikke fyller helt opp til toppen av et vindu, vil vinduet ikke bli eksportert
med heller. Som for eksempel ved skråtak, noe som gjør at både volum blir feil og et
vindu mangler. Om man fyller opp spacen helt, så blir det feil på programmet som leser
filen fordi man da har brukt boolske funksjoner i ArchiCAD, noe som ikke støttes fult
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av IFC enda.
-

En vegg som er for eksempel to meter høy i ene enden og tre meter høy den andre
enden, må deles opp i to mindre vegger. Selv om tegneprogrammet viser det riktig, så er
det problemer med å lese slike ”boolske” vegger. De blir lest som en trekant på toppen
hvor veggen går skrått fra to til tre meter som den grønne streken på figur 28 viser. Den
røde streken viser hvor veggen må deles opp i to deler for å unngå dette problemet.

Figur 28: Illustrasjon av problemer med vegger og boolske operasjoner

Figur 29: Illustrasjon av problemer med space og høyder ved skråtak
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-

Alle space må gå opp til underkant etasjeskiller eller himling på laveste punkt. Det
hjelper ikke om et rom har forskjellige takhøyder og bruke boolske operasjoner for å få
det til å se riktig ut i ArchiCAD. Har man skråtak er det derfor heller ingen vits å fylle
spacen helt, den må stå vannrett der taket begynner å skrå (laveste punkt). Dermed blir
volumet til rommet feil, noe som er en svakhet i eksporten til ArchiCAD. Figur 29 viser
dette problemet.

-

De fleste veggene gikk hele veien fra bakkenivå til tak, men de må deles opp sånn at
den nederste delen av veggen hører til første etasje og den øverste delen til andre etasje.
Ellers så mangler det plutselig vegger i rommene i andre etasje når man for eksempel
skal legge inn u-verdier i veggene.

-

Hallene hadde ikke blitt definert som rom, og manglet derfor IfcSpace. Dermed manglet
det totalt 1800 m2 når man importerte modellen inn i Riuska.

-

Glassfasadene var eksportert som mange enkeltobjekter og ikke som et vindu. Det
gjorde at det ble et åpent hull i veggen flere steder i noen av programmene. Det manglet
også glassfasader flere steder og et par porter og dører, som alle var på de originale
DWG-filene.
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7.8

BIM i driftsfasen

Utviklingen av SD-anlegg har kommet langt de siste årene, og det jobbes med å
implementerer IFC-modellen inn i anlegget. Det vil si at man er nødt til å finne en mulighet
for at dagens SD-anlegg skal kunne hente ut plantegninger, 3D-modeller og annen
informasjon fra en IFC-modell. Det er fortsatt en stor jobb med å utvikle både IFD’er og
IDM’er for dette formålet.
Når man har fått på plass denne koblingen er det to store nye muligheter som jeg ser med bruk
av BIM i driftsfasen. Den første er å benytte prognosestyring av været for styring av
varmesystemet, sammen med kobling mot timeplaner og bruksmønster på samme måte som i
energisimuleringsprogrammene. Tanken her er å videreføre tjenesten som SMHI tilbyr i
Sverige, slik at anlegget automatisk kjører energisimuleringer basert på prognoser av været.
Dette må bli en helautomatisk prosess som oppdaterer seg i takt med værprognosene og
selvfølgelig tar hensyn til temperaturer og annen info sensorene i bygget i det man kjører
simuleringen. Ut i fra IFC-modellen kan man også ta hensyn til tregheten i de tyngre massene
siden dette er informasjon som vil ligge i modellen. Dermed kan man ta hensyn til om en
sommerdag er varm og skyfri eller regnfull.
Kobler man videre dette sammen med timeplaner og bruksmønster for bygningen, vet SDanlegget selv hvor mye oppvarming det er behov for og hvor mye som kan utnyttes i forveien
ved hjelp av prognosestyringen. Nattlufting kan dermed utnyttes maksimalt. Har man i tillegg
for eksempel har solcelleoppvarming, har man også full kontroll over når man trenger ekstra
energi. Med oppdaterte energipriser så kan man derfor ta valget på forhånd og kjøpe inn den
billigste energitypen. Kanskje kan man ta hensyn til pollen i luften og redusere problemene
for de som er allergiske.
Senere når flere og flere bygg blir modellert om til intelligente BIM’er og bruken av SDanlegg kanskje er blitt vanlig også i mindre boliger, så har man jo all informasjon tilgjengelig
for at alle skal kunne utnytte prognosestyring av været.
For Forsvarsbygg sin del, eller andre fjernvarmeanlegg, så kan man ta dette enda lenger ved å
koble opp styringen av bioanlegget opp mot de prognosestyrte brukerne som er koblet opp
mot fjernvarmeringen. Dermed har man kontroll på hvor mye alle brukerne har behov for og
man får full kontroll over fyringen, og man produserer ikke mer enn nødvendig. Ved hjelp av

