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Ekstrakt:
Vi vil i denne rapporten kartlegge hvilke elementer som må ligge til rette i byggeprosessen for å kunne møte de
energikrav som stilles til byggverk i dag, både med tanke på vurderingsgrunnlag og beslutningstaking i de tidligste
fasene av prosjektet, tilgang på egnet programvare og utvikling av hensynsmessige arbeidsprosesser.
For å kunne ivareta energieffektivitet gjennom byggeprosjektet er det nødvendig med retningslinjer for
arbeidsprosessene. Vi har utarbeidet en manual (IDM) for energiledelse generelt i tidligfase, med hovedfokus på
simulering og måling av energibruk.
En utfordring ved vurderinger og beslutninger som tas i de tidligste fasene av byggeprosjekter er den begrensede
mengden datagrunnlag og informasjon som er tilgjengelig. Det er derfor vesentlig at den informasjon som finnes er
relevant og tilstrekkelig. Vi har utført en casestudie der vi undersøker hvilke valg og vurderinger i tidligfase som er
av størst betydning for energiforbruk og energieffektivitet ved byggeprosjekter. Vi har valgt å se på forhold knyttet
til bygningsgeometri, skjerming, termisk soneinndeling, samt andel, plassering og orientering av vindusarealer.
Resultatene fra simuleringene viste at man vil oppnå et betydelig redusert energiforbruk ved å ta hensyn til disse
forholdene allerede fra tidligfase. Videre har vi gjennomført en LCC-analyse for å tallfeste hvor stor innvirkning de
ulike valg og hensyn har for økonomien ved et prosjekt. Vi har forsøkt å kartlegge hvilke fordeler og utfordringer
bruken av BIM eventuelt har ved energivurderinger i tidligfase av byggeprosjekter. Bruken av BIM gjør at flere
aktører er involvert tidlig i prosjektet, noe som gjør at man flytter kompetansen til det stadiet hvor mulighetene for
endring er størst og de økonomiske konsekvensene er minst. Samtidig vil arbeidet foregå mot en felles modell, noe
som optimalt sett reduserer byggefeil og arbeidsmengde. Det vil likevel være utfordringer knyttet til de
kontraktsmessige forhold ved bygningsmodellen, nye arbeidsprosesser og ikke minst kompatibel programvare.
Vi har gjort en vurdering av hvordan bruken av en BIM-modell kan påvirke prosessene rundt innhenting av data for
energiberegninger, og man ser at ikke alle forhold er like godt ivaretatt. Den programvaren som er tilgjengelig har
begrenset mulighet for innlegging av klimadata og solskjerming, samt at forhold knyttet til driftstid, kuldebruer og
lufttetthet aldri vil kunne beregnes helt eksakt. Vi ser at et helhetlig fokus på energieffektivitet fra tidlig fase vil
kunne gi avkastning i form av bedre beslutningsgrunnlag, mer gjennomtenkte beslutninger og økonomisk drift. Det
vil være utfordringer knyttet både til personer, prosesser og teknologi, og mange elementer må på plass før man kan
dra full nytte av BIM-teknologien. I manualen vi har utviklet går vi i detalj inn på simulering og måling av
energiforbruk, men omtaler resten av energiledelsesmetodikken på generelt grunnlag. For å kunne ivareta
energieffektivitet fra tidligfase og implementere energiledelse i prosjekter, er det nødvendig at det utarbeides en
fullverdig IDM for dette, samt at programvare og kompetanse videreutvikles.
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Forord
Denne masteroppgaven ble skrevet ved Institutt for bygg, anlegg og transport, fakultet for
Ingeniørvitenskap og teknologi, NTNU, våren 2010. Oppgaven ble i sin helhet skrevet som et
samarbeid mellom stud. techn. Håkon Bernhardsen og stud. techn. Steffen Johansen.
Oppgaven omhandler energiberegninger og energiledelse i tidligfase av byggeprosjekt og ser på
hvordan en eventuell bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) kan påvirke disse temaene.
Oppgaven er en videreføring av prosjektoppgaven: ”BIM og energiberegninger”, skrevet av
forfatterne høsten 2009. For en grundigere gjennomgang av BIM enn det som er presentert i dette
dokumentet, viser vi til denne prosjektoppgaven.
I startfasen av denne masteroppgaven ønsket vi å kunne se nærmere på et reelt byggeprosjekt i
tidligfase for å kunne si noe om energiledelse og fokus i dette prosjektet. I den forbindelse var vi i
lengre tid i kontakt med en større byggherre for eventuelt å benytte et av byggherrens pågående
prosjekt. Dessverre viste det seg at dette var vanskelig å få gjennomført, så vi endte opp med selv å
lage en enkel skisse av et bygg, for å illustrere en del av temaene vi tar opp i oppgaven.
Målgruppen for denne oppgaven er byggherrer, prosjekterende og andre som kan være interessert i
hvordan man kan sikre energieffektive løsninger allerede fra tidlig fase av et byggeprosjekt.
Vi vil gjerne takke våre veiledere, Amanuensis Arvid Dalehaug ved NTNU og Eilif Hjelseth ved
buildingSMART for gode faglige råd og tilbakemeldinger.

Trondheim, 10.juni 2010
Håkon Bernhardsen og Steffen Johansen
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Sammendrag
Vi vil i denne rapporten kartlegge hvilke elementer som må ligge til rette i byggeprosessen for å
kunne møte de energikrav som stilles til byggverk i dag, både med tanke på vurderingsgrunnlag og
beslutningstaking i de tidligste fasene av prosjektet, tilgang på egnet programvare og utvikling av
hensynsmessige arbeidsprosesser.
For å kunne ivareta energieffektivitet gjennom byggeprosjektet er det nødvendig med retningslinjer
for arbeidsprosessene. Energiledelse er en metodikk for hvordan en organisasjon best mulig kan
ivareta hensynet til energieffektivitet ved byggeprosjekter. Dette omfatter utarbeidelse av en
overordnet energipolitikk, fastsettelse av mål og delmål, samt overvåking og samsvarsvurdering av
energibruk. Vi har utarbeidet en manual (IDM) for energiledelse generelt i tidligfase, med hovedfokus
på simulering og måling av energibruk.
En utfordring ved vurderinger og beslutninger som tas i de tidligste fasene av byggeprosjekter er den
begrensede mengden datagrunnlag og informasjon som er tilgjengelig. Det er derfor vesentlig at den
informasjon som finnes er relevant og tilstrekkelig. Vi har utført en casestudie der vi undersøker
hvilke valg og vurderinger i tidligfase som er av størst betydning for energiforbruk og
energieffektivitet ved byggeprosjekter. Vi har valgt å se på forhold knyttet til bygningsgeometri,
skjerming, termisk soneinndeling, samt andel, plassering og orientering av vindusarealer. Resultatene
fra simuleringene viste at man vil oppnå et betydelig redusert energiforbruk ved å ta hensyn til disse
forholdene allerede fra tidligfase. Videre har vi gjennomført en LCC‐analyse for å tallfeste hvor stor
innvirkning de ulike valg og hensyn har for økonomien ved et prosjekt.
Vi har forsøkt å kartlegge hvilke fordeler og utfordringer bruken av BIM eventuelt har ved
energivurderinger i tidligfase av byggeprosjekter. Bruken av BIM gjør at flere aktører er involvert
tidlig i prosjektet, noe som gjør at man flytter kompetansen til det stadiet hvor mulighetene for
endring er størst og de økonomiske konsekvensene er minst. Samtidig vil arbeidet foregå mot en
felles modell, noe som optimalt sett reduserer byggefeil og arbeidsmengde. Det vil likevel være
utfordringer knyttet til de kontraktsmessige forhold ved bygningsmodellen, nye arbeidsprosesser og
ikke minst kompatibel programvare. Vi har gjort en vurdering av hvordan bruken av en BIM‐modell
kan påvirke prosessene rundt innhenting av data for energiberegninger, og man ser at ikke alle
forhold er like godt ivaretatt. Den programvaren som er tilgjengelig har begrenset mulighet for
innlegging av klimadata og solskjerming, samt at forhold knyttet til driftstid, kuldebruer og lufttetthet
aldri vil kunne beregnes helt eksakt.
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Vi ser at et helhetlig fokus på energieffektivitet fra tidlig fase vil kunne gi avkastning i form av bedre
beslutningsgrunnlag, mer gjennomtenkte beslutninger og økonomisk drift. Det vil være utfordringer
knyttet både til personer, prosesser og teknologi, og mange elementer må på plass før man kan dra
full nytte av BIM‐teknologien. I manualen vi har utviklet går vi i detalj inn på simulering og måling av
energiforbruk, men omtaler resten av energiledelsesmetodikken på generelt grunnlag. For å kunne
ivareta energieffektivitet fra tidligfase og implementere energiledelse i prosjekter, er det nødvendig
at det utarbeides en fullverdig IDM for dette, samt at programvare og kompetanse videreutvikles.
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Abstract
In this report we will try to map the elements which must be prepared in the building process to
meet the energy requirements for buildings. We have done this in terms of basis of assessment and
decision‐taking in the early phases of the building process, access of suitable software and
development of good working processes.
To keep energy efficiency throughout the building project it is necessary with guidelines for the work
processes. Energy Management is a methodology for how a company as best as possible may
maintain energy efficiency in building projects. This includes compiling superior energy politics,
determine goals and secondary goals, as well as monitoring and produce accordance evaluation of
the energy use. We have composed a manual (IDM) for energy management in the early phases of a
building project, with a focus on simulation and monitoring of energy use.
A challenge considering assessment and decision‐taking in the early phases of building projects is the
lack of information available. Therefore, it is important that the information available is relevant and
sufficient. We have performed a case study, in which we investigate the importance of several
building parameters related to the building’s energy performance. We have chosen to take a look at
the importance of building geometry, shielding from surrounding elements, division into thermal
zones, and amount, location and orientation of windows. The results from the case study showed
that all these conditions should be taken in account from the early phases of the building project. We
have also performed a lifecycle analysis to quantify the impact these choices have on the economy of
the project.
We have tried to identify the advantages and challenges the use of BIM may have on energy
assessments in the early stages of building projects. The use of BIM makes more people involved
early on in the project, which moves the expertise to the stage where the possibilities for change is
greatest and the cost is lowest. Meanwhile the work will be concentrated on a joint model, which
optimally will reduce building errors and work load. There will still be challenges related to
contractual issues concerning the building model, new work processes, and last but not least,
compatible software. We have done an assessment of how the use of a building information model
may affect the processes regarding collection of data for energy simulations, and have found that not
all conditions are well taken care of. The available software have limited options for input of climate
data and sun screening, as well as conditions regarding uptime, thermal bridges and air tightness
never may be computed exact.
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We can see that a comprehensive focus on energy efficiency from the early phases of a building
project will result in better basis for assessment, higher quality of decision‐taking and more
economic building operation and management. There will be challenges to overcome related to
personnel, processes and technology before the BIM‐technology is completely working. In the IDM
we have developed, focus have been on simulation and measurements of energy consume, while the
remaining elements of the energy management method have been discussed in general. In order to
achieve energy efficiency from the early phases of building projects and to implement energy
management in projects, it is necessary to develop a complete IDM for this, in addition to further
development of software and competence.
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Definisjoner
CAD

Computer‐aided Design.
2D eller 3D fremstilling av bygningsdeler.

LCC

Livssykluskostnader, tar hensyn til kostnader over hele byggets levetid ved
investeringer.

Waste

Informasjon og aktiviteter som ikke skaper verdi i en prosess.

FDVU

Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling.

BIM

Bygningsinformasjonsmodell eller bygningsinformasjonsmodellering.
Objektbasert modellering.

IFC

Industry Foundation Classes.
Åpent lagringsformat for informasjonsutveksling.

IFD

International Framework for Dictionaries.
Referansebibliotek for oversettelse av terminologi.

IDM

Information Delivery Manual.
Manual for utveksling av informasjon for en gitt prosess.

PM

Process Map/Prosesskart.
Grafisk og tekstlig beskrivelse av informasjonsflyten i en prosess.

ER

Exchange Requirements.
Ikke‐teknisk beskrivelse av den informasjon som kreves for en prosess.

FP

Functional Parts.
Teknisk beskrivelse av den informasjon som kreves for en prosess.

BuildingSMART

Organisasjon som ønsker å stimulere økt bruk av BIM.
Samlebetegnelse for IFC, IDM, IFD og BIM.

TEK

Teknisk forskrift til plan‐ og bygningsloven.
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk.

Energibehov

Inkluderer oppvarmingsbehov, energibehov for vifter, pumper, frostsikring av
varmegjenvinnere, belysning, varmt tappevann og teknisk utstyr.

Energiledelse

Metodikk for hvordan en organisasjon kontinuerlig kan arbeide med alle sider
av energieffektivitet og energibruk.

IDDS

Rammeverk for å behandle aspekter som må være på plass for å sikre et
helhetlig fokus i et byggeprosjekt.
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1. Innledning
Fokus på energibruken til bygninger har økt de siste årene i farvannet av debatten rundt globale
klimaendringer og lokale løsninger på problemet. Et tiltak som går inn i denne debatten er
innføringen av energimerking av bygg, som vil tre i kraft som et krav ved salg og leie av yrkesbygg og
boliger 1. juli 2010. Dette vil gi insentiv til boligbyggere og utleiere til å satse på energieffektive
løsninger i bygg. Dette vil også øke behovet for energiberegninger av bygg allerede i tidlig fase av
byggeprosjekt, slik at man tidlig sikrer et fokus på energieffektivitet. I den forbindelse har vi valgt å se
nærmere på hvordan man kan sikre et riktig fokus på energieffektivitet allerede i tidlig fase av
byggeprosesser og hvilke faktorer som trengs å være på plass for å utføre hensiktsmessige
energiberegninger i denne prosessen. Et annet tema som er svært aktuelt i byggbransjen for tiden er
bygningsinformasjonsmodellering (BIM), som kan sies å være en ny måte å arbeide på i
byggbransjen. En av konsekvensene med BIM er at det muliggjør flytting av fokuset i byggeprosessen
til tidligfase, dermed kan bruk av BIM også påvirke hvordan man velger å jobbe med energifokus og
energiberegninger i en byggeprosess. Dermed vil vi ha to relaterte hovedspørsmål vi vil se nærmere
på i denne oppgaven:

Hvordan sikre fokus på energieffektivitet i tidlig fase i et byggeprosjekt?

Hvordan vil BIM endre måten å arbeide på i forbindelse med energiberegninger i tidlig fase av
byggeprosjekt?

I den forbindelse vil vi komme inn på tema som BIM, manualer for informasjonsutveksling, faser i
byggeprosjekt, livssykluskostnader (LCC) og energiledelse. Vi vil også utføre energiberegninger på en
eksempelcase, for å se nærmere på hvilke faktorer som er hensiktsmessige å ta hensyn til ved
energiberegninger i tidlig fase. I tillegg vil vi utføre en LCC‐analyse med bruk av
energiberegningsresultatet fra casen, for å se på bruksområdet for slike beregninger.
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2. Metodevalg
Det finnes i hovedsak to forskjellige måter å tilnærme seg forskning på. Den ene måten er deduktiv
forskning som tar utgangspunkt i allerede etablert teori, og hvor man ønsker enten å utdype den
eksisterende teorien eller etablere ny kunnskap basert på teorien [1]. En slik type forskning baserer
seg som oftest på kvantitative metoder, hvor man undersøker en konkret hypotese som kan
falsifiseres. På denne måten sikrer man seg etterprøvbarhet, og det gjør det enklere å ivareta
validitet og reliabilitet i forskningen. I en induktiv tilnærming tar man derimot ikke utgangspunkt i
allerede eksisterende teori, men man nærmer seg et felt uten at man på forhånd gjør seg opp noen
konkrete formeninger om hva man vil finne. Dette benyttes ofte når man arbeider innenfor nye og
lite utforskede fagfelt. Ofte vil man da benytte seg av kvalitative metoder, hvor man istedenfor å
undersøke en konkret og spesifisert hypotese, heller benytter metoder som favner bredt og vil belyse
flere faktorer innenfor feltet. Dette sikrer fleksibilitet i forskningen og gir større muligheter for en
rikere beskrivelse av temaene man undersøker. Denne masteroppgaven er delt opp i tre deler:

Litteraturstudium/teori:
I første del av oppgaven har vi belyst ulike temaer relatert til energiberegninger i tidligfase av et
byggeprosjekt. Her har vi, i form av litteraturstudium, valgt en induktiv tilnærming til de forskjellige
temaene, for å få enn bred og grundig oversikt og forståelse av hvilke faktorer som kan virke inn på
tidligfase av byggeprosjekter og fokus på energieffektivitet. Til slutt i oppgaven har vi i
diskusjonsdelen prøvd å knytte de ulike temaene sammen for å se hvordan de påvirker hverandre, og
hvordan man kan utnytte de til å få et mest mulig effektivt og helhetlig fokus på energi.