94

langtidsvarsel for været og prisprognoser for energipriser har man full kontroll over utgiftene
sine. Eventuell overskuddsenergi kan kanskje også selges om prisene er gode.
Koblingene og prosessene er forsøkt illustrert litt forenklet ved figur 30. Her har man SDanlegget som er koblet mot BIM-modellen. Input er klimadata, timeplaner og bruksmønster,
som går videre inn i energisimulering sammen med BIM-modellen. I tillegg går data fra de
tilkoblede sensorene i bygget om temperatur og CO2-nivå inn i simuleringen. Svaret fra
simuleringen regulerer deretter de forskjellige komponentene som SD-anlegget styrer, som
ventilasjon, oppvarming og kjøling. Når neste værprognoser er tilgjengelige, ved et gitt
intervall eller om flere brukere endrer timeplanene sine, så kjører man gjennom den samme
prosedyren. I mellom dette så styrer SD-anlegget de forskjellige komponentene slik det har
gjort før, etter de gitte data det skal holde seg innenfor.
Alt sammen kan styres fra kontroller pcen, på samme måte som man i dag har kontroll over
SD-anleggene. For boliger vil det være naturlig med en server som kontrollerer alt, mens det
for hos Forsvarsbygg har de en pc i hver leir som kontrollerer alle SD-anleggene. Alle SDanlegg kobles opp mot styringen/kontrollen av bioanlegget som dermed har full kontroll over
hvor mye det er behov for å fyre.

Figur 30: Illustrasjon av tenkt kobling mellom bioanlegg og brukerne
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Den andre idéen er ikke like stor og energisparende, men ved at SD-anlegg har kontroll over
bruken av alle rommene, sammen med timeplaner for de neste dagene så kan man
optimalisere renholdet av bygningen. Dermed er det enklere å regulere hvilke rom eller
avdelinger det er størst behov for å vaske for hver dag, hvis man mangler midler til å renholde
hele bygningen.
Selv om det ikke er nødvendig med et SD-anlegg, så kan et renholdsprogram basert på IFC
benyttes for å finne utgifter til renhold. Hvis man vurderer å bytte ut gulvbelegget i et rom, vil
man kunne få oppdatert tid renholdet tar med det nye belegget. Dermed er det enda lettere å få
med alle tall i regnestykket når man skal vurdere de forskjellige gulvbeleggene. For store
eiendomsforvaltere som Forsvarsbygg og Statsbygg ville de hatt full kontroll på kostnader og
tid til renhold av de enorme bygningsmassene.
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8

Diskusjon

Hovedmålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan man kan benytte seg av
buildingSMART for å modellere energibehovet i bygninger.
Hovedmålet understøttes av følgende deloppgaver:
-

Hvilke muligheter og retningslinjer gir lovverket

-

Sammenligne programmer og muligheter innen BIM og energisimulering

-

Se på forskjellige simuleringsmetoder og utvekslingsformater

-

Utprøving av verktøy på Forsvarets Bygning 103 på Sessvollmoen og enklere
modeller

-

8.1

Se på mulighetene for hva en BIM kan brukes til under driftsfasen

Muligheter og retningslinjer fra lovverket

I første del av oppgaven blir det sett på hvilke muligheter og retningslinjer de nye TEK og NS
3031 setter. I tillegg tas det opp hvordan energimerking av bygg skal bli obligatorisk ved
kjøp, salg eller utleie fra 2010. Det store formålet er å senke energibruket i alle nybygg. Dette
gjøres ved skjerpede krav, som for første gang ikke bare dekker tykkelsene på isolasjonen,
men også valget av energiforsyning, varmegjenvinning og tettheten til bygget. Energi og
miljø er på dagsorden i samfunnet overalt for tiden. Og ikke bare vil vi spare energi og miljøet
fremover, folk vil i de aller fleste tilfeller få mye lavere månedlige utgifter på boligen sin.
Lavenergihus og passivhus er også i skuddet og en ny standard er på vei for i gi klare
definisjoner.
Det har vært en del reaksjoner på at de nye reglene er for slappe eller ikke omhandler alle
typer installasjoner og komponenter. Dette er likevel en god start, for det er først de siste
årene at arkitekter, ingeniører og byggherrer i det hele tatt har tenkt på energi og miljø. Vi vil
oppleve innskjerping av alle kravene med rundt 5 års mellomrom og sammen med
energimerkesystemet vil folk forhåpentligvis få øynene opp og sette større pris på
energieffektive bygninger fremover.
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Potensialet for ytterliggere reduksjon av energibehovet er ganske stort. De neste skrittene er
allerede på vei inn; lavenergi- og passivhus. Boliger med passivhusstandard vil ha et
varmebehov til romoppvarming og oppvarming av ventilasjonsluft i størrelsesorden 15
kWh/m2år. En reduksjon på hele 70 % i forhold til varmebehovet i boliger som følger TEK
07. Passivhus er blitt bygd siden tidlig på 90-tallet, særlig Tyskland, Østerrike og Sveits har
kommet langt her og har mye erfaringer å dele.
Energisparende tiltak gjør at byggekostnadene vil øke noe, men i de aller fleste tilfeller vil
dette kompenseres ved driftskostnadene reduseres betydelig. Målet er at selv om man får økte
renteutgifter når man gjennomfører sparetiltakene, så skal de månedlige utgiftene sammen
med energiutgifter være lavere enn for samme bolig bygget etter alminnelig standard.
I fremtiden vil man kunne bygge hus som er mer eller mindre selvforsynte med energi. Man
selger overskuddsenergien på energinettet de dagene for eksempel solfangerne dine
produserer for mye, mens man kjøper litt de dagene været er dårlig og de ikke produserer nok.
NS 3031 gir oss også mulighet for første gang til å dokumentere energibehovet for et bygg
ved hjelp av simuleringer. For å ta de mest energioptimale valgene under prosjektering av et
bygg er vi avhengige av at det skal være enkelt og raskt å gjøre disse beregningene. For de
aller fleste bygningskategoriene må man også velge dynamisk beregningsmetode i følge NS
3031. Standarden krever at bygningen skal deles opp i en rekke soner basert på flere kriterier.
Dermed får man ikke bare en simulering som godkjenner bygningen, men man bør få veldig
nøyaktig forbruk også slik at man kan ta det med i energibudsjett og livstidskostnadene til
bygget. Det er også her vi er avhengige av buildingSMART for å få til alle disse
simuleringene.
I tillegg vil energimerket bli obligatorisk i 2010. Dermed kan man utnytte BIM-modellen
maksimalt og bruke energisimuleringer til også få godkjent dette. Dermed kan man bruke
energisimuleringer til først og fremst finne mest energioptimalt bygningsdesign og