Case‐studie:
Vi hadde som et mål i denne masteroppgaven å undersøke hvilke parametre det er mest
hensiktsmessig å se på i en tidlig fase av et byggeprosjekt for å kunne utføre en brukbar
energiberegning. I den forbindelse ønsket vi å se på et konkret byggeprosjekt, og var i kontakt med
en større byggherre for å se på et byggeprosjekt i tidlig fase. Dessverre ble det ikke noe av dette
samarbeidet og vi valgte isteden å skissere opp et tenkt bygg, og bruke dette som case‐materiale.
Her hadde vi en mer deduktiv tilnærming ved at vi allerede, med utgangspunkt i teori, hadde gjort
oss opp noen tanker om hvilke faktorer som var mest hensiktsmessige å se på, og hvordan disse ville
påvirke en energiberegning. Vi utførte så forskjellige energiberegninger, hvor vi varierte de valgte
parametrene. Ut i fra resultatene kunne vi så si noe om i hvor stor grad man bør ta hensyn til dem
ved en energiberegning i en tidlig fase av et byggeprosjekt.
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Utarbeidelse av IDM:
For å legge til rette for bruk av energiledelse i et byggeprosjekt, valgte vi også å utarbeide en manual
for informasjonsutveksling med utgangspunkt i standarden for energiledelse. Denne er ment som en
ressurs for hvordan informasjon relatert til energiledelse bør utveksles, og da med særlig fokus på
energiberegninger i tidlig fase. Her har vi valgt å følge retningslinjer for utarbeidelse av IDM relativt
tett, men har utdypet informasjonsutvekslingen der hvor vi har funnet det hensiktsmessig.

3

NTNU – Masteroppgave våren 2010

Energifokus i tidligfase av byggeprosjekt

3. Teori
3.1. BIM
Byggebransjen har i mange år vært preget av det man kan kalle en dokumentsentrisk tilnærming til
byggeprosessen. Det vil si at produktet av en prosjekteringsprosess i bunn og grunn består av
tegninger med beskrivelser av det bygget som skal bygges. Dette fører til at mye informasjon blir
gjentatt på flere tegninger og mye tid og ressurser går med på forflytning, tolkning og endring av
dokumenter. Slik bruk av ressurser, som egentlig ikke tilfører noe verdi til produktet, er det Ballard
kaller waste [2], altså dødvekt i prosessen.
I de siste tiårene har det blitt utviklet en ny arbeidsmetode i byggebransjen, for blant annet å unngå
avhengigheten av dokumentoverleveringer. Denne metoden kalles bygningsinformasjonsmodellering
(BIM). Tanken bak BIM er at alle involverte i en byggeprosess samarbeider om en delt
produktmodell, som alle kan berike med den informasjonen de har ansvar for. På den måten håper
man å redusere mengden waste i prosessen, ved at man har mulighet til å gå direkte inn i modellen
for å hente ut informasjon uten andre mellomledd. Denne arbeidsmetoden er illustrert i Figur 1.

Figur 1 Illustrasjon av overgang til delt produktmodell, modifisert etter Sjøgren [3].

I tillegg til den forbedrede informasjonsflyten bringer BIM med seg fordeler knyttet blant annet til
mindre byggefeil, bedre tidligvisualisering av bygget og forbedret FDVU‐dokumentasjon. Det er ikke
blitt gjort så mange erfaringer med fullskala BIM‐prosjekter i Norge enda, slik at man fortsatt ikke er
sikre på alle mulighetene ved bruk av BIM i en byggeprosess [4].
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Vi vil nå gi en kort introduksjon til de viktigste komponentene ved bruk av BIM. For en mer utfyllende
innføring viser vi til prosjektrapport utarbeidet av forfatterne høsten 2009 [5]. For å kunne utnytte
BIM fullt ut, tenker man seg at det er tre hovedelementer som må være på plass [6]:
Omforent lagringsformat
For at informasjon skal kunne utveksles direkte mellom ulike aktører og forskjellig programvare, er
man avhengig av et felles lagringsformat. Det finnes en rekke eksempler på leverandørspesifikke
lagringsformat, men de største aktørene i Norge satser på det åpne lagringsformatet IFC [7]. IFC står
for Industry Foundation Classes, og definerer begrepene i en bygningsmodell og sammenhengen
mellom disse i et åpent lagringsformat. I en tradisjonell geometrisk datamodell blir
bygningskomponenter representert som geometriske figurer med tilhørende koordinater. All annen
informasjon må gis enten ved merkelapper eller ved at man blir enige om bruk av et standard
tegnsett, som må tolkes i ettertid. I objektbasert bygningsinformasjonsmodellering representeres
derimot både bygningskomponenter og mer abstrakte komponenter, som for eksempel romlige
elementer, eierskap og relasjonsforhold, som egne entiteter. Dermed kan en bygningskomponent
være definert i modellen med all nødvendig informasjon som navn, materiale, mengde, koblinger,
funksjon og så videre. Se Figur 2. Dette gjør det mulig å legge inn og hente ut informasjon direkte fra
modellen, uten å måtte være avhengig av tolking av tegnsett eller tegninger.

Figur 2 Eksempel på hvordan data blir representert i en bygningsinformasjonsmodell [8].

Disse ulike entitetene kan grupperes og struktureres i en IFC‐modell og lagres i IFC‐formatet.
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Enighet om terminologi
Begreper som benyttes i modellen må være entydig definert og beskrive det man ønsker å uttrykke.
For å gjøre dette enklere tenker man seg å benytte et referansebibliotek som kan oversette
terminologi mellom ulike faggrupper og språk. Til dette formålet er det blitt utviklet en åpen,
internasjonal standard kalt International Framework for Dictionaries (IFD). IFD er et rammeverk for
opprettelse av ordbøker basert på IFC‐formatet. IFD fungerer ved at hver enkelt bygningsdel og
egenskap får utdelt sin egen unike identifikasjon (GUID). Denne identifikasjonen kan så benyttes til å
utveksle og oversette informasjon mellom ulike språk. Dette løser problemer med at navn på
objekter kan ha ulik mening på ulike språk, og IFD tar også høyde for at et objekt kan ha flere ulike
navn og akronymer [9].
Koble bygningsinformasjonsmodellen til relevante forretningsprosesser
En bygningsinformasjonsmodell som er beriket av alle de involverte i en byggeprosess vil inneholde
en veldig stor mengde informasjon. For å vite hvilken informasjon som er relevant for den enkelte
forretningsprosess og oppgaver relatert til bygging og drift av bygget, er man avhengig av en manual
som beskriver hvilken informasjon som skal deles, av hvem og til hvilket tidspunkt. Også her finnes
det en åpen, internasjonal standard, kalt Information Delivery Manual (IDM). IDM skal gi en
lettfattelig beskrivelse av forretningsprosessene, hvilken informasjon som trengs for
gjennomførelsen av de enkelte delprosessene, samt eventuell tilleggsinformasjon som må tilføyes av
brukeren for å oppnå de ønskede resultater. En IDM er bygd opp av tre komponenter:


Process map (PM). Gir en grafisk fremstilling av informasjonsflyten innen et spesifikt
oppgaveområde i form av et prosesskart. Dette har som mål å gi en overordnet forståelse og
oversikt over aktørene, aktivitetene og informasjonen som utveksles.



Exchange requirements (ER). Henvender seg til brukeren og gir en ikke‐teknisk beskrivelse av
den informasjonen som må utveksles for å tilfredsstille prosessene i prosesskartet.



Functional parts (FP). Skal beskrive den samme informasjonen som i ER‐en, men ved bruk av
de tekniske termene som blir brukt i den aktuelle datamodellen, for eksempel IFC.

Til sammen vil disse tre komponentene utgjøre en fullverdig IDM manual for en forretningsprosess.
Utarbeidelsen og forvaltningen av standardene IFC, IFD og IDM blir utført og ivaretatt av
organisasjonen buildingSMART International. Organisasjonen startet opprinnelig opp som et arbeid i
regi av International Alliance for Interoperability, som er en non‐profit‐organisasjon med mål om å
skaffe en oversikt over og forbedre informasjonsflyten i byggebransjen. Arbeidet baserer seg på
6
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frivillige bidrag fra medlemmene i organisasjonen, enten i form av ressurser eller kontingent.
BuildingSMART Norge er en framtredende aktør på buildingSMART‐arenaen og har blant annet ledet
arbeidet med utviklingen av IFD Library [10].
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3.2. IDDS
Byggebransjen har som nevnt blitt sett på som en lite effektiv bransje, og har tradisjonelt vært lite
villige til å teste ut ny teknologi [11]. Mye er blitt gjort de siste tiårene for å effektivisere bransjen og
byggeprosessene, for eksempel gjennom utviklingen av CAD (computer aided design),
prefabrikkering, modulbygging, lean construction og tidligere nevnte BIM. Disse eksemplene tar for
seg ulike aspekter ved byggeprosessen, men har mest fokus på de tekniske og produksjonsmessige
sidene ved bygging, og lite på selve arbeidsprosessene og samarbeidet i et byggeprosjekt. I et forsøk
på å få et mer helhetlig fokus igjennom hele byggeprosessen har International Council for Research
and Innovation in Building and Construction (CIB) utviklet et rammeverk kalt Integrated Design and
Delivery solutions (IDDS). De har valgt å definere IDDS på følgende måte:
”Integrated Design and Delivery Solutions use collaborative work processes and enhanced skills, with
integrated data, information, and knowledge management to minimize structural and process
inefficiencies and to enhance the value delivered during design, build, and operation, and across
projects” [12].
Altså ser CIB for seg at riktig bruk av IDDS kan påvirke mange aspekter av byggeprosessen, men for å
få en oversikt kan det være greit å kategorisere de ulike elementene under 3 hovedkategorier som
blir berørt [13]:
Arbeidsprosesser
IDDS fører til enhetlige arbeidsprosesser gjennom alle faser av et byggeprosjekt. Prosjektteamet må
sørge for:
1) Enhetlig planlegging for å gjennomføre prosjektet, isteden for perioder med adskilte
ekspertvurderinger.
2) Enhetlig prosjektering og design som tillater vurderinger av ulike alternativ og koordinering
av funksjonelle grensesnitt.
3) Enhetlige leveransekjeder som muliggjør teknisk ekspertise, idriftsettelse og vedlikehold på
planlagt rett tid.
Samarbeidsprosesser gjennom alle fasene av prosjektet: Byggebransjen er fremdeles preget av en
dokumentsentrisk tilnærming til informasjonsutveksling, noe som fører til at den samme
informasjonen og fortolkningen ofte blir produsert i flere omganger, og av og til mister man også
informasjon mellom ledd. I tillegg blir avgjørelser ofte tatt på et mangelfullt grunnlag uten flerfaglig
deltakelse og helhetlig fokus. En iterativ prosess hvor man benytter seg av tidligere kjent kunnskap er
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også vanskelig å benytte seg av, med den strukturen som preger mange av dagens byggeprosjekt.
Det finnes verktøy i form av 4D‐CAD og BIM som muliggjør en mer sømløs utveksling av informasjon,
men for å benytte disse verktøyene effektivt er man avhengig av arbeidsprosesser som legger opp til
samarbeid. Bruk av IDDS vil føre med seg effektive, gjennomgående og vertikalt integrerte prosesser,
som vil kreve forandring både i struktur og arbeidsprosesser.
Teknologi
For å kunne implementere enhetlige arbeidsprosesser på en mest mulig effektiv måte, er man
avhengig av et sett av teknologiske hjelpemidler som legger til rette for samarbeid og
automatisering. Dette vil for eksempel være bygningsmodeller; tverrfaglige funksjonsanalyser;
geometridata kombinert med byggeplassdata; levering av som‐bygget anleggsmodell; 4D‐
visualisering; transparente og kompatible datautvekslinger mellom tredjeparts programmer og mer
til. Anvendelsen av disse teknologiene krever åpen utveksling og deling av egnede data fra
bygningsmodellen.
Integrerte informasjons‐ og automatiseringssystemer: Som nevnt er man avhengig av en effektiv
informasjonsutveksling for å kunne få et helhetlig bilde av byggeprosjektet. Automatisk utveksling av
informasjon mellom programmer er allerede mulig ved hjelp av blant annet BIM, men sømløse
ordninger finnes foreløpig mest mellom produsentspesifikke programvarer. Man er avhengig av åpne
filformat, som for eksempel IFC, for å kunne benytte seg av sømløse utvekslinger mellom ulike
programvarer. Dermed kan man få en oversikt over bygningsmodellen og byggeprosessen ved at
man kan forholde seg til en enkelt modell som blir beriket med informasjon.
Personer
For at man skal kunne benytte seg av IDDS på best mulig måte er man avhengig av personer med
ulike kvalifikasjoner og ekspertise, og særlig folk med tverrfaglig kompetanse. For å få disse
personene til å arbeide effektivt sammen må man legge til rette for og fasilitere en samarbeidskultur
innen teamene. Flere roller er viktige for en vellykket bruk av IDDS, for eksempel en
teknikkforkjemper, en integreringsforkjemper, modelledelse og kunnskapsledelse [13]. Den viktigste
egenskapen er uansett at man lett kan ta i mot ulik inndata og samle det til et helhetlig bilde av hva
som er best for prosjektet.
Forsterket kompetanse: For å oppnå et helhetlig syn på byggeprosjektet er man avhengig av å ha
personer som ikke bare er eksperter på hvert sitt område, men også personer som har flerfaglig
kompetanse og ferdighetene til å integrere den flerfaglige informasjonen inn i prosjektet. Man
trenger også personer som kan velge ut prosjektteam og styre når de enkelte ekspertene kommer
9
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inn i prosjektet, og som sørger for at tidlige arbeidsprosesser produserer den informasjonen som
trengs for senere prosesser.
Kunnskapsledelse: Å implementere kunnskapsledelse i en byggeprosess inkluderer å kode, benytte og
kontinuerlig oppdatere nyttig kunnskap og forretningsprosesser basert på interne og eksterne
tilbakemeldinger. Dermed opparbeider man seg kunnskap og styring av beste praksis og utføring
gjennom hele livsløpet til prosjektet. Disse erfaringene vil være tilgjengelige og komme til nytte i
senere prosjekter.
Oppsummert kan man si at IDDS er ment som et rammeverk for å behandle aspekter som må være
på plass for å få til et mer holistisk, altså helhetlig, syn på et byggeprosjekt. IDDS kommer som en
naturlig følge av arbeidet med BIM, hvor man ser at teknologien allerede legger til rette for større
samarbeid mellom de ulike partene i en byggeprosess, men foreløpig henger man igjen i de samme
arbeidsprosessene og samarbeidsmetodene som i den dokumentsentriske tradisjonen. Figur 3 viser
en oversikt over hvordan de ulike elementene i IDDS kan påvirke grunnfundamentene i en
byggeprosess både direkte og indirekte.

Figur 3 De fire IDDS‐elementene påvirker arbeidsprosessene, teknologien og personene i en byggeprosess [12].

IDDS som rammeverk kan benyttes for å ”samle trådene” når en behandler et tema, slik at en får
kartlagt alle de områdene som berøres. Energifokus i tidligfase, som vi tar opp i denne rapporten, er
et slikt tema. Ved å ha IDDS‐rammeverket som grunnlag for studien vil en kunne beholde fokus både
på prosess, programvare og de menneskelige faktorene som vil inngå. I første omgang vil vi se
nærmere på den prosessorienterte biten av energifokus i tidligfase, og presenterer i det følgende
begrepet energiledelse.
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3.3. Energiledelse
På lik linje med styring av økonomi, produksjon eller logistikk, må også energiforvaltningen i en
virksomhet ha en overordnet ledelse. Energiledelse er en metodikk for hvordan en organisasjon
kontinuerlig kan arbeide med alle sider ved energieffektivitet og energibruk, gjennom blant annet å
identifisere og gjennomføre lønnsomme atferds‐ og investeringstiltak [14]. Dette skal sikre at
virksomheten oppnår optimalt forbruk av energi, med gevinster i form av reduserte kostnader, bedre
miljøprofil og styrket konkurranseevne. For å oppnå god energiledelse kreves det et samspill mellom
mennesker, teknologi og organisasjon, som illustrert i Figur 4.

Figur 4 God energiledelse krever samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon [14].

Begrepet energiledelse beskrives av Hammer [15] som en kontinuerlig prosess med elementer som
kan plasseres i et kretsløp. Dette kretsløpet omfatter elementene igangsetting, kartlegging og
energigjennomgang, energipolitikk, energieffektivt kjøp og prosjektering, ENØK handlingsprogram,
energiforvaltning, og energirevisjon. Energiledelsesaspektet kan implementeres enten overordnet i
bedriften eller i ett enkeltstående prosjekt. Gjennomføringsstrategien og elementene i kretsløpet vil
være de samme, mens omfanget av og innholdet i de enkelte prosessene vil variere.
Den europeiske standarden NS‐EN 16001:2009 [16] inneholder lovbestemte krav i forbindelse med
etablering, iverksetting, vedlikehold og forbedring av et energiledelsessystem. Kravene som fremgår i
11
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standarden kan ”(…) harmoniseres eller samordnes med kravene i andre ledelsessystemer, som
systemer for kvalitets‐, miljø‐, arbeidsmiljø‐, økonomi‐ eller risikostyring. En organisasjon kan derfor
tilpasse sitt/sine nåværende ledelsessystem(er) for å etablere et energiledelsessystem som oppfyller
kravene i (…) standarden” [16]. Standarden illustrerer kretsløpet som energiledelsessystemet
innebærer som vist i Figur 5.

Figur 5 Kretsløpet ved innføring og gjennomføring av energiledelse [16].