energikostnadene, man kan også dokumentere energiforbruket ovenfor TEK og for
energimerket.
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8.2

BuildingSMART og utvekslingsformater

Lovverket gir oss lenger ikke bare mulighet for å dokumentere energiforbruket ved
simulering, men det krever nesten det også for de aller fleste bygningskategoriene. For at en
tiltakshaver, uansett om det er en liten enebolig eller et stort bygningskompleks, skal bruke
pengene sine på energioptimalisering og energisimuleringer av bygget sitt så kan det ikke
koste for mye. Og grunnen til at dette har kostet mye før, er at det har tatt masse tid å bygge
opp en modell og legge inn all informasjon i den. Med buildingSMART har man plutselig alt
dette tilgjengelig fra nesten første sekund arkitekten har begynt å tegne. Dermed vil tjenesten
bli vesentlig billigere og forhåpentligvis bli brukt i de fleste byggeprosjekter fremover.
BuildingSMART er et konsept som vokser hele tiden. Etter som standarder og teknologi faller
på plass, finner man nye måter å integrere byggeprosesser. Konseptet har ikke en entydig
betydning, men det handler om en ide, et sett standarder og en internasjonal organisasjon som
jobber for en enklere hverdag. I Norge er buildingSMART, takket være støtten fra staten og
pågangsmot fra bransjen, en mulighet for å skape effektivisering i byggenæringen og samtidig
skape produkter vi kan selge internasjonalt.
For å få programmene til å prate sammen er man helt avhengig av standarder. Ikke alle
standarder er på plass enda. Derfor er ikke bruken av buildingSMART så lett som man skulle
ønsket. En ting som er veldig klart er at dagens godkjenningsordning for IFC-sertifisering av
programvare ikke er veldig god. Det skal jo være uinteressant hvilket program de enkelte
aktørene i prosjektet bruker, så lenge det støtter IFC. Derimot betyr ”IFC 2x3 godkjenning”
ikke at programmet fungerer 100 %, kun at det har klart å importere og eksporterer et par
modeller. Dette er et problem, for vi må kunne stole på programmene vi jobber med, og ikke
måtte bruke masse tid på retting av feil.
Siden vi heller ikke har alle standardene vi trenger på plass enda, er det veldig viktig å jobbe
likt og strukturert i et prosjekt. Det anbefales på det sterkeste å følge Statsbygg sin BIMmanual, eventuelt lage sin egen versjon av den. BIM-manualen er et utrolig viktig verktøy.
Ikke bare for de som samarbeider med Statsbygg, men for alle prosjekter som omhandler
BIM.
Mulighetene fremover er veldig store. Integrering mot GIS i neste versjon av IFC (2x4). En
integrering det nesten er utrolig ikke har vært på plass for lenge siden så tett som de to feltene
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jobber. Når det gjelder de forskjellige formatene, så er IFC nesten enerådende. IfcXML
stammer fra IFC, og er kun en annen måte å formidle samme informasjon på. Fordelen er
bedre støtte på web og for den type applikasjoner som er nevnt nyttige ved bruk av det. For
gbXML sin del, så tar det nok ikke så mange årene før det formatet er borte. BuildingSMART
handler om alle byggefagene, og ikke bare energisimulering. Formatet er rett og slett
underlegent bredden til IFC.
Til slutt så må vi ikke glemme at Norge er ledende i verden på både kunnskap, utvikling,
programvare og erfaring! Vi må fortsette å tørre å satse på buildingSMART og sette krav for
både oss selv og samarbeidspartnere. Vi må ikke ende opp som en ubetydelig brikke i
framtiden, slik som det skjedde med utvikingen fra NMT til GSM, for dette er så mye større
og viktigere.