Elementene i kretsløpet i Figur 5 kan beskrives som følger:
Energipolitikk innebærer at ”organisasjonen forplikter seg til å forbedre sin energiytelse” [16]. I
første omgang må bedriftsledelsen eller prosjektledelsen ta en beslutning om at de ønsker å satse på
energiledelse, og videre å starte arbeidet gjennom en viljeserklæring. I denne igangsettingsfasen kan
det med fordel opprettes en arbeidsgruppe og en styringsgruppe, med tilhørende mandater og
prosjektleder for energiledelse [15]. Energipolitikken danner rammen for handling og fastsettelse av
mål og delmål [14].
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Planlegging omfatter en kartlegging av energiaspekter, og ut fra dette en utarbeidelse av en plan for
hvordan de vedtatte mål og delmål skal kunne nås. Skal energiledelse implementeres i en
organisasjon med eksisterende bygningsmasse vil dette i første omgang omfatte kartlegging av
energitilstanden. Kartleggingen av bygningsmassens tilstand innebærer blant annet å få oversikt over
dagens energiforbruk, tilstand på miljø‐ og inneklima samt kartlegging av utførte og potensielle
energiøkonomiseringstiltak. Hensikten med denne kartleggingen er å få oversikt over hvor energien
brukes, og dermed kunne prioritere innsatsen på de områder hvor det er størst
forbedringspotensiale.
Videre settes det opp mål og delmål som er forenlige med energipolitikken. Energimålene og
energidelmålene skal kunne måles og dokumenteres, samtidig som det skal settes en tidsramme for
når disse skal være oppnådd [16]. Energipolitikken omfatter mål på to nivåer: et overordnet mål for
bedriften eller prosjektet, og et underliggende mål for de enkelte bygningene eller virksomhetene. På
overordnet nivå gjelder økonomiske rammebetingelser, oversikt over besparelsesmuligheter og
miljøeffekter. Underordnet nivå omfatter mer konkrete mål, som for eksempel at energibruken skal
tilfredsstille normtall [15]. Videre bør målene oppdateres jevnlig i forbindelse med evaluering og
oppfølging av en utarbeidet handlingsplan. Denne handlingsplanen skal omfatte fordeling av ansvar
samt virkemidler og tidsrammer for oppfyllelse av hvert enkelt mål eller delmål. Denne beskriver
altså hvordan målene skal nås og hvem som har ansvar for gjennomføringen. Handlingsplanen er ofte
rettet mot direkte tiltak innen ett år, mens et handlingsprogram fungerer som et mer langsiktig
plandokument [15].
Ved iverksetting og drift skal planene utarbeidet i tidligere faser implementeres i virksomheten.
Denne innebærer å organisere energiforvaltningen og definere ansvar og myndighet på de ulike
nivåene [15]. Videre må det sikres at alle som har innflytelse på energiforbruk i virksomheten har
tilstrekkelig kompetanse og opplæring, og det bør derfor lages opplæringsplaner og dokumentasjon
av gjennomført kompetanseheving [14]. Videre bør det utformes en samlet beskrivelse av
energiledelsessystemet, samt en prosedyre for hvordan dokumentstyringen skal foregå.
Kontroll omfatter overvåking og målinger, samsvarsvurdering, korrigerende tiltak og forebyggende
tiltak. For prosjekter med fokus på energiytelse vil det være aktuelt å gjøre samsvarsvurderinger
mellom planlagt og virkelig energiforbruk, samt kontroll opp mot krav og forskrifter allerede fra
tidlige faser av byggeprosessen. Det vil også være aktuelt å installere flere målepunkter i bygget for å
kunne holde rede på energieffektiviteten og energibruken i de forskjellige delene av bygget. I tillegg
til kontroller rettet mot energibruk skal ledelsessystemet revideres for å sikre at det samsvarer med
energipolitikken, energimålene og energiledelsesprogrammet, samt at det iverksettes og
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vedlikeholdes på en effektiv måte [16]. Intern revisjon av energiledelsessystemet bør utføres en gang
hvert år for å sikre kontinuitet og opprettholdelse av kvaliteten. I forbindelse med revisjonen
utarbeides en rapport til den administrative ledelsen, der resultater og endringer beskrives [15].
Ledelsens gjennomgåelse skal så gi grunnlag for at nødvendige tiltak iverksettes for å sikre en
kontinuerlig forbedring. Evalueringen kan omfatte en vurdering av energiprestasjon, etterlevelse av
energipolitikk og mål, opplevde avvik, utførte tiltak og resultatene fra den interne revisjonen av
energiledelsessystemet [15].
Energiledelsessystemet er altså en metodikk for hvordan en skal kunne ivareta energifokuset
gjennom hele byggeprosessen, allerede fra de tidligste fasene av prosjektet. For at et slikt system
skal kunne gjennomføres vil det stilles krav til alle de tre hovedkategoriene som blir omtalt i IDDS:
arbeidsprosesser, personer og teknologi. I det følgende vil vi se nærmere på selve byggeprosessen,
og da spesielt på de tidligste fasene og hvilke utfordringer som knytter seg til informasjonsmengde
og beslutningsgrunnlag.
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3.4. Byggeprosessen
Byggeprosessen omfatter ifølge Eikeland: ”… alle prosesser som fører fram til eller er en forutsetning
for det planlagte byggverk” [17]. Hvordan et byggeprosjekt deles inn i ulike faser og trinn, er
avhengig av prosjektets størrelse, entrepriseform og organisering. Under gjennomføringen av
prosjektet kan disse fasene og aktivitetene til dels overlappe hverandre, særlig når flere
prosjekterende og flere entreprenører er med. Byggeprosessen deles inn i administrative prosesser,
kjerneprosesser og offentlige prosesser, som vist i Figur 6.

Figur 6 Byggeprosessens delprosesser [17].

De administrative prosessene vil her omfatte aktiviteter og underprosesser som legger til rette for,
planlegger og styrer kjerneprosessene, mens de offentlige prosessene retter seg mot myndighetenes
godkjenning av prosjektet.
Kjerneprosessene omfatter aktiviteter og underprosesser rettet mot planlegging, beskrivelse og
produksjon av det ferdige bygget, og kan videre deles inn i tre underprosesser eller faser:


Programmeringsfasen
I denne fasen identifiseres de krav som stilles til funksjoner og kvaliteter ved byggverket.
Dette omfatter blant annet å gjennomføre en funksjonsanalyse, utarbeidelse av
rammeprogram, rom‐ og byggeprogram, samt oppsett av budsjett og finansiering. I tillegg
utføres konsekvensutredninger, samt at nødvendige søknader og varsel sendes ut [17].



Prosjekteringsfasen
Denne fasen inkluderer utvikling, utforming og beskrivelse av byggverkets fysiske
egenskaper. Dette omfatter i første omgang utarbeidelse av skisse‐ og forprosjekt, der
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beregninger for blant annet ventilasjonsluftmengder og energibruk foretas. Deretter utføres
detaljprosjektering, som gir grunnlag for anbud og kontrahering av entreprenører [18].


Produksjonsfasen
Her gjennomføres den fysiske utførelsen av bygget, testing og innkjøring av systemer og
installasjoner, samt levering av dokumentasjon og ferdigattest.

En videre inndeling av de tre hovedfasene vil gjøres forskjellig ved ulike prosjekter, men vil ofte følge
en struktur omtrent som vist under. Disse trinnene beskriver steg for steg de aktiviteter og den
prosjektdokumentasjon som skal godkjennes ved utgangen av disse fasene [17].
1. Utredning
2. Romprogram
3. Byggeprogram med kostnadsramme
4. Skisseprosjekt
5. Forprosjekt
6. Detaljprosjekt
7. Kontrahering og bygging
8. Ferdigstillelse og avslutning
3.4.1. Tidligfase av byggeprosessen
Forskningsprogrammet PS 2000 [19] gir en overordnet inndeling av byggeprosessen. Her beskrives
prosjektfasene identifisering, utvikling, gjennomføring og bruk, og disse relateres til de tidligere
nevnte fasene i kjerneprosessene som illustrert i Figur 7. Her ser vi at de ulike fasene og prosessene
overlapper hverandre, og at det er en toveis informasjonsutveksling mellom kjerneprosessene
programmering, prosjektering og produksjon. Dette understreker at byggeprosessen ikke er en
lineær prosess, men består av flere parallelle prosesser og faser. For eksempel vil programmerings‐
og prosjekteringsfasen ofte foregå parallelt, noe som muliggjør avveining av programkrav mot de
konsekvenser man avdekker gjennom prosjekteringsløsninger. På samme måte vil også prosjektering
og produksjon i stor grad overlappe hverandre, da primært for å spare tid [17].
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Figur 7 Faseinndeling av byggeprosessen [17].

I identifiseringsfasen, som omfatter den tidlige programmeringsfasen, kartlegges blant annet
brukerkrav, forutsetninger, rammebetingelser, mål og visjoner for prosjektet. Det gjøres avveininger
mellom kvalitet, kostnader og tidsbruk, og organisering og styring av prosjektet bestemmes. I denne
fasen gjøres beslutninger og utredninger som vil kunne ha store konsekvenser for den videre gangen
i prosjektet. Her vil det hovedsakelig være fokus på programmering, men man vil også være tjent
med å benytte enkle prosjektskisser for å vurdere konsekvenser og innvirkning ved ulike løsninger før
premissene fastlegges [19].
I utviklingsfasen prosjekteres de fysiske løsningene med utgangspunkt i kravspesifikasjonene som
fremkommer gjennom programmeringsfasen. I denne fasen vil rammer og mål være lagt til grunn for
utarbeidelse av løsninger, og man vil derfor i mindre grad enn tidligere ha mulighet til å gjøre store
konseptuelle forandringer ved prosjektet. Identifiseringsfasen og utviklingsfasen omtales ofte samlet
som tidligfasen av en byggeprosess, og vi vil i det følgende gi en nærmere beskrivelse av denne
fasen.
Samset [20] omtaler tidligfasen som perioden fra den første ideen eller det første initiativet som
fører frem til prosjektkonseptet, helt frem til den endelige beslutningen om å finansiere dette.
Tidligfasen kan deles inn i en konseptfase og en forprosjektfase, der konseptfasen i første omgang
fører til valg av hovedkonsept. Utviklingen av konsepter i tidligfasen ”… bygger på en vurdering av
prosjektets rammebetingelser for å få avklart hva som er den mest hensiktsmessige
prosjektstrategien og dermed de viktigste premissene for prosjektet, samt dets karakteristika og mål”
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[20]. Konseptvurderingene handler altså om å finne den beste løsningen på det gitte problemet.
Dette innebærer ikke bare å se på ulike tekniske løsninger, men å vurdere prinsipielt forskjellige
løsningsalternativer opp mot hverandre. Dette omfatter også å vurdere et nullalternativ, som
innebærer at en ikke foretar noen investering og fortsetter som før, eventuelt med nødvendig
ombygging, oppussing eller teknisk oppgradering. Ifølge Samset [20] vies ikke nullalternativet like
stor oppmerksomhet som de andre konseptalternativene, noe som kan være svært uheldig, da man i
flere byggeprosjekter ville vært tjent med å gjøre hensiktsmessige tilpasninger på eksisterende
bygningsmasse snarere enn å bygge nytt. I andre prosjekter kan konseptet være gitt på forhånd uten
at man vurderer andre alternativer. Årsaken til dette kan være at en sentral aktør lanserer en
bestemt løsning og får gjennomslag for denne, eller at det er politiske føringer i bildet som utelater
andre konseptalternativer. Finansdepartementet har en kvalitetssikringsordning for store offentlige
investeringsprosjekter, hvor det pålegges å utrede minst to konseptuelle løsninger, i tillegg til et
nullalternativ. Det foretrukne alternativet utredes så videre i forprosjektfasen, før Stortinget fatter
sitt endelige vedtak om finansiering.
Muligheten for å redusere usikkerhet er størst i tidligfasen, og kostnadene ved å gjøre endringer er
minst. Denne sammenhengen forandrer seg gradvis over tid, som illustrert i Figur 8. I
gjennomføringsfasen er usikkerheten naturlig redusert og endringsmulighetene dertil begrenset, noe
som medfører at kostnadene ved å foreta endringer er relativt høye. Samset skriver videre at ”…det
blir vanskeligere, og i økende grad dyrere å gjøre vesentlige endringer i et prosjekt desto senere en i
prosessen befinner seg. Eller sagt på en annen måte: De store og fundamentale spørsmålene som
gjelder konseptvalget og det å finne den mest effektive løsningen på et gitt problem, er noe en må ta
tak i så tidlig som mulig. Senere er det for sent” [20]. Det er derfor viktig at usikkerhetsmomenter ved
prosjektet blir kartlagt tidlig. Endringer som gjøres langt ut i prosjektet vil gi en større merkostnad
enn endringer som gjøres på et tidligere stadium, fordi dette innbærer endringer i eksisterende
planer, påbegynt arbeid og inngåtte kontrakter og forpliktelser.
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Figur 8 Sammenheng mellom endringsmulighet og kostnader ved endring [20].

Tidligfasen av et prosjekt omtales som ”… det tidspunktet der de største avgjørelsene skal tas, men
samtidig da usikkerheten er størst, muligheten for påvirkning er størst, og informasjonsgrunnlaget er
mest begrenset” [20]. Dette understreker viktigheten av å fremskaffe relevant informasjon for å
kunne sikre et godt beslutningsgrunnlag tidlig i byggeprosessen.
3.4.2. Usikkerhet i tidligfasen
”Prosjekter innebærer ofte omfattende, kostbare, unike og/eller høyrisiko operasjoner. (…) Å benytte
usikkerhet og risiko som sentrale styringsparametere vil være helt avgjørende for å bedre
prosjektresultatet” [20].
Risiko er et mål som kombinerer sannsynligheten og virkningen av en hendelse. Matematisk sett er
risiko definert som produktet av sannsynligheten for at en hendelse skjer og konsekvensen av
hendelsen [21]. Muligheter og risiko er to sider av samme sak, og prosjekter iverksettes fordi en
ønsker å utnytte de mulighetene en ser for det ferdige produktet. For å realisere disse mulighetene
må en imidlertid også være villig til å ta enkelte risikofylte avgjørelser. Muligheter innebærer en
potensiell gevinst, mens risiko medfører et potensielt tap. Ved valg av prosjektkonsept dreier det seg
om å finne en avveining mellom risiko og muligheter som gir et akseptabelt usikkerhetsbilde. Det er
derfor viktig å vurdere både konsekvens og sannsynlighet for ulike utfall i tidligfasen. Forskning viser
at beslutningstakere foretrekker et sikkert valg med lavere lønnsomhet fremfor et mer usikkert valg
med høyere lønnsomhet [20]. Dette kan ha sin grunn i at begrepet usikkerhet ofte ses på som
negativt ladd, og at man derfor i for stor grad fokuserer på risiko i stedet for mulighetene ved valg av
løsninger. Dette gir seg utslag i hvilken informasjon som skaffes i tidligfase av prosjekter. Dersom
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fokus i for stor grad er rettet mot å unngå risiko vil man i mindre grad kunne utnytte de mulighetene
som knyttes til usikkerheten. Samset [20] skriver at ”… dersom informasjonen også fokuserer på
potensiell styrke og muligheter, øker sjansen for mer proaktiv planlegging og usikkerhetsstyring.”
Om et byggeprosjekt lykkes eller ikke er avhengig av at flere forutsetninger faller på plass. Disse
forutsetningene beskrives i seks grupper av påvirkningsfaktorer: Økonomiske, tekniske, sosiale,
politiske, institusjonelle og miljømessige forutsetninger [20]. Det vil dermed være flere ulike aspekter
som bidrar til den totale usikkerheten ved et prosjekt.
3.4.3. Beslutningsgrunnlag i tidligfasen
Beslutningsgrunnlaget i konseptfasen vil naturlig være begrenset, og det vil foreligge minimalt med
detaljinformasjon knyttet til de ulike konseptalternativene. Utfordringen vil ligge i å identifisere og
fremskaffe den informasjonen som til enhver tid er essensiell for de beslutninger som skal tas.
Behovet for informasjon er en stegvis prosess, der man ”… er tjent med å velge en tilnærming med
tilsvarende tiltakende økning i detaljeringsgrad og presisjonsnivå på informasjonen” [20]. Sent i
prosjektet vil det være behov for store mengder detaljert informasjon, mens dette snarere vil være
en ulempe i de tidligste fasene av prosjektet. Dyptgående detaljer omkring enkelte
konseptalternativer kan føre til at man i for stor grad føler seg ”fastlåst” til dette ene alternativet, og
at andre løsninger blir oversett.
3.4.4. Definisjon, utvikling og vurdering av konseptalternativer
Det finnes få fullgode og utprøvde rutiner og fremgangsmåter for risikoanalyser i tidlig fase av
byggeprosjekter, og heller ikke en tradisjon for systematisk tidligfasevurdering av mindre prosjekter.
Det er aktuelt å vurdere prosjekter ved hjelp av kostnadsanalyser, lønnsomhetsanalyser,
risikoanalyser og fremdriftsanalyser. Dette fører frem til endelig valg av konsept, og videre til
utarbeidelse av forprosjekt. Under utarbeidelsen av forprosjekt vil det tas avgjørelser blant annet
knyttet til valg av materialbruk, tekniske installasjoner og arealdisponering, med grunnlag i det
konseptet som er vurdert som det mest gunstige blant konseptalternativene. Det er derfor viktig at
det gjøres kvalifiserte vurderinger og utredninger i de tidlige fasene, slik at en slipper å gjøre
konseptendringer i senere faser. Som tidligere nevnt vil mulighetene for endring og reduksjon av
usikkerhet være størst tidlig i byggeprosessen, samtidig som de økonomiske konsekvensene av
endring er minst. Det finnes flere verktøy og metoder for å gjøre vurderinger og analyser av ulike
konseptløsninger og alternativer, og i det følgende vil vi presentere en modell for beregning av
livssykluskostnader (LCC) ved prosjekter. Slike analyser kan være til nytte i alle faser av
byggeprosjekter, men er kanskje særlig aktuelt i de tidlige fasene.
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3.5. LCC
Nybygg, ombygging, riving, så vel som forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, utgjør store
årlige kostnader. Det er viktig at man ser slike utgifter i et helhetlig perspektiv over byggenes levetid,
slik at man ikke risikerer at tilsynelatende besparelser under bygging fører til store kostnader under
drift og vedlikehold. En slik analyse av de totale kostnadene over byggets levetid, kalles LCC‐analyse,
eller analyse av livssykluskostnader. Enkelt sagt kan man si at livssykluskostnader er summen av
kapitalkostnad og alle kostnader til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling i brukstiden og
restkostnad ved avhending [22]. En analyse av slike kostnader kan være til god hjelp ved
konsekvensvurderinger av ulike alternativ, og man får godt grunnlag for å oppnå mest mulig lønnsom
balanse mellom kapital‐ og driftskostnader og minimere risiko for tap av funksjonalitet i bygget.
Fokuset på økonomien over hele livssyklusen til bygg startet allerede på 70‐tallet da høye
energipriser førte til at man så besparelsesmuligheter i en effektiv forvaltning og drift av bygget [23].
For offentlige anskaffelser er dette også lovbestemt gjennom Lov om offentlige anskaffelser § 6, hvor
det kreves at det skal tas hensyn til livssykluskostnader ved planlegging av anskaffelser samt
miljøkonsekvenser den har over samme perioden [24]. Til tross for de nevnte fordelene med LCC‐
analyser er det fortsatt relativt lite utbredt i BAE‐næringen. I en kartlegging over bruk av
livssykluskostnader i byggebransjen i Norge uført i 2002, viste det seg at bare om lag halvparten av
de 20 % som svarte på undersøkelsen hadde benyttet LCC [25]. Videre var det en stor del av de
rådgivende ingeniørene som svarte at de forholdt seg til livssyklusanalyser som en konkret følge av
loven om offentlig anskaffelser. Konklusjonen fra rapporten var at LCC foreløpig ikke var i bruk i
utstrakt grad, loven om offentlige anskaffelser var lite kjent og de verktøyene som brukes er for lite
tilpasset den enkelte aktørs behov. En faktor som også kan virke inn på interessen rundt
livssykluskostnader i stor grad, er skillet mellom brukeren av bygget som ender opp med FDVU‐
kostnadene, og aktørene i byggoppføringen, som har hovedfokus på kapitalkostnadene og høyest
mulig fortjeneste [25]. Dette gjelder også i stor grad den offentlige sektoren, hvor oppsplittingen av
forvalter‐ og brukerrollen har ført til mindre fokus på livssykluskostnader. Det er et ønske om riktig
og god økonomisk eiendomsforvaltning innenfor planlagte budsjetter og mål, men i praksis har
politikere og bevilgende myndigheter et større fokus mot kostnadsrammen i byggefasen [23].
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Beregningsmodell
Selve beregningen i en LCC‐analyse gjøres som illustrert i Figur 9, det vil si å omgjøre alle kostnader
relatert til bygget om til levetidskostnader justert for potensiell avkastning av kapital og levetiden til
bygget. Man ender til slutt opp med årskostnader for de ulike alternativene man sammenligner, som
er levetidskostnader utlagt som en annuitet over bygningens levetid. Årskostnadene er direkte
sammenlignbare, og kan brukes i en vurdering av
hvilke alternativ som er mest lønnsomt.
Hovedkomponentene i en beregning av
levetidskostnaden blir da:


Kapitalkostnader.



FDVU‐kostnader.



Renter.



Brukstid.



Restverdi etter brukstidens utløp.

NS 3454 Livssykluskostnader for byggverk,
prinsipper og struktur definerer de ulike typene
kostnader og forholdet mellom disse [28]. Dette er
til hjelp i en registrering av erfaringstall og
oppbygningen av nøkkeltall. Ved hjelp av disse

Figur 9 Sammenheng mellom begreper [22].

tallene kan man så sammenligne alternativer
mellom byggverk.
Nøkkeltall
For å kunne framlegge relevante kostnader for en bygning i prosjekteringsfasen, er man avhengig av
å bruke erfaringstall på det arbeidet som planlegges. Slike tall kalles ofte nøkkeltall, og baserer seg på
tidligere byggeprosjekter som entreprenører, byggforvaltere og andre har vært med på. Det finnes
per i dag ingen nasjonal database for bygningsnøkkeltall, men en rekke aktører opererer med egne
nøkkeltall, som andre kan nytte seg av. De største databasene i Norge i dag er:


Nettverket nøkkeltall for benchmarking (NFB), som er en non‐profit organisasjon hvor
medlemmene får anledning til å registrere sine egen erfaringstall og dra nytte av hverandres
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erfaringer. Ved registrering i databasen brukes NS 3457 Bygningstypetabellen, og den som
registrerer velger selv detaljeringsnivå (ett‐, to‐ eller tresifret) [25]. Databasen tar først og
fremst for seg FDVU‐kostnader, og i 2006 deltok 20 større eiendomsforvaltere i
registreringen av 149 objekter i databasen [7].


Forum for Offentlige bygg og eiendom (FOBE). Har nøkkeltall for blant annet tids‐ og
ressursbruk i plan‐ og byggesaker [27]. Omfatter også FDV‐statistikk for alle offentlige bygg
og eiendommer, inkludert boliger [25].



Statsbygg drift og vedlikeholdsstatistikk. Statsbygg sin årlige drift‐ og vedlikeholdsstatistikk
viser gjennomsnittlige faktiske vedlikeholdskostnader. Statistikken omfatter ikke boliger.



Holte Byggsafe. Har samlet nøkkeltall for kostnadsdata knyttet til forvaltning, drift og
vedlikehold.

3.5.1. LCC i byggeprosessen
Hensikten med livssykluskostnader i byggeprosjekter er som nevnt å belyse mulige konsekvenser av
ulike alternativsløsninger. Slike analyser kan som nevnt være til nytte i alle faser av et byggeprosjekt
og NS 3454 understreker at standarden er ment som et hjelpemiddel både ved programmering,
prosjektering og ved forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av et bygg [28]. Standarden kan
brukes ved budsjettering til å beregne kostnader i alle fasene av et byggs levetid. Resultatene av
disse kostnadsberegningene kan videre brukes til vurdering av alternative investeringer ved [28]:


Ulike utforminger og detaljutforming.



Valg mellom alternative materialer, komponenter og systemer.



Ombygging, påbygg eller tilbygg.



Forbedret eller endret drift.

Erfaringsmessig blir slike beregninger ofte også benyttet til å fastsette husleie og i vurderinger om en
skal leie, bygge eller kjøpe bygg [29].
Bruk av livssykluskostnadsanalyser i de ulike byggefasene gir ikke bare føringer på bruksområder,
men setter også krav til detaljnivå på inndata til analysen. Multiconsult har i sin Veileding til praktisk
bruk av LCC skissert opp de mest sentrale LCC‐forholdene i de ulike byggefasene, se Figur 10.
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Figur 10 Ulike byggefaser og sentrale LCC‐forhold [30].

Som man ser på figuren vil det i tidligfase være viktigst å kunne gjøre noen grunnleggende antagelser
om bygget med hensyn på påvirkningsfaktorer, levetidskategori og arealer. Fasen skal altså legge de
overordnede rammene for byggeprosjektet videre. En byggherre eller tiltakshaver sin oppgave i
denne fasen vil være å formulere krav til tilpasningsdyktighet og LCC, og i tillegg framskaffe aktuelle
nøkkeltall fra virksomheten. Rådgiverne skal på sin side konkretisere kravene i visualiserte løsninger,
utføre livssyklus‐ og risikoanalyser. En LCC‐analyse vil allerede her gi et godt bilde av fremtidige
FDVU‐kostnader, men detaljeringsgraden er avhengig av tilgjengelige nøkkeltall og
informasjonstilgang om prosjektet, noe som vil øke utover i byggefasene [30].
Produksjonsfasen vil så bygge videre på beslutningsgrunnlaget fra tidligfasen, og vil omfatte
tradisjonell prosjektering og byggefasen. Som tidligere nevnt vil muligheter for å foreta endringer i
denne fasen avta raskt, og kan medføre store kostnader. Fokuset i denne fasen vil ligge på hvordan
aktørene løser kravene fra tidligfase, og livssykluskostnadsanalyser vil typisk omhandle
bygningsdeler, mengder, prosjektkostnader og levetider [30]. Byggherren eller tiltakshaveren vil i
denne fasen ha som oppgave å godkjenne løsninger ut i fra kravene i tidligfase, samt formulere krav
til FDVU‐dokumentasjon. Rådgiverne skal synliggjøre detaljløsninger på kravene fra byggherre og
utføre totale LCC‐analyser og bistå ved analyser av alternative valg. Entreprenørene og
leverandørene skal på sin side gjøre kvalitetskontroll og utføre LCC‐analyser av ulike løsninger. I
tillegg skal de overlevere FDVU‐dokumentasjon og bistå ved utformingen av FDVU‐budsjett. I
livssyklusanalysene vil nøkkeltallene ligge på bygningsdelsnivå, og detaljeringsgraden i analysen må
vurderes ut i fra formålet. For FDVU‐kostnader er det mulig å kombinere nøkkeltall på for eksempel
drift med konkrete beregninger av vedlikehold‐ og utskiftningskostnader på detaljert nivå.
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Bruksfasen omfatter periodiske FDVU‐aktiviteter, og endringer er begrenset til det som det er blitt
lagt til rette for i prosjekteringen. Byggeier har i denne fasen ansvar for at bygget forvaltes i henhold
til lover og forskrifter, men også stille krav til økonomioppfølging og utvikling. Forvalter har som
oppgave å gjennomføre forvaltningen ut ifra planene og organisere FDVU‐aktiviteter, samt
fremskaffe nøkkeltall for benchmarking og avvikskontroll. Brukeren skal stille krav til utvikling for å
ivareta optimal kjernevirksomhet. LCC‐analyser vil i denne fasen stort sett omhandle sammenligning
mot budsjett og benchmarking [30].
LCC‐analyser kan også si noe om risikoen i et prosjekt, ved at man kan utføre følsomhetsanalyser av
ulike alternativ. I en følsomhetsanalyse varierer man ulike parametre for å kunne si noe om hvor
følsomt resultatet er for endringer i de ulike parametrene.
Som en ser vil en LCC‐analyse være aktuelt i de fleste fasene av et byggeprosjekt, og være en viktig
del av det beslutningsgrunnlag som til enhver tid vil være tilgjengelig, enten det er snakk om valg av
konseptløsninger, valg av materialer og komponenter eller endring av drift. For å kunne gjennomføre
en slik analyse er man, som tidligere nevnt, likevel nødt til å fremskaffe en del relevante parametere
knyttet til kostnader ved byggeprosjektet. Bygningens energibruk spiller en viktig rolle hva gjelder
økonomien ved et prosjekt, og en energisimulering vil være aktuelt å gjennomføre både på
eksisterende bygningsmasse og planlagte bygg. I det følgende vil vi gå nærmere inn på hvordan
energisimuleringer utføres, samt presentere noen av de mest aktuelle simuleringsprogrammene for
norske forhold.
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3.6. Energisimulering
En simulering av et byggs energiytelse har flere bruksområder. Energisimulering av ulike
designalternativer i tidligfasen av byggeprosjektet gir et godt grunnlag for å kunne identifisere det
alternativet som gir høyest energieffektivitet og dermed størst økonomisk og miljømessig gevinst. I
tillegg kan resultatene fra energisimuleringen sammenlignes mot målte verdier ved det ferdige
bygget for å avdekke og kartlegge årsaker til avvik og eventuelt foreta nødvendige utbedringer. En
vesentlig forskjell mellom disse to bruksområdene er kravene som stilles til nøyaktigheten på
resultatene som fremgår av simuleringene. For en sammenligningsstudie av ulike alternativer vil de
samme antagelser og forenklinger gjøres på alle alternativer, såfremt at samme programvare
benyttes, og det er derfor i stor grad kun endringene i design som gir utslag på resultatene. For
sammenligninger mellom målt og simulert energibruk vil kravet til simuleringsresultatene være
vesentlig høyere, og det er på dette området forskjellene mellom ulike beregningsprogrammer
kommer til syne.
For å kunne gjennomføre en energisimulering av et bygg, enten i tidligfase eller senere i
byggeprosjektet, er man avhengig av å ha et egnet programverktøy for å foreta de nødvendige
beregningene. Det finnes en mengde programvare for energisimuleringer av bygninger på markedet i
dag, med variasjoner hva gjelder blant annet termodynamiske beregningsmodeller,
brukergrensesnitt og mulighet for filutveksling med annen programvare [31].
Simulering av energiytelsen til et bygg er en kompleks oppgave, med en rekke parametre og variable
som avhenger mer eller mindre av hverandre og ytre forhold. Energisimuleringsprogrammene som
finnes i dag benytter derfor tilnærmede verdier på flere av beregningsparametrene, basert på
kvalifiserte ligninger og metoder. For eksempel er flere av simuleringsprogrammene basert på en
forenklet endimensjonal varmetransport mellom termiske soner. Andre antagelser og forenklinger
knytter seg til ventilasjons‐ og infiltrasjonsparametere, klimadata, samt at flere beregningsverktøy
antar jevn temperaturfordeling innad i de termiske sonene. I tillegg er det ofte begrensede
muligheter for å detaljspesifisere de tekniske anleggene i bygningen, noe som kan føre til store avvik
mellom simulert og målt energiforbruk. Den største utfordringen er kanskje likevel knyttet til den
dynamiske bruken av bygningen, en faktor som det vil være nærmest umulig å kunne predikere fullt
ut [31]. Man kan til en viss grad basere seg på statistikk og erfaringstall for å justere de tekniske
anleggene etter den bruken som forventes av bygget. Likevel vil det fortsatt oppstå avvik som følge
av blant annet menneskelig atferd og utforutsette klimatiske forandringer.
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Energisimuleringsprogrammer består ofte av en beregningskjerne og et grafisk grensesnitt. Innlesing
av inndata og fremstilling av resultater foregår i det grafiske grensesnittet, mens selve
beregningsprosessene foregår i beregningskjernen. Datastrømmen i et slikt system er illustrert i Figur
11. Beregningskjernene har ofte relativt høy brukerterskel, og egner seg derfor ikke som frittstående
simuleringsverktøy. RIUSKA og EcoDesigner er eksempler på grafiske grensesnitt, mens DOE‐2 og
EnergyPlus er eksempler på beregningskjerner [31].

Figur 11 Grafisk grensesnitt og beregningskjerne [31].

Energisimuleringsprogramvare har vært tilgjengelig på markedet lenge, og også her har
buildingSMART og bruken av bygningsinformasjonsmodeller hatt innvirkning i de senere årene. Flere
simuleringsprogrammer finnes nå med IFC‐kompatibilitet, som muliggjør direkte utveksling av
bygningsdata mellom BIM‐modellen og simuleringsverktøyet.
For å kunne gjennomføre en energisimulering må man i første omgang hente inn bygningsmodellen
fra et modelleringsverktøy som Revit, ArchiCAD, Tekla eller lignende. Beregningskjernen foretar
deretter de nødvendige antagelser og forenklinger basert på de angitte parametrene, før resultatene
fra beregningskjernen presenteres i det grafiske grensesnittet.
Ulike beregningskjerner og ulike brukergrensesnitt fører som nevnt til at en vil få avvik mellom
resultatene fra forskjellige simuleringsprogrammer. Dette skyldes hovedsakelig forskjeller i
beregningsmetodene som benyttes, ulike antagelser og forenklinger lagt til grunn for beregningene,
samt detaljeringsgrad og relevans på inputparametere.
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Det finnes flere programmer for energisimulering av bygninger på markedet i dag. Flere av disse er
sertifisert for IFC‐standarden, og kan dermed benyttes i sammenheng med
bygningsinformasjonsmodeller for direkte filutveksling. Dette gir en lettere arbeidsprosess ved
energiberegninger, ved at en kan importere data knyttet til bygningsgeometri og materialparametere
direkte fra modelleringsprogramvaren. Parametere for tekniske installasjoner, klimadata og interne
laster angis ofte manuelt i selve energisimuleringsprogrammet.
Vi vil nå presentere noen aktuelle energiberegningsprogrammer for norske forhold, både med og
uten IFC‐sertifisering.
3.6.1. EcoDesigner og VIPEnergy
Graphisoft leverer energiberegningsprogrammet EcoDesigner som en tilleggsmodul til
modelleringsverktøyet ArchiCAD. Ifølge brukermanualen [32] er hensikten med programmet å ”anslå
i en tidlig fase hvor energieffektivt designet er og gi muligheter for endring av designet slik at man
kan forbedre energiresultatene…”. Programmet inneholder lokale klimadata for Norge, og er tilpasset
norske forhold [33]. ArchiCAD er sertifisert for IFC‐standarden, og med denne tilleggsmodulen er
man dermed i stand til å importere og eksportere bygningsinformasjonsmodeller direkte inn i
beregningsprogrammet, og likeså skrive data tilbake til modellen. EcoDesigner kan kun importere
modeller fra ArchiCAD, og eventuell bruk av annen modelleringsprogramvare innebærer at en først
må eksportere modellen til ArchiCAD før man kan gjøre energiberegninger ved hjelp av EcoDesigner.
BIM‐modellen bygges opp i ArchiCAD, og hentes deretter inn i EcoDesigner for energisimuleringer. I
tilleggsmodulen defineres i første omgang beliggenhet og funksjon, med geografisk plassering,
vindskjerming, orientering i forhold til himmelretninger og så videre. Deretter defineres bygningens
strukturelle oppbygning, med blant annet angivelse av U‐verdier, bygningsvolum, isolasjon og
infiltrasjonsparametere. Alle materialene i de ulike sjiktene i en konstruksjon bestemmes for å oppnå
riktig U‐verdi. Materialer hentes enten fra en innebygd database, legges inn manuelt, eller
importeres fra bygningsinformasjonsmodellen. Videre defineres åpninger, som vinduer og dører,
samt solavskjerming, før egenskaper og verdier knyttet til byggets tekniske installasjoner legges inn
[6].
Programmet baserer seg på beregningskjernen VIPCore, som beregner energiforbruket for bygget
time for time. Gjennom å kjøre en energisimulering får man ut en sluttrapport som inneholder
energibalansen for bygget, energibruk fordelt på de ulike konstruksjonsdelene, samt en angivelse av
byggets ”karbonfotavtrykk” (CO2‐utslipp knyttet til oppføring og bruk av bygget). Det er videre mulig
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å gå tilbake og endre innstillingene i EcoDesigner, eller gå tilbake og gjøre endringer på selve
bygningsmodellen i ArchiCAD [32].
Resultatene fra simuleringen i EcoDesigner kan eksporteres til VIP‐Energy, hvor man vil få en mer
detaljert fremstilling av energibruken i bygget. Dette er en enveis filutveksling, og det er kun filer fra
EcoDesigner som kan importeres i VIP‐Energy. VIP‐Energy er et program som er godkjent for å kunne
dokumentere energibehovet for bygg i Norge. Dette programmet benytter beregningsmodellene gitt
i Norsk Standard NS 3031, og sammenligner resultatene opp mot kravene i TEK 2007. Hovedtanken
med dette programmet er ifølge brukerveiledningen at ”… arkitekten allerede i en tidligfase har tatt
en rekke valg basert på energieffektivitet, slik at ingeniøren lett kan studere alle interessante data og
vurdere de ulike tiltakene som arkitekten har gjort” [32]. Forskjellen mellom EcoDesigner og VIP‐
Energy er beregningsmodellene som benyttes i programmene. EcoDesigner benytter internasjonale
beregningsmodeller, mens VIP‐Energy som nevnt benytter beregningsmodellene angitt i NS 3031.
3.6.2. SIMIEN
SIMIEN (SIMulering av Innemiljø og Energibruk i bygninger) er et simuleringsprogram for beregning
av energibruk, effektbehov og inneklima i bygninger, utviklet av det norske firmaet ProgramByggerne
ANS. Programmet gjennomfører energiberegninger i henhold til den dynamiske beregningsmetoden
gitt i NS 3031. Denne metoden kreves for energiberegninger av blant annet kontorbygg, sykehus,
forretningsbygg og alle bygg der det er installert ventilasjonskjøling [34].
Programmet har ingen grafisk fremstilling av bygget, og støtter heller ikke IFC‐formatet. Det kreves
derfor at relevante data fra bygg og tekniske installasjoner legges inn manuelt. For å hente ut
ønskede verdier om bygningskroppen og tekniske installasjoner kan man benytte listefunksjoner i
modelleringsprogrammet, og videre legge disse manuelt inn i simuleringsprogrammet. I første
omgang identifiseres energiforsyningen til bygget og geografisk plassering ut fra en innebygd
klimadatabase i programmet. Videre angis blant annet orientering, skjerming og materialparametere
for hver enkelt fasade med tilhørende vindus‐ og dørelementer, på samme måte som for tak‐ og
golvkonstruksjoner. Til slutt defineres blant annet interne laster, driftstider og ventilasjons‐ og
oppvarmingssystemer. Programmet tilbyr energisimulering for dimensjonerende sommerforhold,
dimensjonerende vinterforhold eller for et helt år.
Resultatene fra simuleringen kan videre kontrolleres opp mot kravene i Teknisk forskrift [35]. I tillegg
til minstekravene vil energitiltak, varmetapsbudsjett og energiramme for bygget kontrolleres opp
mot kravene gitt i forskriften. For å tilfredsstille kravene må bygningen overholde minstekravene og
minst ett av de tre andre punktene. Sammenligningen gjøres kun for hele bygget samlet, og ikke for
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hver enkelt sone. Dette betyr at man for en bygning med forskjellige bygningskategorier er nødt til å
simulere disse sonene hver for seg, før man foretar en evaluering opp mot kravene i forskriften [36].
Resultatfilen kan så lastes inn i Energimerkesystemet for generering av energiattest for bygget. Dette
er en ”… web‐basert selvbetjeningsløsning som støtter ulike brukergruppers kompetansenivå; alt fra
boligeiere uten spesiell kunnskap om boligen, til profesjonelle aktører med dyp fagkompetanse og
egne beregningssystemer”. Ut fra dette beregnes en energikarakter for den aktuelle bygningen, og
en energiattest utstedes [37].
3.6.3. Andre energiberegningsprogrammer
RIUSKA er et energiberegningsprogram utviklet av det finske firmaet Granlund Software.
Programmet er IFC‐sertifisert, og tillater dermed direkte filutveksling med modelleringsprogramvare.
RIUSKA gjennomfører dynamiske beregninger av bygningens energibruk, basert på
beregningskjernen DOE‐2. I tillegg gir RIUSKA mulighet for stasjonær beregning av bygningens
varmetap, basert på konstruksjonsdelers varmekonduktivitet, infiltrasjon og temperaturdifferanse
[38]. Programmet er utviklet for å kunne brukes både ved prosjektering og drifting av bygg. Man kan
kontrollere byggets energiytelse ved å sammenligne U‐verdiene for de ulike bygningsdelene eller
byggets samlede energiforbruk opp mot kravene i Teknisk forskrift. Disse verdiene kan leses av i
programmet.
ECOTECT er et programverktøy for simulering av ulike bygningsfysiske egenskaper, levert av
Autodesk. Programmet kan benyttes til sol/skyggestudier, analyse av solinnfall, belysningsstudier,
termiske egenskaper, akustiske analyser og kost/nytte analyser. Studiene utføres på en 3D‐modell,
og resultatene presenteres grafisk. 3D‐modellene kan tegnes direkte i programmet, eller importeres
fra eksterne programmer [5]. Dette programmet er også sertifisert for IFC‐standarden, og kan derfor
benytte seg av direkte utveksling av bygningsinformasjon fra en BIM‐modell.
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4. Casestudie – energieffektiv tidligfaseprosjektering
I tidlig fase av byggeprosjekter vil kun en begrenset mengde informasjon knyttet til prosjektet være
tilgjengelig. Det er derfor viktig å kartlegge hvilke data som er relevante for å kunne danne et godt
beslutningsgrunnlag for valg av konsept og løsninger. Som tidligere nevnt vil man ikke være tjent
med å gå for detaljert inn på de enkelte løsningsalternativene, da dette kan føre til at en i for stor
grad låser seg til enkelte løsninger. Likevel må man ha tilstrekkelig informasjon for å kunne gjøre
kvalifiserte vurderinger av kvaliteten og økonomien i de ulike konseptene. Fokus på energieffektivitet
allerede fra tidlig fase av byggeprosjekter vil kunne gi avkastning blant annet i form av bedre
beslutningsgrunnlag og dermed en mer effektiv prosjekteringsfase, i større grad gjennomtenkte
tekniske løsninger og økonomisk drift. Den informasjon og det datagrunnlag som er tilgjengelig tidlig
i byggeprosessen er ikke tilstrekkelig for å kunne gjennomføre en fullverdig energisimulering av en
bygning, noe som heller ikke er intensjonen. Det som er ønskelig er å kunne gjennomføre en
energisimulering som kan gi en pekepinn på hvordan man ligger an i forhold til krav og forskrifter, og
samtidig gi grunnlag for valg av bygningstekniske løsninger.
Ved utarbeidelse av konseptalternativer i skisseprosjektfasen vil det hovedsakelig være fokus på
romprogram, arealbruk og tilfredsstillelse av krav og forskrifter. I dette ligger hensyn knyttet blant
annet til byggets utforming, valg av bæresystem og utnyttelse av tilgjengelig tomt. Energieffektivitet
har tradisjonelt sett ikke blitt ivaretatt fra tidlig fase, men med stadig strengere krav til bygningers
energiytelse er det blitt større fokus på dette allerede fra skissestadiet.
Som nevnt er det flere forhold som spiller inn ved en bygnings energieffektivitet. I tidlig fase vil man
ikke gå detaljert inn på materialvalg eller detaljer knyttet til tekniske installasjoner og løsninger, men
kun ha enkle bygningsgeometriske data. Gjennom ulike case vil vi undersøke hvilke valg av løsninger
som har betydelig innvirkning på energiforbruket. Ut fra den informasjonen og detaljeringsgraden
man har ved tidlig fase av byggeprosjekter, har vi kommet frem til at følgende kriterier vil kunne
være aktuelle å ta hensyn til:


Bygningsgeometrien



Byggets orientering og plassering av vinduer og glassfasader



Hensynet til omkringliggende terreng og skjerming



Termisk soneinndeling av bygget

I det følgende vil vi gå inn på de ulike parametrene som vi har vurdert i vår casestudie, og gi en
nærmere teoretisk beskrivelse av disse.
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4.1. Bygningsgeometri
Selve geometrien til bygget vil kunne ha stor innvirkning på varmetapet. Hvis forholdet mellom ytre
flater og indre volum blir stort, vil man følgelig få stort varmetap i forhold til volumet. Eksempel på
dette kan man se i Figur 12, hvor det er vist forskjellen i transmisjonstap ved ulike utforminger av et
bygg. Den mest optimale geometrien til en
bygning vil være kuleform, siden dette gir
minst ytre areal i forhold til volum [39]. Av
praktiske og arkitektoniske grunner vil dette
sjelden være et reelt alternativ for en
bygningskropp, men det kan være nyttig å
være klar over at en høy slank bygningskropp
vil gi større varmetap enn en lav kubisk
bygningskropp med tilsvarende bruksareal. I
tillegg bør man være observant på at flater
mot grunnen vil gi mindre varmetap enn en
tilsvarende flate mot det fri. Dermed vil en
høyblokk være mindre gunstig med tanke på
varmetap enn et lavt, avlangt lagerbygg.
Andre ulemper med høyblokker er at de er
mer vindutsatt og at infiltrasjonen kan øke på
grunn av oppdrift relatert til trykkforskjeller i

Figur 12: Relativt transmisjonstap for forskjellige
2
utforminger av en bolig på 100 m . Etasjehøyden er 2,5 m,
vindusarealet er 10 % av golvflaten, og det antas at U‐
verdien for vinduene er 10 ganger U‐verdien for yttervegg.
Gjengitt etter Thue, J.V., et al [39].

bygget. Selv om det kan virke ganske enkelt å
tilpasse geometrien til et bygg på en mest mulig energieffektiv måte, så er det ofte andre forhold
som også virker inn på valg av bygningsform. Eksempler på dette kan være krav til bruksareal i
forhold til byggetomt, utnyttelse av dagslys og soneinndeling av bygget. Når det gjelder input av
bygningsform i en energiberegning har det tradisjonelt vært nødvendig å hente ut
bygningsgeometrien fra 2D‐tegninger, og manuelt plotte dette inn i beregningsprogrammet [40].
Dette er en tidkrevende prosess, hvor man kort sagt kopierer eksisterende informasjon, med fare for
å gjøre feil under overføring. Ved uthenting av informasjon fra en bygningsmodell vil data om
geometrien være relativt enkelt å beregne og overføre direkte fra modellen, og man unngår feilkilder
som hefter ved manuell overføring. Eksempler på energiberegningsprogramvare som kan innhente
data direkte fra bygningsinformasjonsmodeller har blitt presentert i kapittel 3.6.
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4.2. Orientering og plassering av vindusflater
For å kunne utnytte solvarme og dagslys i størst mulig grad kan byggets orientering og plassering av
vindusarealer være av stor betydning. Et vindu skal slippe inn mest mulig dagslys, slippe ut minst
mulig varme, slippe inn stråling som kan redusere oppvarmingsbehovet og samtidig reflektere
solstråling som forårsaker overoppvarming [41]. I Teknisk forskrift [35] settes den øvre grensen på
totalt vindusareal for en bygning til 20 % av oppvarmet bruttoareal. Selv om vindusarealet kun utgjør
5‐10 % av de totale ytterflatene av bygningskroppen, står vinduene for opptil 40 % av varmetapet
[41]. Det er derfor av stor betydning at fokus på energieffektivitet ivaretas allerede fra
programmerings‐ og prosjekteringsfasen. Dette innebærer blant annet å gjøre vurderinger knyttet til
hvor stor andel vinduer som er nødvendig for å oppnå størst mulig nytteverdi og hvilken orientering
av bygget som er optimal.
Med begrepet orientering menes plasseringen av en bygning, og i hvilke himmelretninger byggets
fasader vender. Siden solhøyden og solposisjonen varierer med breddegrad, dato og klokkeslett, har
orienteringen stor betydning for hvor mye solinnstråling en bygningskropp mottar. Solhøyden er den
vertikale vinkelen mellom sola og horisonten, og vil i Norge variere fra 43° til 55° om sommeren, mot
‐4° til 8° om vinteren [39]. Det kan derfor være aktuelt å ta hensyn til vindusflatenes helningsgrad for
å prosjektere mest mulig energieffektivt. Vertikale vindusflater er mest effektive for å utnytte den
lave vintersola, mens mer horisontale flater tar imot større andel av solstråling om sommeren.
Sistnevnte kan føre til problemer med overoppheting i rom med glasstak eller vindusflater med stor
helningsvinkel [42].
I sommerhalvåret er det ofte ønskelig med en viss skjerming mot solen, og siden solhøyden er stor på
denne tiden kan dette oppnås ved kun et lite takoverheng [42]. Ved øst‐ og vestvendte vindusfasader
har man ofte ikke denne muligheten for skjerming, og må heller ty til andre former for skjerming for
å unngå overoppheting.
Hvordan det er mest hensiktsmessig å fordele vindusarealet på byggets fasader for å oppnå størst
mulig energieffektivitet er avhengig blant annet av bruken av bygget og hvilke krav som stilles til den
aktuelle bygningskategorien.
I første omgang har byggets energibruksmønster og potensialet for å kunne utnytte solvarmen stor
betydning. En enebolig mottar 5‐10 ganger mer solstråling mot ytterflatene enn
oppvarmingsbehovet, men det er kun en brøkdel av denne som kan utnyttes [39]. For et bolighus vil
det derfor i de fleste tilfeller være ønskelig å orientere vindusflater på en sånn måte at man utnytter
varmetilskuddet fra sola gjennom hele året. I Norge oppnås maksimal innstråling på sørvendte flater,
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og for bolighus vil det derfor være optimalt å legge hovedandelen av vindusarealet på disse flatene,
mens man fortsatt må sikre tilstrekkelig tilgang på dagslys også på de andre fasadene.
For et kontorbygg vil situasjonen være en annen. Her vil det interne varmetilskuddet fra personer og
utstyr gjøre at man i sommermånedene i mange tilfeller vil oppleve et kjølebehov snarere enn et
oppvarmingsbehov. Thyholt skriver at ”… det er ikke uvanlig at installert kjøleeffekt i kontor‐ og
forretningsbygg er større enn installert varmeeffekt” [43]. I Teknisk forskrift kreves det at man unngår
lokal kjøling, enten ved hjelp av solkontroll eller andre tiltak [35]. I en tidligfase vil man ikke gå i detalj
på de tekniske løsninger, men det er viktig at man allerede her gjør vurderinger angående orientering
og plassering av vindusarealer for å oppnå størst mulig energieffektivitet. Dette vil gjøre det lettere i
senere faser å redusere eller fjerne kjølebehovet og oppfylle kravene i forskriften. For et kontorbygg
vil optimal orientering av bygget og plassering av vindusarealer være avhengig av størrelsen på det
interne varmetilskuddet. Et høyt internt varmetilskudd vil medføre at man vil ha et minimalt
oppvarmingsbehov, også i de kaldeste vintermånedene. I et slikt tilfelle vil det være ønskelig å
plassere vindusflatene og orientere bygget slik at minst mulig solinnstråling slippes inn, samtidig som
dagslysbehovet ivaretas. Det kan også nevnes at god utnyttelse av dagslys gir en reduksjon i
energibruk som følge av redusert behov for kunstig belysning.
Ved bruk av en bygningsinformasjonsmodell vil vegger, vinduer, etasjeskillere og andre
konstruksjonsdeler være definert som egne objekter, noe som gjør det mulig å hente ut de
elementene som skal inngå i en analyse. På samme måte vil det være mulig å gjøre endringer i
”klasser” av vinduselementer, slik at en endring vil gjøre seg gjeldende på alle elementene innen den
aktuelle klassen. Slik kan en forandre U‐verdier og skjermingsegenskaper for flere vinduer, og enkelt
kjøre simuleringer for å sammenligne ulike løsningsalternativer.
Orientering og vindusplassering vil videre stå i sterk sammenheng med andre forhold knyttet til
bygget, som geometri, utforming og solskjerming fra omkringliggende terreng og bygninger.
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4.3. Terreng/byggetomt
Forhold på byggetomten kan også ha innvirkning på energibruken til bygningen. Eksempel på dette
kan være at tomta fungerer som en kuldegrop, og at luften her holder en jevnt lavere temperatur
enn området rundt. En annen faktor er vindforhold, som kan bli påvirket av for eksempel skjerming
fra nabobygg eller bakketopper. Vind kan øke varmetapet til en bygning både ved å senke
varmeovergangsmotstanden til utvendige flater og ved anblåsing og svekking av isolasjonsevne i
isolasjonssjikt [39]. For å oppnå skjerming mot vind kan man benytte seg av allerede eksisterende
elementer som bygninger og annet, men man kan også plante trær, eller sette opp en vindskjerm.
Solstrålingen vil også variere over tomten, og hvis det ikke eksisterer noen form for skjerming vil man
få størst tilskudd fra sør. Hvis soltilskuddet er uønsket, som for eksempel i et kontorbygg med høy
internlast og kjølebehov, kan man benytte skjerming. Skjermingen kan være montert på bygningen i
form av persienner og lignende, eller man kan utnytte tomten ved for eksempel å plante løvtrær som
gir mest skjerming om sommeren, når man mest trenger det [39]. I en simulering av energibruken til
en bygning tar man sjelden med seg effekten av vindpåkjenningene, siden dette er en faktor som er
veldig vanskelig å forutsi eller modellere. Heller ikke lokale temperaturforhold på byggetomten blir
tatt med i beregningene, ved kontroll opp mot TEK gjør man for eksempel kun beregninger ut i fra
Oslo‐klima. Solstråling er som regel litt lettere å modellere, ved å legge inn skjermingsfaktorer på de
ulike horisontene til bygget. Dette kan gjøres ved å ta en vurdering av horisontene ved befaring på
byggeplass, noe som ofte gir godt nok grunnlag til skjermingskoeffisientene. Hvis man derimot vil ha
en mer nøyaktig beregning av solinnstrålingen må man modellere hele tomten inn i en
bygningsinformasjonsmodell, for å så ta en beregning av solinnstrålingen gjennom året.
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4.4. Termisk soneinndeling
De aller fleste bygg har rom med ulike funksjoner som også setter ulike krav til innetemperatur og
komfort. Dette bør man ta hensyn til under romplanleggingen av et bygg. I prinsippet bør man
plassere rom med krav til høy innetemperatur og rom med stort tilskudd av internvarme i kjernen av
et bygg. Rom som krever lite eller ingen oppvarming blir da liggende som buffer rundt den varme
kjernen, og på den måten kan man benytte
internvarmen best mulig og minimerer
varmetapet [39]. Man kan også utnytte
soloppvarming ved å legge boder og
lagerplass mot nord, og for eksempel stue
mot sør, slik at stuen både får tilskudd i
form av solvarme og dagslys. Eksempel på
en slik soneinndeling i bolig kan man se i
Figur 13. I bygg med flere etasjer og hvor
skorsteinseffekten gjør seg gjeldende kan