8.3

Programvare og simulering

For å få folk til å bruke buildingSMART var IAI nødt til å få med mange
programvareleverandører. Derfor har ikke godkjenningsordningen for IFC vært så streng og
god som den kanskje burde vært, men det er etter hvert blitt en del brukere og programvaren
blir stadig bedre. Derfor har IAI sagt at de nå skal jobbe med at programvaren blir bedre og
sertifiseringen strengere. Dette er en strategi de fleste kan godta, og det er nok på tide at IFCsupporten til programvaren skal bli god nå.
Gjennom prosjektet er det testet import og eksport av modeller fra mange programmer og
med en hel del forskjellige innstillinger er testet ut. Ofte går både import og eksport fint av en
modell mellom to programmer, men alt for ofte skjer det at et program ikke vil lese filen eller
at programmet som eksporterer den gjør noe feil og ødelegger modellen. Igjen så er det
utrolig viktig å ha en BIM-standard som alle i et prosjekt følger. Ellers så blir ikke all
informasjon ligger riktig sted eller lagt inn på riktig tidspunkt og av riktig person.
CAD-programmene er de som har holdt på med IFC lengst, og de er den viktigste brikken for
å få puslespillet til å gå opp. Er det feil i modellen fra arkitekten så er det ikke mye de andre i
prosjektet får gjort. Problemet er at det ikke er så lett å skjønne hvorfor en modell noen
ganger ikke fungerer, mens neste gang man eksporterer så fungerer den fint. Jobben med
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eksport og import vil nok bli forbedret enda mer så fort den nye sertifiseringen kommer på
plass.
Riuska er det mest brukte energisimuleringsprogrammet i Norge innen buildingSMART.
Grensesnittet i programmet er meget bra og det er lett å komme i gang med programmet.
Dessverre så støtter ikke programmet særlig mer enn import av geometri og vinduer og dører,
og for noen er valgene av teknisk utstyr litt enkelt. Meningen er at energirådgiveren skal legge
i alt av u-verdier og solskjerminger for så å tilbakeføre dette til modellen senere. Likevel så
bør programmet støttet import av disse funksjonene, for om arkitekten allerede har lagt inn at
kjellerveggen er betong og kledningen er plank, så er det jo litt imot buildingSMART
prinsippet at energirådgiveren legger inn alt dette på nytt. Det finnes jo tross alt arkitekter
med vett i hodet og som kan både det ene og andre om materialer og energi. Selvfølgelig skal
energirådgiveren finpusse på materialene og verdiene før simulering. Tilbakeføringen av disse
verdiene fungerte uansett ikke.
Også med DDS-CAD var det problemer med når man jobbet med u-verdier at de forsvant rett
som det var. I tillegg til at det var vanskelig og veldig uvant grensesnitt. For elektro, rør og
ventilasjon er det derimot veldig bra.
Ecotect er et veldig spennende program, men det er så veldig mye vanskeligere å sette seg inn
i enn Riuska. Mulighetene er dog mye større, selv om programmet i utgangspunktet ikke
bruker dynamisk simuleringsmetode. Man kan eksportere resultatene til EnergyPlus og gjøre
det dynamisk, men det blir enda mer komplisert. Programmet er fra Storbritannia hvor man
bruker mange begreper og faktorer vi ikke kjenner til i Norge, noe som gjør at det er enda
vanskeligere å få gode svar. Det er også på tide at de klarer å lage en oppgradering av
programmet som støtter IFC bedre.
Den norske standarden krever dynamisk simulering ved de aller fleste bygningstypene.
Resultatene fra Testhuset viser at begge programmer som benyttet seg av dynamiske
simuleringer var nesten like, mens Ecotect som bruker admittance metoden var litt mer
upresis. Likevel så kan det sannsynligvis være mulig å få til mer presist svar fra Ecotect om
alle de forskjellige begrepene og faktorene hadde vært fylt ut riktig. Problemet er jo da at NS
3031 gir oss forskjellige alternativer til oppvarming, solavskjerming, varmetransport osv. og å
få et program som Ecotect, som ikke bruker kjent terminologi og ikke simulerer dynamisk, til
å bli godkjent å bruke er derfor lite sannsynlig.
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For Riuska sin del så vil det være betydelig enklere å bli godkjent siden de dynamiske
resultatene var meget gode. Programmet blir likevel kanskje litt for enkelt når man skal regne
på et ferdig prosjekt, men i tidligere faser er det helt perfekt. I hvert fall om de får på plass litt
oppdatert IFC-støtte, koblinger og mer avansert ventilasjon og oppvarming.
SIMIEN er jo veldig greit siden det står på norsk og bygger på NS 3031. Drømme situasjonen
hadde jo vært at det skulle støttet IFC og med skikkelig grafisk oppbygging som Riuska.
Dette kommer ikke til å skje med det første. På spørsmål til utviklerne om støtte for IFC støtte
i SIMIEN svarte de:
”Ja vi har vurdert det, testet det litt ut, og vil også vurdere det framover. Men, foreløpig
konklusjon er at IFC-formatet er litt stort og uelegant (blir store filer, med mye overflødig
informasjon). Dessuten er oppbyggingen i rom, soner, etasjer og hele bygg i IFC, veldig
sjelden sånn du modellerer et bygg for klima- eller energisimuleringer. Pr. i dag ville derfor
import av IFC filer fra CAD-applikasjoner derfor ført til mer jobb, og ikke mindre jobb for de
som skal bruke programmet. Det er grunn til at vi ikke har implementert det ennå.” (Dokka,
2009)
Det er tydelig at utviklerne ikke helt henger med på jobben en IDM kan gjøre for å sile ut
overflødig informasjon. Når det gjelder oppbyggingen av rom, soner, etasjer og hele bygg, så
ligger det klart til bruk i IFC og heter IfcZones. Dermed er det ikke verre enn at
energirådgiveren lager det ved å for eksempel klikke enkelt i 2D på hvilke rom som skal være
med for hver av sonene. Dette fungerer meget bra i Riuska, og IfcZones kan legges rett inn i
modellen allerede når man setter opp en kravBIM. Selv om SIMIEN kanskje har det mest
korrekte og beste energisimuleringsprogrammet for bruk i Norge, så tror jeg at Riuska vil bli
det ledende energisimuleringsprogrammet de neste årene. Flere aktører enn Statsbygg og
Forsvarsbygg vil begynne å kreve BIM-støtte fremover. Og har man først fått til
buildingSMART fordi man samarbeider med dem, så går man ikke tilbake og bruker
grensesnittet til SIMIEN. Man må satse litt og henge seg på buildingSMART-toget før det er
for sent.
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8.4