Figur 13 Eksempel på soneinndeling i bolig [39].

man utnytte den høyere temperaturen i
toppen av bygget ved å legge rom med høye inntemperaturkrav der. I en energiberegning er det
viktig at man tar hensyn til soneinndelingen under beregningene og at man benytter den aktuelle
innetemperaturen for de ulike sonene. Man kan også se for seg at informasjon om soneinndeling og
innetemperatur kan legges i en bygningsinformasjonsmodell, slik at dette kan hentes direkte ut fra
modellen ved senere anledninger.
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4.5. Antagelser og forutsetninger
Vi har som nevnt valgt å utarbeide en casestudie for å kartlegge hvilke valg og beslutninger knyttet til
den fysiske utformingen av byggeprosjekter det vil være fordelaktig å vektlegge allerede fra tidlig
fase. Dette har vi gjort ved å modellere en enkel kontorbygning og kjøre energisimuleringer ved ulike
løsningsalternativer. Dette omfatter variasjoner knyttet til byggets utforming; plassering med hensyn
til skjerming; orientering, andel og plassering av vinduer og glassfasader, samt soneinndeling.
Energisimuleringsprogrammet SIMIEN, som omtales i kapittel 3.6.2, ble benyttet i casesimuleringene.
Det ble gjort en rekke antagelser og forenklinger knyttet til bygningsdata og inndata for tekniske
installasjoner. I hovedsak ble standardverdier benyttet for de parametrene som ikke hadde direkte
innvirkning på de ulike scenarioene i vår studie. I Tabell 1 gjengis de verdiene og egenskapene som
ble hold konstante for alle de ulike casene.
Tabell 1 Oversikt over inndata som ble holdt konstante gjennom casestudiene.

Inndata

Verdi/egenskap

Bygningstype og plassering

Kontorbygg i Oslo

Energiforsyning

100 % elektrisitet

Driftsdager

5‐dagers uke, ingen ferie

Oppvarmet gulvareal

1125m2

Lekkasjetall

1,5h‐1

Normalisert kuldebruverdi

0,06Wm2/K

Skjerming

Moderat

Fasadesituasjon

Mer enn én vindutsatt fasade

Ytterveggkonstruksjon

I‐profil bindingsverk, 250mm isolasjon

Varmelagring i innvendig sjikt, yttervegg

Tung vegg

Takkonstruksjon

Kompakttak m. 200‐250mm betong, 300mm isolasjon

Varmelagring i innvendig sjikt, tak

Tung himling

Gulv

Betongdekke på grunn, 200‐250mm, 150mm isolasjon

Tykkelse, grunnmur

0,3m

Varmelagring i innvendig sjikt, gulv

Tungt gulv

Grunnforhold

Leire/silt

Ekstra isolering langs gulvets ytterkant

Vertikal kantisolering, 0,6m isolasjonsdybde, 50mm XPS

Ventilasjon

Balansert, med standardverdier for tilluft og avtrekk

Konstant tilluftstemperatur

19 °C

Standard internlaster og oppvarming, ulik settpunkttemperatur for ulike soner, standard kjøling
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For hver enkelt case ble verdier og parametere lagt inn manuelt i SIMIEN. Ved å kjøre en
årssimulering er det mulig å lese av energibudsjett, mengde levert energi, utslipp av CO2 og
kostnader for de ulike alternativene. Det vi anså som relevant i vårt henseende var energibruk
knyttet til romoppvarming og energibruk knyttet til romkjøling. Ved å lese av disse verdiene, samt
det totale energiforbruket for hver enkelt case, fikk vi et godt vurderingsgrunnlag for hvilke løsninger
som var mest energieffektive. Det ble til sammen kjørt 17 ulike case med vektlegging av de
forskjellige aspektene nevnt tidligere. For å kunne gi en vurdering av betydningen av hvert enkelt
bygningstekniske løsningsalternativ, valgte vi å kjøre to eller tre simuleringer knyttet til hver enkelt
variabel, med varierende grad av energieffektivitetshensyn. I Tabell 2 kan man se hvilke hensyn som
ble tatt i de ulike casene og hvilke valg av ”input” som ble gjort for å ivareta disse.
Tabell 2 Variasjoner i input for de ulike casene.

Variabel

Input

Geometri

Kube

Geometri

Høybygg

Andel vindu

10 %, jevnt fordelt

Andel vindu

20 %, jevnt fordelt

Vindusplassering

Kube, 50 % av totalt glassareal mot nord

Vindusplassering

Kube, 50 % av totalt glassareal mot sør

Vindusplassering

Kube, 50 % av totalt glassareal mot øst

Vindusplassering

Kube, 50 % av totalt glassareal mot vest

Terrengplassering Ingen spesiell skjerming
Terrengplassering Noe skjerming, sørfasade
Terrengplassering Mye skjerming, sørfasade
Soneinndeling

Uten inndeling

Soneinndeling

Varm sør, kald nord

Soneinndeling

Kald sør, varm nord

Soneinndeling

Varm kjerne

"Worst case"
"Best case"

“Worst case” og “best case” innebærer en kombinasjon av de henholdsvis dårligste og beste
løsningene fra de foregående casestudiene.
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4.6. Resultater
Etter å ha kjørt simuleringer med ulike kombinasjoner av de forskjellige aspektene nevnt i det
foregående, ble totalt energiforbruk samt energibruk til oppvarming og kjøling for hver enkelt case
notert. En oversikt over resultatene finnes i Vedlegg 1. I det følgende presenteres de observasjoner
som ble gjort i løpet av casestudiet.
4.6.1. Geometri
Som tidligere nevnt har forholdet mellom ytre flater og indre volum innvirkning på en bygnings
samlede varmetap. For å kartlegge hvor stor denne innvirkningen er, modellerte vi to bygninger med
ulik geometrisk utforming, men med samme bruksareal. En kubeformet bygningskropp er det
nærmeste man kommer et realistisk optimalt forhold mellom flater og volum, så vi valgte å
modellere en femetasjers bygning med 15x15m grunnflate og 3 meters etasjehøyde som vårt
optimale bygg. I tillegg modellerte vi et tolvetasjers bygg med 12x8m grunnflate og samme
etasjehøyde. I begge tilfellene ble både orientering og skjerming holdt konstant, og bygningene ble
modellert uten vindusflater. På denne måten ville det være lettere å se hva geometrien alene har å si
for bygningenes energieffektivitet. Figur 14 illustrerer bygningsutformingene som ble vurdert i casen.

Figur 14 Bygningsgeometri.

Simuleringene i SIMIEN viste at høyhuset krevde 50 % mer energi til oppvarming enn det
kubeformede bygget, mens kjølebehovet forholdt seg noenlunde likt. Dette viser at det er
varmetapet som i størst grad påvirkes av bygningsgeometrien, mens varmetilskuddet forholder seg
likt. Det må understrekes at vi her modellerte bygningene helt uten vindusflater, for å isolere
bygningsgeometrien som påvirkningsfaktor. Dette gjør at varmetilskuddet fra solinnstrålingen ikke
blir medregnet, og overskuddsvarmen i sommermånedene vil derfor kun oppstå på grunn av interne
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varmetilskudd og transmisjon. Hadde vi modellert bygget med vindusflater ville vi nok også opplevd
en forskjell i kjølebehov for de to casene, antageligvis med størst kjølebehov i høyhuset, da dette har
størst andel vindusflater i forhold til volumet. Forskjellen i oppvarmingsbehov understreker uansett
viktigheten av å ta hensyn til bygningsgeometrien allerede fra skisseprosjekteringen, og gjøre
vurderinger av hvilken utforming som er mest optimal både med tanke på energieffektivitet,
funksjonalitet og andre hensyn.
Den kubeformede bygningskroppen ble benyttet i de videre simuleringene.
4.6.2. Andel vindusareal
Kravene i Teknisk forskrift sier at et bygg maksimalt kan ha et samlet vindusareal tilsvarende 20 % av
oppvarmet bruttoareal [35]. Vi valgte å modellere ett bygg med 10 % vindusareal, og ett bygg med 20
% vindusareal, for å kartlegge innvirkningen dette har på byggets energieffektivitet. Vinduene ble da
fordelt jevnt på alle byggets sider, for å utelukke innvirkningen av forskjellig solinnstråling på ulike
fasader. For vinduene ble standardverdier fra SIMIEN benyttet, fast solskjerming og ingen
bygningsutspring. Simuleringene viste at en stor andel vindusflater krever 70 % mer energi til
oppvarming, og over dobbelt så mye energi til romkjøling. Dette viser at en stor andel vindusflater på
en kontorbygning kan ha negative konsekvenser knyttet til energibruk både i de kalde og de varme
årstidene. Dette skyldes at man i vintermånedene vil oppleve et stort varmetap gjennom de store
vindusflatene, mens solinnstrålingen i sommermånedene medfører overoppvarming. I tillegg til å ta
hensyn til andelen vindusareal vil det derfor være aktuelt allerede fra tidlig fase å vurdere vinduenes
U‐verdi og solavskjermende tiltak for å redusere både oppvarmings‐ og kjølebehov.
4.6.3. Orientering og plassering av vindusarealer
Ved plassering av vinduer og glassfasader er det flere hensyn som må tas. Som tidligere nevnt er
vinduenes oppgave å slippe inn tilstrekkelig mengde dagslys, slippe ut minst mulig varme, slippe inn
stråling som kan redusere oppvarmingsbehovet og reflektere stråling som forårsaker overoppheting.
Vi har valgt å fokusere på betydningen av riktig plassering av vinduer kun relatert til oppvarmings‐ og
kjølebehov.
Det ble gjennomført fire simuleringer med ulik plassering av vindusflater. Halvparten av vinduene ble
plassert på én av fasadene, mens den andre halvdelen ble jevnt fordelt over de tre resterende
fasadene. Det totale vindusarealet utgjorde 15 % av oppvarmet bruttoareal i alle casene, og
geometrien ble fortsatt fastholdt. Figur 15 viser fordelingen av vindusarealer.
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Figur 15 Fordeling av vindusarealer.

Simuleringene viste at vindusplasseringen ikke gir store utslag når det gjelder energibehov til
oppvarming, men veldig store forskjeller i kjølebehov. Tabell 3 viser forskjellene i energibehov ved de
ulike casene.
Tabell 3 Forskjeller i oppvarmings‐ og kjølebehov ved ulik plassering av vindusarealer.

Oppvarmingsbehov [kWh]
28558

Kjølebehov [kWh]
24760

50 % av totalt vindusareal mot sør

22358

62310

50 % av totalt vindusareal mot øst

25281

49900

50 % av totalt vindusareal mot vest

26935

41673

50 % av totalt vindusareal mot nord

Ved å plassere størstedelen av vinduene på den nordvendte fasaden vil man redusere kjølebehovet
med over 60 % i forhold til om man plasserer størstedelen av vinduene på den sørvendte fasaden.
Det må understrekes at det er her snakk om et kontorbygg med store interne laster i form av
personer, belysning og teknisk utstyr. For et bolighus eller et boligkompleks vil nok kjølebehovet
være langt lavere, og det kan tenkes at det heller vil være optimalt å plassere størstedelen av
vindusflatene på sørvendt fasade for å redusere oppvarmingsbehovet. Uansett er konklusjonen at
plassering av vinduer er noe en må ta hensyn til og legge vekt på allerede fra tidligfase for å oppnå
mest mulig energieffektiv utforming av bygget.
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4.6.4. Plassering i terreng og hensyn til skjerming
Plasseringen av bygningen i terrenget og hensynet til omkringliggende byggverk og annen skjerming
kan som nevnt ha stor innvirkning på byggets energibruk. Variasjon i solinnstråling,
temperaturforskjeller og ulik vindpåkjenning er noen av faktorene som vil være gjeldende ved en
vurdering av optimal plassering og utforming av et bygg. Med tanke på energisimuleringer er det
solforholdene som er av størst interesse, og som det kan være aktuelt å ta hensyn til allerede fra
tidlig fase. I SIMIEN er det mulig å legge inn skjermingskoeffisienter ved at en tegner inn horisonten
for hver himmelretning, med de objekter som vil virke skjermende på bygget. For å undersøke
hvilken innvirkning dette har på byggets energiforbruk, simulerte vi tre ulike caser: ingen
solskjerming; noe solskjerming mot sørvendt fasade og mye skjerming mot sørvendt fasade.
Orientering og bygningsgeometri ble fortsatt fastholdt, og vindusarealet ble satt til 15 % av
oppvarmet bruksareal med jevn fordeling av vinduer over alle fasader. Tabell 4 viser hvordan
oppvarmings‐ og kjølebehovet varierer når man tar ulikt hensyn til skjerming.
Tabell 4 Kjøle‐ og oppvarmingsbehov som følge av ulikt hensyn til skjerming.

Oppvarmingsbehov [kWh]
24433

Kjølebehov [kWh]
44428

Noe solskjerming

25379

37552

Mye solskjerming

27064

29734

Ingen solskjerming

Det viste seg at mye skjerming reduserer kjølebehovet med omtrent 25 % i forhold til om man
neglisjerer skjerming helt, mens oppvarmingsbehovet holder seg forholdsvis stabilt. Det er tydelig at
hensynet til skjerming bør ivaretas, både med tanke på plasseringen av selve bygget, men også ved
gjennomføring av energianalyser for å få et mer reelt bilde på energiforbruket.
4.6.5. Soneinndeling
Mange bygninger kan ha rom med ulike funksjoner og dermed forskjellige krav til komfort og
innetemperatur. De fleste simuleringsprogrammer tar hensyn til soneinndeling ved energianalyser,
og dette er også mulig i SIMIEN. Her defineres hver enkelt sone med tilhørende fasader og
konstruksjoner, før sonene kobles sammen. Vi har valgt å utarbeide fire ulike caser, der vi først
modellerer bygget med én enkelt sone, noe som har vært gjennomgående for alle de foregående
casene. Videre plasserer vi varm sone mot sør og kald sone mot nord, og omvendt, før vi modellerer
en case der varm sone ligger i kjernen av bygget, med kalde soner mot sør og nord. Eksempler på
soneinndelinger benyttet i casestudien er illustrert i Figur 16.
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Figur 16 Eksempler på soneinndeling.

Settpunkttemperaturen for oppvarming settes i alle caser til 16 °C i kald sone og 18 °C i varm sone.
Resultatene viste at ved å plassere varm sone mot sør økte kjølebehovet med nærmere 50 % kontra
å plassere denne mot nord. Med en varm kjerne og kalde ”yttersoner” reduserte man kjølebehovet
ytterligere, og sammenlignet med simuleringen med kun én sone er det totale kjøle‐ og
oppvarmingsbehovet redusert med over 60 %. Det er altså veldig fordelaktig å planlegge plassering
av rom og funksjoner på en sånn måte at tilskudd og varmetap oppnår en mest mulig optimal
balanse. Dette er vurderinger som også bør kunne gjøres allerede i tidlig fase av byggeprosjekter.
4.6.6. Best/worst case scenario
I de foregående simuleringene har vi sett mer eller mindre isolert på enkelte forhold ved
bygningsutformingen, og studert hvilken innvirkning disse har på byggets energiytelse. I en reell
prosjektering vil man ikke jobbe på denne måten, men heller forholde seg til en bygningsmodell der
alle de ulike forhold virker i et samspill. For å illustrere hvor stort avviket kan bli avhengig av om man
fokuserer på energieffektivitet eller ikke, har vi valgt å utforme en ”best case”‐ og en ”worst case”‐
løsning. Her har vi tatt utgangspunkt i de observasjoner som er gjort i de foregående simuleringene
for å vurdere hvilke løsninger og valg som egner seg i de to casene. Worst case er basert på en
høyblokk med 20 % vindusareal, halvparten av vindusflatene mot sør og ingen hensyn til skjerming.
Best case er basert på en kubeformet bygning med 10 % vindusareal, halvparten av vindusflatene
mot nord og ivaretatt hensyn til skjerming. I begge casene har vi for enkelhets skyld utelatt å ta
hensyn til soneinndeling.
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I Tabell 5 presenteres resultatene fra best‐ og worst case.
Tabell 5 Resultater fra best‐ og worst case.

Inputparametere
Best case

Kubeformet

Oppvarmingsbehov
[kWh]
20238

Kjølebehov [kWh]

34235

64251

22393

10 % vindusareal
50 % av totalt vindusareal mot nord
Hensyn til skjerming
Worst case

Høyblokk
20 % vindusareal
50 % av totalt vindusareal mot sør
Ingen hensyn til skjerming

Resultatene viser at oppvarmingsbehovet vil reduseres med 40 % ved å prosjektere etter best case i
forhold til worst case, mens kjølebehovet blir redusert med 65 %. Ved å ta hensyn til soneinndeling
ville man nok fått enda høyere avvik. En kan uansett konkludere med at en total reduksjon i
oppvarmings‐ og kjølebehov på nærmere 60 % er grunn nok til å tenke energieffektivitet fra et tidlig
tidspunkt, og foreta de valg og vurderinger som er nødvendige for å utforme et mest mulig
energioptimalisert bygg.
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4.7. LCCanalyse av case
For å gi et praktisk eksempel på bruk av LCC‐beregninger og samtidig kunne si noe om nytten av å ha
en noenlunde nøyaktig beregning av energibruken i et bygg, har vi valgt å gjøre en LCC‐beregning til
vurdering av ulike energikilder for et bygg i tidligfasen. Vi tar for oss resultatene fra
energiberegningene av casen vår, henholdsvis resultater fra ”worst case” og ”best case”, og benytter
disse i LCC‐beregningene for å vise at planlagt energibruk i et bygg kan ha innvirkning på valg av
energibærer. Selve LCC‐beregningen utføres ved å se på ulike alternativer til energikilder og alle
kostnadene som må påregnes for hvert alternativ over levetiden til bygningen. Alle kostnadene blir
regnet om til årskostnader, slik at vi får direkte sammenlignbare tall for de ulike energikildene.
For å gjøre en LCC‐beregning ved vurdering av ulike energikilder er man avhengig av en rekke inndata
for å kunne gjøre en kvalifisert analyse:


Aktuell tidsperiode (levetid på bygningen)



Kalkulasjonsrente



Energibruk til oppvarming



Oversikt over ulike energikilder med følgende punkter
o

Energipriser

o

Virkningsgrad

o

Løpende driftskostnader (vedlikehold, overvåkning osv.)

o

Levetid og utskiftningsintervall

o

Investeringskostnader

I våre beregninger har vi sett på fire ulike alternativer for energikilder til oppvarming ved hjelp av
vannbåren varme. Dette omfatter biokjel, oljekjel, varmepumpe med jordvarme og fjernvarme, i
tillegg til direkte elektrisk oppvarming. Nøkkeltall for de ulike energikildene er i dette eksempelet
bare omtrentlige verdier, og tar ikke utgangspunkt i spesifikke typer anlegg, men er ment å reflektere
generelle verdier for de ulike typene energibærere. Verdiene vi har valgt for energipriser er hentet
fra NVE sine kvartalsrapporter for 2009 [44]. Tall for virkningsgrad, investeringer og levetid tar
utgangspunkt i verdier hentet fra Svein Toftenes sin masteroppgave [45]: ”Implementering av nye
krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg” og eksempel gitt i ”Veiledning til praktisk bruk
av LCC”, utgitt av Multiconsult [30]. Nøkkeltall og inndata til analysen er gitt i Vedlegg 2.
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4.7.1. Resultater
Hele LCC‐beregningen er vist i Vedlegg 3. Vi tok i våre beregninger utgangspunkt i en levetid på
bygget på 60 år og en kalkulasjonsrente på 5 %. Årskostnader for de ulike alternativene for de to
scenarioene er presentert i Figur 17 og Figur 18.

Årskostnader ‐ "worst case"
2500
2000
1500
1000
500
0
Vannbåren ‐
oljekjel

Vannbåren ‐ Vannbåren ‐ Vannbåren ‐
biokjel
varmepumpe fjernvarme

Direkte
elektrisk

Figur 17 Årskostnader for worst case.

Årskostnader ‐"best case"
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Vannbåren ‐
oljekjel

Vannbåren ‐ Vannbåren ‐ Vannbåren ‐
biokjel
varmepumpe fjernvarme

Figur 18 Årskostnader for best case.
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4.7.2. Kommentarer til analysen
Vi ser av resultatene i Figur 17 og Figur 18 at man ved de ulike scenarioene vil ende på ulike valg av
energibærere ut ifra beregnede årskostnader. I ”worst case”‐scenarioet gjør det høye energibehovet
at biokjel med lav energipris kommer best ut, til tross for høye vedlikeholdskostnader. I ”best case”‐
scenarioet med lavt energibehov vil direkte elektrisk oppvarming være mest lønnsomt på grunn av
lave vedlikeholdskostnader. Som nevnt tidligere er disse beregningene kun ment som et eksempel på
hvordan man kan benytte LCC‐beregninger i en tidlig fase, og hvordan man kan bruke resultater fra
energiberegninger til å ta kvalifiserte avgjørelser. Ved beregninger ved et reelt planlagt bygg bør man
innhente informasjon om nøkkeltall for ulike alternativer direkte fra leverandørene, slik at
beregningene blir mest mulig presise. Vanligvis vil man nok ende opp med en kombinasjon av ulike
energibærere hvor en varmepumpe, biokjel eller fjernvarme tar grunnlasten, mens man bruker
oljekjel eller elektrisk oppvarming til å ta spisslasten i kuldeperioder. En annen stor usikkerhetsfaktor
ved utførelse av LCC‐analyser, er valg av kalkulasjonsrente. Ved valg av kalkulasjonsrente må man
skille mellom rentefot ved egenfinansiering eller fremmedfinansiering, i tillegg må man bestemme
seg for om man vil regne med løpende eller fast kroneverdi. Som oftest vil det være mest
hensiktsmessig å regne med fast kroneverdi [39]. Jo høyere kalkulasjonsrente som benyttes i
beregningene, jo lavere nåverdi vil fremtidige kostnader eller inntekter ha, dermed kan det være
nyttig å gjøre en følsomhetsanalyse, som viser hvor følsomme de ulike alternativene er for endringer
i rentenivå.
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5. IDM for energiledelse og energiberegninger i tidligfase av
byggeprosjekter
En IDM skal som nevnt gi en beskrivelse av de prosessene som må gjennomføres for det aktuelle
formålet, hvilken informasjon som må ligge til rette for de enkelte delprosessene, samt angivelse av
eventuell tilleggsinformasjon som må tilføyes av brukeren for å oppnå de ønskede resultater.
Som vi tidligere har sett er energiledelse en metodikk for hvordan en kan tenke energieffektivitet
gjennom hele byggeprosessen, og oppnå lavt energiforbruk ved å kartlegge og gjennomføre
energiøkonomiske atferds‐ og investeringstiltak, både ved programmering, prosjektering og
produksjon. Energiledelsesprogrammet defineres som en kontinuerlig prosess med elementer som
inngår i et kretsløp. Dette omfatter blant annet utarbeidelse av en energipolitikk, kartlegging av
energiøkonomiseringspotensialet og iverksetting av energieffektive tiltak, utarbeidelse av
handlingsplaner og handlingsprogram, samt kontroller av energiforbruk og revisjon av selve
energiledelsesprogrammet. Dette innebærer samspill og felles forståelse mellom de ulike aktører i
programmerings‐ og prosjekteringsfasen, byggherre og rådgivere. I tillegg vil det stilles krav til
kompetanse knyttet til bruk av programvare og bevissthet rundt energiøkonomisering. Energiledelse
kan implementeres overordnet i en bedrift eller defineres for ett enkelt byggeprosjekt. Vi vil i denne
manualen ta for oss energiledelsesaspektet i tidligfase av prosjekter, og forsøke å gi retningslinjer for
hvordan dette best kan utføres. Manualen viser hvert enkelt element i energiledelsesprosessen, og
beskriver hvordan hver enkelt aktivitet bør utføres.
I første omgang vil vi utarbeide en overordnet beskrivelse av energiledelsesprogrammet i form av en
Process Map (PM), med de momenter som bør implementeres gjennom byggeprosessen. Denne gir
en grafisk fremstilling av informasjonsflyten, og har som mål å gi en overordnet forståelse og oversikt
over aktørene, aktivitetene og informasjonen som utveksles i de ulike underprosessene.
Vi vil deretter gå nærmere i detalj på kontrollfasen, som omfatter overvåking og målinger,
samsvarsvurdering, korrigerende og forebyggende tiltak. Vi vil også her utarbeide en PM med
angivelse av aktører, aktiviteter og informasjonsutveksling.
Vi vil videre se nærmere på bruken av bygningsinformasjonsmodeller i forbindelse med
skisseprosjekt og tidligfasevurdering av konseptalternativer. I denne forbindelse har vi utarbeidet en
kravspesifikasjon for utveksling av informasjon (Exchange Requirement og Functional Parts) for
uthenting av data til bruk i energisimuleringsprogrammer for tidligfasevurdering av
energieffektiviteten ved prosjekter. Vi har her valgt å kombinere ER og FP til en samlet angivelse av
nødvendig informasjonsutveksling, både i ikke‐tekniske og tekniske termer.
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Punktene 5.1. til 5.3. kan anses som et fullverdig IDM‐dokument for overordnet gjennomføring av
energiledelse i tidligfase av byggeprosessen, med hovedfokus på kontroll og samsvarsvurderinger av
energiforbruk.

5.1. Process Map for energiledelse
Mål
Målet med dette dokumentet er å gi en oversikt over hvilke prosesser som inngår ved
implementering og gjennomføring av et energiledelsessystem ved en bedrift eller et i konkret
prosjekt. I manualen angis retningslinjer for bruk av energiledelse under planleggingsfasen av et
bygg, og retter seg hovedsakelig mot prosjektledelse, prosjekterende og energirådgivere.
Generell beskrivelse
Energiledelse er en overordnet metodikk for hvordan energieffektivitet og energiforvaltning ved en
organisasjon eller et prosjekt skal kunne ivaretas på best mulig måte. Dette innebærer blant annet å
legge handlingsrammer for energieffektiv drift, kompetanseheving og opplæring av aktører og
ansatte, samt kartlegging og gjennomføring av lønnsomme tiltak og investeringer. Dette skal kunne gi
gevinster i form av reduserte kostnader, bedre miljøprofil og styrket konkurranseevne, samt bedre
beslutningsgrunnlag og gjennomføring av prosjekteringsprosessen.
Energiledelse er en kontinuerlig prosess, som etter igangsettelse gjennomgår følgende stadier:


Energipolitikk



Planlegging



Iverksettelse og drift



Kontroll



Gjennomgang

I det følgende angis et prosesskart for informasjonsflyten ved gjennomføring av energiledelse, med
angivelse av utveksling av dokumenter og berørte aktører. Videre gis en nærmere beskrivelse av de
forskjellige underprosessene.
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Energipolitikk [ID: 1.1].
Type

Oppgave

Navn

Energipolitikk

Beskrivelse

Denne prosessen går ut på at bedriften gjennom en viljeserklæring må ta en
beslutning om at de ønsker å benytte energiledelsessystemet i det aktuelle
prosjektet. Utarbeidelse av handlingsrammer danner grunnlag for fastsettelse av mål
og delmål for håndteringen av energiaspektet ved prosjektet.

50

NTNU – Masteroppgave våren 2010

Energifokus i tidligfase av byggeprosjekt

Planlegging [ID: 1.2].
Type

Oppgave

Navn

Planlegging

Beskrivelse

I denne fasen fastesettes mål‐ og delmål, og det utarbeides en plan for hvordan disse
skal kunne nås. Det tas utgangspunkt i bygningsmodellen og energisimuleringer for å
kartlegge bygningens energitilstand og hvilke områder som har størst
forbedringspotensiale. I handlingsplansdokumentet settes det en tidsramme for når
de ulike mål og delmål skal være oppnådd, samt ansvarsfordeling for de ulike
oppgavene.

Iverksetting og drift [ID: 1.3].
Type

Oppgave

Navn

Iverksetting og drift

Beskrivelse

Planene fra tidligere faser skal implementeres i prosjektet eller bedriften. Prosedyrer
for aktivitetene utarbeides, energiforvaltningen organiseres, samt at ansvar og
myndighet på de forskjellige nivåene defineres. Kompetanseheving og opplæring
sikres ved utarbeidelse av opplæringsplaner.

Kontroll [ID: 1.4].
Type

Oppgave

Navn

Kontroll

Beskrivelse

Denne prosessen omfatter overvåking og målinger, samsvarsvurdering, korrigerende
tiltak og forebyggende tiltak.
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Gjennomgang [ID: 1.5].
Type

Oppgave

Navn

Gjennomgang

Beskrivelse

Gjennomgangen kan omfatte en vurdering av etterlevelse av energipolitikk,
oppnåelse av mål og delmål og kartlegging av årsaker til eventuelle avvik. Dette gir
grunnlag for at de nødvendige tiltak iverksettes for å sikre en kontinuerlig forbedring.

I det følgende utdypes underprosessene og informasjonsutvekslingen som inngår i kontrollfasen,
med tilhørende prosesskart og beskrivelse.
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5.2. Kontroll [ID: 1.4]
En viktig del av energiledelsen er å fastsette og beskrive krav til overvåking og måling av
energibruken. I forbindelse med dette bør det også gjøres en sammenligning av faktisk energibruk
opp mot den forventede energibruken. Vi har valgt å gå fokusere på denne delen av energiledelsen i
vår utvikling av IDM for å belyse hvordan man bør gå fram for å kontrollere og sammenligne
energibruken i en bygning.

En kontroll av energibruken og energiledelsessystemet til en bygning bør starte med utvikling av en
plan for overvåkning og måling. En slik plan bør ha en beskrivelse av [16]:


Hvordan vesentlig energiforbruk og energifaktorer måles og registreres.



Omfang av overvåkning, hyppighet av målinger og kalibrering og vedlikehold av måleutstyr.



Oppgavene og ansvaret til alt relevant personell.



Hvordan forventet energiforbruk blir beregnet med hensyn til energifaktorene.
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Denne planen bør utarbeides i samarbeid med en energirådgiver som kan foreslå nødvendig antall
målepunkt i forhold til ønsket kontroll av energiforbruket.
Organisasjonen bør også utvikle, igangsette og vedlikeholde prosedyrer for overvåkning av hvordan
energiledelsessystemet samsvarer med lovpålagte krav og andre krav organisasjonene har sluttet seg
til. Altså en samsvarsvurdering. Krav til energibruk finner man i Forskrift om tekniske krav til
byggverk § 14 [35]. Resultatene av disse vurderingene bør oppbevares for å kunne demonstrere
samsvar, slike registreringer kan for eksempel knyttes opp mot FDVU‐delen av BIM‐modellen.
Etter å ha gjennomført overvåkning og måling av energibruken og energiledelsessystemet, kan man
oppdage avvik i resultater i forhold til organisasjonens energipolitikk, energimål, energidelmål,
programmer eller dokumenterte prosedyrer[16]. I slike tilfelle bør organisasjonen:


Identifisere årsak til avvik og treffe tilfredsstillende tiltak for å korrigere avviket.



Gjøre nødvendige tiltak for å hindre at avviket oppstår på nytt.



Hvis nødvendig, endre prosedyrer for å sikre samsvar med nye tiltak.



Identifisere ansvarlig for å registrere avvik, hvordan avvik registreres og sikre at prosessen
med korrigerende og forebyggende tiltak igangsettes.



Lagre alle relevante dokumenter i samsvar med lovpålagte eller dokumenterte tidsrammer.