Testhuset

Fordi Ecotect ikke oppgir resultatene inkludert forbruket til internlastene, er det valgt å dele
opp tabell 7 i to resultater. Programmet tar kun hensyn til den avgitte varmen fra internlastene.
Det vi ser er at Riuska er veldig likt SIMIEN når vi ser på resultat 1 (totalt forbruk) for både
Oslo og Bergen. For resultat 2 (totalt forbruk u/internlaster) så ligger er SIMIEN og Ecotect
veldig nære. Ecotect oppgir her lastene uten å ha med forbruk til vifter, og et mindre effektivt
anlegg vil kunne øke forbruket enda mer. Riuska har en god del lavere forbruk i sine resultater
enn de to andre programmene. Noe som vil si at internlastene regnes mye større i Riuska enn i
SIMIEN, selv med samme input data.
Det er også veldig interessant å sammenligne månedsforbrukene i de forskjellige
programmene. Disse resultatene kan sees i Vedlegg C. Ecotect har da ikke med internlaster,
som vil trekke opp resultatene noe, samtidig som oppsettet av det tekniske utstyret ikke er
optimalt i programmet, som sannsynligvis hadde fått litt lavere verdier. Ser man på Oslo og
januar, som er den kaldeste måneden, så ligger alle tre programmene rett i underkant av 1800
kWh. Samme med juli så ligger alle tett rundt 750 kWh. Også for Bergen ligger programmene
rundt 1300 kWh i januar. Mens i juli er det litt mer spredning på resultatene, hvor særlig
Ecotect ligger så lavt som 200 kWh, mens de andre ligger på 600 kWh og 800 kWh. Det er jo
litt forskjell mellom klimadataene i programmene, men over et år skal forskjellene normalt
være utjevnet.
Så totalt sett ble resultatene gode. Det er forskjellig hvor avanserte systemer for oppvarming,
kjøling og ventilasjon de forskjellige programmene støtter, så det er ikke mulig å få tilnærmet
samme svar. En mulighet er selvfølgelig å velge enklest mulig oppvarmingssystem og
luftanlegg, men Bygning 103 har langt i fra et enkelt system og det ville være dumt å klusse
til eksempelet til SIMIEN.
En ting som er verdt å legge merke til hvis man ser på månedsresultatene i Vedlegg C, er at
forbruket til lys er konstant for alle månedene. For en del kontorer stemmer nok dette, men
ikke for alle. Og for boliger stemmer det absolutt ikke. Det er mulig å ha separate verdier for
hver måned i SIMIEN, men de må legges inn manuelt siden programmet ikke simulerer
lysforhold. Riuska kan man bruke timeplanen og legge inn ønsket verdi for hver dag om man
ønsker, men det er ikke nødvendig. Ecotect oppgir som sagt ikke internlastene, det er synd
siden det kan simulere lysforhold så kunne det ha funnet optimalt lysforbruk ved simulering.
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8.5

Bygning 103

En av Forsvarsbygg sine mål med buildingSMART er at en BIM skal være ”as built”. Og
derfor burde de som har hatt ansvar for å tegne modellen til Bygning 103 vært på
Sessvollmoen og kvalitetskontrollert modellen mot det som faktisk er bygd. For å ikke snakke
om å kontrollere modellen mot DWG tegningene og IFC Viewere.
Selv om programmene snakker sammen ved hjelp av IFC, så er det litt som om programmene
har forskjellige dialekter, og unødvendige feil og problemer oppstår. Derfor er det helt
essensielt for at BIM-prosjekter skal fungere at man har en BIM-manual, som Statsbygg sin.
Man kan godt bruke Statsbygg sin som den er eller gjøre noen små endringer på hvordan man
navnsetter rom og etasjer osv., men det viktigste er at da jobber alle på samme måte med
modellen. Det optimale hadde kanskje vært én BIM standard, slik at absolutt alle i bransjen
kan forstå hverandre 100 %. For hvis Statsbygg har sin manual og Forsvarsbygg sin egen, så
blir det mer å holde orden på for en entreprenør som samarbeider med begge selskapene.
Internasjonalt jobbes det med en Master BIM-manual "TS 12911 Framework for Provision of
Guidance on Building Information Modelling". Denne standarden skal danne er overordnet
rammeverk for videre utvikling av BIM-standarder som er tilpasset nasjonale, bransjevise
eller programvaremessige krav. Dette arbeidet vil gi grunnlag for kommende
standardiseringsprosjekter.
For å få bra data man kan sammenligne energisimuleringene med, så må Forsvarsbygg også få
på plass koblingen mot de nye sensorene. Klarer man å bygge en riktig modell, legge til riktig
informasjon og parametre i simuleringen og ender opp med tilnærmet samme resultat som
sensorene gir, så kan man gå inn og prøve ut forskjellige innstillinger og muligheter for å
finne optimal drift. Som sagt tidligere er Bygning 103 et veldig spesielt bygg som inneholder
veldig forskjellige typer rom og bruksområder. Hvert rom fungerer i tillegg som sin egen
verden, men likevel er de avhengig av rommene rundt seg. En mulighet for å finne optimal
drift, kan være å ta ut et rom og simulere på kun det. Da må man forholde seg til prosentvise
økninger eller nedganger når man jobber.
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8.6

BIM i driftsfasen

I oppgaven er det også sett på mulighetene med buildingSMART i driftsfasen. Utvikling og
kobling av SD-anlegg og BIM er den store nøkkelen for og i hele tatt å utnytte BIM i
driftsfasen. Bruk av prognoser av været for å energioptimalisere et bygg er en av de mest
interessante mulighetene. Det er langt fra en umulig jobb å få dette på plass. Videre
integrering mot timeplaner og bruksmønster for større bygg vil være en naturlig del av dette.
Når man så i tillegg for koblet alle disse brukerne opp mot for eksempel bioanlegget på
Sessvollmoen, så har man full kontroll over ventet forbruk for fjernvarmeringen. For
bygninger som kun er koblet opp mot vanlig strømnett, vil likevel kunne gi de som drifter
kraften i Norge en kjempe fordel. Mulighetene er i hvert fall utrolig store, og selv om
prognosestyring ligger litt frem i tiden, så bør de fleste av målene til Forsvarsbygg være mulig
å nå innen rimelig tid.
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Konklusjon

Min erfaring etter å ha jobbet med denne oppgaven, er at ved bruk av buildingSMART vil det
være mulig å modellere energibehovet i bygg på en meget rask måte. For å få til dette er det
viktig å ha struktur og orden på alt som går inn og ut av modellen, og man er helt avhengig av
en BIM-manual for at all informasjon skal ligge på riktig sted og til riktig tid. Testing av
modellen underveis er også nødvendig for å sikre seg at feil ikke henger igjen i modellen.
Uttesting av verktøy på Sessvollmoen gikk derfor ikke helt som planlagt. Forsvarsbygg bør
derfor å gå tilbake og gjøre et skikkelig grunnarbeid først og følge oppskriften ovenfor. Data
fra sensorene bør også bli tilgjengelige snart. For Testhuset gikk ting derimot bra, og
resultatene var gode, til tross for store forskjeller i innstillingene til simuleringsprogrammene.
Simuleringsmetodene er mange, og med NS 3031 hvor de fleste bygningskategorier blir
pålagt å gjøre dynamiske simuleringer, så er det et klart valg når man skal velge programvare.
Datakraften i dag er så god at det ikke tar lang tid å gjøre en dynamisk simulering, men vi må
få på plass bedre støtt for IFC. BuildingSMART har nå fått så mange tilhengere at det er på
tide å finpusse verktøyene og oppjustere sertifiseringskravene. BIM-modellen kan brukes til å
finne energioptimalt bygningsdesign, energikostnader, godkjenning ovenfor TEK og
energimerket.
Innen energisimulering er det ikke så mange programmer som støtter IFC enda, men det
finnes en del som støtter gbXML også. Problemet er at man ikke kan blande data man får fra
gbXML inn i en IFC modell. Det er tross alt tanken bak buildingSMART-konseptet, gjenbruk
av data, og ikke at man skal legge inn dataene manuelt. Dermed er det kun Riuska som
oppfyller kravet om både støtte for IFC og dynamisk simulering, men programmet er nødt for
et par justeringer.
BIM i driftsfasen kommer til å bli noe stort, men foreløpig mangler de rette koblingene. Det
trengs flere IFD’er og IDM’er på plass først. Forsvarsbygg sine idéer virker i høyeste grad
oppnålige, men i denne oppgaven er det tatt enda lengre ved å integrere SD-anlegget mot
prognoser av været. Et viktig skritt for enda større optimalisering av energiforbruk, samtidig
som man får mer stabilt innemiljø.
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Vedlegg
Vedlegg A – innsamlet data om Bygning 103 Sessvollmoen
Disse data er tatt ut i fra de originale DWG-tegningene og antatt kledningstype. Veggenes
oppbygging er ikke sjekket fysisk, da prosjektet aldri kom så langt at det var nødvendig.
Resultatene er fra Riuska sitt konstruksjonsbibliotek. De utregnede u-verdiene var noe høyere
enn de oppgitt i Byggforsk og utregnet for hånd.

Yttervegger
Materiale

Tykkelser

Varme ledeevne

Varme kapasitet

Tetthet

Resistanse

[mm]

[W / m °C]

[J / kg °C]

[kg / m3]

[m2 °C / W]

2

1,000

840

1600

B = betong

200, 28

1,700

840

2400

I = isolasjon

49, 69, 98

0,041

840

30

T = kledning (tre)

22

0,140

1360

460

L = luftspalte

20

P = puss

0,17

Beskrivelse fra DWG tegningene

Oppbygging
innefra og ut

YV1a Betong 200 uten kledning (200mm + 20mm +
200mm)

Tykkelse U-verdi
Vekt
2
[mm]
[W/m °C] [kg/m2]

PBLBP

404

1,73

966

YV1 Betong 280 (280mm betong)

PBP

284

2.95

678

YV3 290mm (200mm ? + 68mm ? + 22mm?)

PBIT

292

0,47

495

YV4 320mm (200mm ? + 98mm ? + 22mm?)

PBIT

320

0,35

496

YVX Yttervegg 200

PCP

204

3,43

486

YV2 (2etg) 200mm

PBP

204

3,43

486

YV5 (2etg hall ventilasjon) 200mm

PBP

204

3,43

486

YV6 (2etg bak) 271mm (200mm + 49mm + 22mm)

PBIT

273

0,61

495

B

200

2,65

480

SV1(i) Blanding av yttervegg og innervegg (i)
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Innervegger
Materiale

Tykkelser

Varme ledeevne

Varme kapasitet

Tetthet

Resistanse

3

[m2 °C / W]

[mm]

[W / m °C]

[J / kg °C]

[kg / m ]

K = kryssfiner

12

0,130

1350

500

G = Gips

13

0,230

960

728

70, 100,

0,041

840

30

200, 28

1,700

840

2400

F = bjørkefiner

12

0140

1360

460

V = våtromsplate

8

0,040

800

1500

I = isolasjon

125, 150,
200
B = betong

Beskrivelse fra DWG tegningene

LYD

Brann Oppbygging Tykkelse U-verdi Vekt

IV1 100mm - Bindingsverk med
platekledning

44dB

EI30

KGIGK

150

0,33

34

IV2 125mm - Bindingsverk med
platekledning og brystning

34dB

EI30

KGIGK

175

0,28

35

IV3 - Bindingsverk med platekledning

44dB

EI30

KGIGK

150

0,33

34

IV4 100mm - Bindingsverk med
platekledning og brystning

44dB
34dB

EI30

KGIGK

150

0,33

34

VIV

116

0,32

27

IV6 100mm - Bindingsverk med
platekledning (våtrom)
IV7 100mm - Bindingsverk med
platekledning (våtrom)

EI30

GIV

121

0,34

24

IV8 100mm - Bindingsverk med
platekledning

EI30

GIG

126

0,36

22

IV9 150mm - Bindingsverk med
platekledning

44dB

KGIGK

200

0,24

35

IV10 150mm - Bindingsverk med
platekledning (bjørkefiner)

30dB

FIF

124

0,35

14

IV11 150mm - Bindingsverk med
platekledning

34dB

KGIGK

200

0,24

35

B

200

2,65

480

B

200

2,65

480

KGIGG

201

0,24

39

EI30

IV13 200mm - Betongvegg
IV14 200mm - Vegger i UV-hallene

52dB

IV15 150mm – Vegger mot teknisk rom

52dB

113

EI30

IV16 150mm - Bindingsverk med
platekledning (våtrom)

VIV

166

0,23

29

IV18 150mm - Bindingsverk med
platekledning

GIGG

189

0,24

33

IV19 150mm - Bindingsverk med
platekledning (våtrom)

GIV

171

0,24

26

IV20 200mm - Bindingsverk med
platekledning og brystning

44dB

EI30

KGIGK

250

0,18

37

IV21 100mm Bindingsverk med
platekledning (rundt el-sjakt/skap)

34dB

EI30

KGIG

138

0,34

28

GIG

96

0,48

21

IV22 70mm - Bindingsverk med
platekledning

Gulv
Gulv1: består av (øverst og ned)
-

Gulvbelegg 2,5 mm

-

Betong 200 mm

-

Trykkfastisolasjon 100 mm

Total tykkelse på 303 mm, u-verdi 0,17 og vekt på 482

Inndata for manuell beregning
(W/m C)

Cv – varmelagring
per volum
KJ/m2 C

I=Lamda*Cv
Termisk treghet

Betong

1,5

2024

3036

Tegl

0,8

1260

1008

Tre

0,14

1150

161

Lettbetong

0,42

525

221

Gips

0,22

756

166

Spon

0,14

878

123

Kryssfiner

0,13

1350

176

(Byggforsk 2007)
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Vedlegg B – plantegning Testhuset fra ArchiCAD
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Vedlegg C – resultater Testhuset
SIMIEN – OSLO
For å finne resultat 2 tar man totalt levert energi og trekker fra belysning og teknisk utstyr.

116

SIMIEN - BERGEN

117

RIUSKA – OSLO
For å finne resultat 1 summerer man enten alle mnd første figur, eller tar totalen fra nederste
pluss forbruket til utstyr og lys som man fra første figur ligger på rundt 550 kWh pr mnd, og
totalt 6600 kWh for et år.
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RIUSKA – BERGEN

119

ECOTECT – OSLO

ECOTECT – BERGEN

120

ECOTECT – OSLO
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ECOTECT – BERGEN
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