Slike avvik vil som sagt bli oppdaget i en overvåknings‐ eller målingsprosess, og forebyggende tiltak
bør registreres i energiledelsessystemet og også i en eventuell bygningsinformasjonsmodell.
Organisasjonen skal også, om nødvendig, etablere, iverksette og vedlikeholde registreringer for å
demonstrere samsvar med kravene til energiledelsessystemet. Registreringene skal vise oppnådde
resultater og effektiviteten til energiledelsessystemet, og kan lagres i forbindelse med en BIM‐
modell.
Til slutt bør det i en kontrollprosess utføres en intern revisjon av energiledelsessystemet.
Revisjonene bør utføres til fastsatte tidspunkt og har som mål å sikre at energiledelsessystemet:


Samsvarer med energipolitikk, energimål, energidelmål, program og lovpålagte eller andre
fastsatte krav;



Iverksettes og vedlikeholdes på en effektiv måte.

Slike interne revisjoner kan utføres av ansatte i organisasjonen og/eller av eksterne revisorer valgt av
organisasjonen. NS‐EN 16001 foreslår at energiledelsessystemet minst bør gjennomgås og revideres
hvert år [16].
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5.3. ER og FP for energiberegninger i tidligfase
Med tanke på å ivareta energiledelse gjennom hele byggeprosessen, er det viktig at energipolitikk og
handlingsplaner planlegges og iverksettes allerede fra tidligfase. Energiledelse er tidligere omtalt som
en kontinuerlig prosess av tiltak og aktiviteter som fremmer energifokuset i prosjektet. I de tidligste
fasene av et byggeprosjekt vil første ”runde” av energiledelsesprosessen gjennomføres. Kontroll og
samsvarsvurdering av byggets energiytelse vil derfor i første omgang innebære sammenligning
mellom ulike konseptalternativer og en delvis kontroll opp mot kravene satt i Teknisk forskrift. I
senere faser vil dette blant annet innebære godkjennelse i henhold til kravene i Teknisk forskrift og
senere sammenligning mellom beregnet energibruk og faktisk energibruk.
I tidligfase av byggeprosjekter vil man som tidligere nevnt kun ha en begrenset mengde informasjon
knyttet til valg av byggetekniske løsninger, materialvalg og tekniske installasjoner. Dette gjør at en
energisimulering på dette tidspunktet i noen grad vil baseres på erfaringstall og standardverdier. Som
vi har vist gjennom casestudiene er det likevel enkelte valg og vurderinger som bør gjøres allerede i
de tidligste fasene knyttet til energioptimalisering av bygget. De forholdene som ble vurdert i
casestudiet var geometrisk utforming, orientering og plassering av bygget, soneinndeling, plassering
av vindusflater og hensyn til skjerming. Av våre resultater ble det konkludert med at alle disse
forholdene hadde en relativt stor innvirkning på byggets totale energiforbruk, og at en derfor er tjent
med å ta hensyn til disse ved energisimuleringer i tidligfase.
Denne spesifikasjonen av utvekslingskrav (ER/FP) gir en oversikt over hvilken informasjon som må
være tilgjengelig i BIM‐modellen for å kunne gjennomføre en kvalifisert energisimulering i tidlig fase.
Resultatene fra casestudien er lagt til grunn for våre vurderinger av hvilke parametere og verdier som
bør være valgt ut fra energioptimaliseringshensyn, og hvilke som kan settes som erfaringstall eller
standardverdier.
Ved å bygge opp en bygningsinformasjonsmodell allerede ved skisseprosjekteringen vil man kunne
benytte denne modellen til uthenting av data for bruk i energisimuleringer og videre til vurderinger
knyttet til valg av løsninger. Energisimuleringene gjennomføres enklest ved å overføre data direkte
fra BIM‐modellen til IFC‐sertifisert simuleringsprogramvare som ECOTECT eller EcoDesigner. Et
alternativ er å benytte listefunksjonen i modelleringsprogramvaren til å hente ut nødvendig data, og
legge denne manuelt inn i et program som ikke er IFC‐sertifisert, som for eksempel SIMIEN.
De entitetene som er angitt i oppstillingene nedenfor omfatter det datagrunnlaget som i henhold til
våre studier vil være tilstrekkelig å hente ut fra bygningsinformasjonsmodellen for å kunne
gjennomføre en energisimulering i tidlig fase av et byggeprosjekt. Andre parametere og verdier som
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er nødvendige for gjennomføring av simuleringen vil da enten settes som standardverdier gitt i
programmet, eller som erfaringstall.
Geometriske bygningsdata
For å kunne gjennomføre energiberegninger i tidlig fase vil det være nødvendig å hente ut
geometriske data for de bygningsdelene som er definert i bygningsmodellen. Dette omfatter i de
fleste tilfeller uthenting av arealet til vegger, tak, etasjeskillere og vinduer, samt volumet av de
enkelte rom.
Areal og volum for de enkelte bygningsdelsentitetene vil hovedsakelig være angitt i de tilhørende
egenskapssettene (Property Sets). Alternativt vil de være angitt i egne entiteter med betegnelse
IfcQuantityArea eller IfcQuantityVolume, som vil være linket til hver enkelt bygningsdelsentitet.
Arealet av en
bygningsdel [m2]

IfcWall, IfcWindow, IfcSlab, IfcRoof

Volumet av et
rom [m3]

IfcSpace

Soneinndeling
IFC‐modellen gir mulighet for soneinndeling av bygninger med hensyn til termiske egenskaper,
lysforhold, brannklasser og bruksmønster. Inndeling av bygget i soner med hensyn til bruksmønster
og termiske forhold vil være aktuelt allerede fra tidlig fase, og man vil kunne hente ut denne
informasjonen fra bygningsmodellen og benytte den i tidligfase energisimuleringer. Inndeling med
tanke på brannklasser og lysforhold vil først være aktuelt i senere faser av byggeprosessen.
Egenskapene til de enkelte sonene er angitt i tilhørende sett av egenskaper (Property Sets).
Soneinndeling av
bygning

IfcZone

Geografisk plassering og orientering av bygget vil i de fleste tilfeller være parametere og verdier som
angis manuelt i energisimuleringsprogrammet. SIMIEN har for eksempel en klimadatabase som
inneholder klimaparametere for en rekke steder i Norge. For kontroll opp mot Teknisk forskrift vil
man her velge Osloklima, mens man for sammenligning av ulike konseptalternativer og vurdering av
energieffektivitet i tidligfase vil velge klimadata som stemmer best mulig med den reelle plasseringen
av bygget.
Når det gjelder skjermingsforhold vil dette også i de fleste tilfeller legges inn manuelt i
beregningsprogrammet. I SIMIEN gjøres dette som nevnt ved å skissere horisonten for hver av
bygningsfasadene, med de objekter som måtte medføre skjerming.
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6. Diskusjon
6.1. BIM og buildingSMART i tidligfase
Bruken av BIM og buildingSMART i tidligfase av byggeprosjekter kan gi avkastning blant annet i form
av reduserte byggefeil og en mer effektiv gjennomføring. Allerede fra tidlig i prosjekteringen kan det
være interessant å sjekke kollisjoner mellom de ulike fagmodellene, foreta simuleringer av blant
annet energibruk, akustiske forhold og sol‐ og skyggestudier, samt å visualisere bygget for bedre å
kunne kommunisere med sluttbrukerne [46]. Kommunikasjonen mellom de ulike aktørene vil også
kunne foregå på en mer strukturert måte, da all informasjon som tilegnes og brukes gjennom hele
byggeprosessen ligger lagret i en felles bygningsinformasjonsmodell [47]. Flere aktører vil være
involvert tidlig i prosjektet, noe som vil kunne gi bedre beslutningsgrunnlag og mindre behov for
omprosjektering. Dette medfører at kompetanse og ressursbruk må flyttes til tidligere faser av
byggeprosessen, illustrert i Figur 19.

Figur 19 BIM kontra tradisjonell arbeidsflyt [48].

Vi ser av figuren at mulighetene til å påvirke og gjøre endringer i prosjektet avtar utover i
byggeprosessen, samtidig som at kostnadene ved å gjøre endringer øker tilsvarende. Kurve nummer
3 representerer den tradisjonelle arbeidsflyten ved en byggeprosess, med hovedtyngden av
arbeidsinnsatsen konsentrert rundt detaljprosjekteringsfasen. Vi ser at denne fasen ligger i
krysningspunktet mellom påvirkningsmulighet og kostnader ved prosjekteringsendringer, noe som
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tilsier at dette ikke er et optimalt tidsrom for å foreta store konseptendringer. Kurve 4 representerer
arbeidsflyten ved bruk av BIM og buildingSMART gjennom byggeprosessen, og vi ser her at
hovedinnsatsen nå er plassert i tidligfasen av prosjektet. Som tidligere nevnt, og illustrert ved kurve 1
og 2, er dette et tidsrom hvor det er mulig å gjøre endringer i prosjekteringsgrunnlaget uten å
risikere alt for store økonomiske konsekvenser.
Ved valg av prosjektkonsept dreier det seg som tidligere nevnt om å finne en avveining mellom risiko
og muligheter som gir et akseptabelt usikkerhetsbilde. Ved å benytte BIM og buildingSMART vil man
lettere kunne redusere usikkerheten som finnes på et tidlig stadium, ved at man har muligheten til å
predikere konsekvenser ved løsningsalternativer gjennom ulike simuleringer og analyser. På denne
måten kan man i større grad vurdere både konsekvenser og sannsynligheten for ulike utfall knyttet til
valg av løsninger. Beslutningstakere foretrekker ofte et sikkert valg med lavere lønnsomhet fremfor
et mer usikkert valg med høyere usikkerhet. Ved bruk av BIM og buildingSMART kan denne
reduksjonen i usikkerhet dermed føre til at en vil kunne velge løsninger med større avkastning, uten
at det medfører økt risiko. Dette er naturligvis avhengig av at de analyser og simuleringer som
gjennomføres gir et pålitelig resultat, noe en må vurdere i hvert tilfelle.
Ved å benytte BIM allerede fra tidligfase av prosjekter vil man altså kunne utarbeide et
beslutningsgrunnlag som gjør det mulig å foreta de valg og endringer som er nødvendige på et
tidligere stadium i byggeprosessen. For at den arbeidsflyten som illustreres i Figur 19 skal kunne
oppnås kreves det at aktører og involverte behersker den nye arbeidsmetoden, og at de elementene
og prosessene som inngår i BIM og buildingSMART‐teknologien fungerer på en tilfredsstillende måte.
Flytting av kompetanse og ressurser til tidligfase av et prosjekt innebærer at aktører fra de ulike
fagdisiplinene i større grad må inneha en tverrfaglig forståelse. Fra å arbeide relativt avgrenset med
hvert sitt fagområde vil arkitekter, prosjekterende og byggherrer ved bruk av BIM og buildingSMART
jobbe tettere opp mot én felles bygningsmodell. Dette kan gi utfordringer knyttet både til selve
arbeidsprosessene og de kontraktsmessige forhold. Aktører som har vært i bransjen i mange år kan
ha motforestillinger mot å ta i bruk ny teknologi og bryte med de vaner som en har lagt til seg, og
ikke se verdien av å omstrukturere en byggeprosess som allerede ser ut til å fungere godt nok. Derfor
er det viktig å understreke at flere av fordelene som oppnås ved bruk av BIM og buildingSMART i
byggeprosessen først kommer til syne i senere prosjektfaser. Det kan føles som ekstraarbeid og til
tider tungvint å jobbe opp mot en felles modell og ta hensyn til andre fagdisipliner. Dette vil likevel gi
en lettere arbeidsflyt under gjennomføringsfase og også videre i bruksfasen av bygget. For å kunne
dra full nytte av teknologien er det viktig at alle aktører i byggeprosessen deltar, og det er derfor
vesentlig at motivasjonen er på plass.
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Informasjonsflyt og tverrfaglig samarbeid mellom ulike fagdisipliner må foregå på en måte som gjør
at alle aktører får full nytte av informasjonsmodellen. For å oppnå dette må aktører og involverte i
byggeprosessen ha den kompetanse som er nødvendig på området, og det er derfor viktig med
tilstrekkelig opplæring både knyttet til det å utvikle en bygningsmodell og hvordan det tverrfaglige
samarbeidet skal fungere. De som jobber opp mot modellen må både kunne hente ut og lagre
informasjon, og kjenne til de rutiner som omhandler dette. I motsatt fall vil man kunne oppleve
misforståelser, dobbeltarbeid og i verste fall feil ved modellen som kan dras med videre i
byggeprosessen. I tillegg kan det være en visuell utfordring knyttet til det å jobbe opp mot en 3D
bygningsmodell. Grimsrud skriver i sin hovedoppgave at ”… en ulempe med å starte med BIM og 3D
for tidlig, kan være at modellen ser ferdig ut før den kreative prosessen er over og løsninger virker
låst” [47]. Det er flere fordeler knyttet til bruken av bygningsinformasjonsmodeller allerede fra tidlig
fase, men det er som nevnt viktig å ikke la 3D‐modeller og detaljerte illustrasjoner overskygge
valgmulighetene ved konseptløsninger.
Bruken av en felles bygningsinformasjonsmodell vil videre ha innvirkning også på de
kontraktsmessige forhold knyttet til byggeprosjektet. Ofte er aktører fra flere firma involvert i
utviklingen av bygningsmodellen, og det er derfor vesentlig at det finnes et system for kartlegging av
eierskap og ansvarsforhold ved endringer og oppdateringer av modellen. I IFC‐modellen er det
mulighet for angivelse av eierskap og historikk for hver enkelt entitet, men for at dette skal fungere i
praksis må det finnes retningslinjer og rutiner for håndtering av modellen og de kontraktsmessige
forhold knyttet til dette.
IFC‐kompatibel programvare og strukturerte IDM‐er for informasjonsutveksling er blant de
elementer som må ligge til rette for å kunne dra nytte av buildingSMART‐teknologien. Ulike aktører
vil legge til og hente ut data fra bygningsmodellen, og det er derfor vesentlig med veldefinerte IDM‐
er for å sikre at relevant og nødvendig informasjon blir utvekslet. En dårlig eller mangelfull IDM‐
beskrivelse vil kunne føre til at en aktør enten får for mye eller for lite informasjon i forhold til det
som er nødvendig. På samme måte må den programvare som benyttes fungere på en måte som ikke
fører til informasjonstap eller feil i modellen. IFC‐standarden er velutviklet, men fortsatt gjøres
utbedringer og revisjoner av modellen, og langt fra all programvare fungerer i dag optimalt ved
informasjonsutveksling.

59

NTNU – Masteroppgave våren 2010

Energifokus i tidligfase av byggeprosjekt

6.2. LCC og BIM
Som vi har sett er hovedtanken bak BIM og buildingSMART at nødvendig informasjon til å gjøre
kvalifiserte vurderinger til en hver tid skal være tilgjengelig for alle, i en felles bygningsmodell som
berikes etter hvert som avgjørelser tas. LCC vil i så måte være et verktøy som benytter den
tilgjengelige informasjonen og viser konsekvensene av alternativer som er tilgjengelige. Fornuftig
utnyttelse av BIM kan gjøre det enklere å utføre LCC‐analyser, ved at man kan hente informasjonen
man trenger direkte ut i fra modellen. Problemet i tidligfase blir da å vurdere gyldigheten av
informasjonen man henter ut, altså om man kan være sikker på at den er lagt inn i modellen på
grunnlag av kvalifiserte beregninger og antagelser med bakgrunn i krav fra byggherre. For å unngå
dette problemet kan man utvikle en IDM som gir retningslinjer for hvilken informasjon som skal
legges inn, til hvilket tidspunkt og av hvilken aktør. Man kan dermed være sikker på at den
informasjonen man henter ut er gyldig. På en annen side er det ønskelig i byggeprosjekt å se på en
rekke ulike faktorer i en LCC‐beregning, og man bør unngå å låse seg til å kun se på fastsatte
parametere gitt i en IDM. Det er også lett å tenke at jo mer informasjon man putter inn i modellen på
tidligst mulig tidspunkt, jo lettere blir det å ta kvalifiserte beslutninger på bakgrunn av modellen.
Som tidligere nevnt er dette en gal slutning, siden man ved å øke detaljeringsnivået på modellen
gradvis vil binde seg til de foreslåtte løsningene, og man blir lite åpen for andre alternativ i og med at
man allerede har lagt ned så mye ressurser i de valgte løsningene. En eventuell IDM bør derfor ikke
være for spesifikk til hvilke parametere som skal defineres, men heller spesifisere hvordan eventuelle
parametere bør legges inn og hentes ut.
Programvareutvikleren Holte Byggsafe har allerede utviklet programmer som gjør det mulig å utføre
LCC‐analyser ved å hente informasjon indirekte fra en bygningsinformasjonsmodell. Programmet
Smartkalk kan importere IFC‐filer og hente ut informasjon om for eksempel mengder og typer
bygningselementer, dette kan igjen kobles opp i mot en kalkulasjonsnøkkel som kan beregne blant
annet material‐ og timeforbruk. Disse beregnede kostnadene kan videre benyttes i en LCC‐beregning,
for eksempel i programmet Holte Byggsafe Versus. Det jobbes også med å kunne koble Versus
direkte opp mot en bygningsinformasjonsmodell, og på et buildingSMART forum i juni 2008
presenterte Holte Byggsafe en versjon av Versus med et IFC‐grensesnitt, men dette later ikke til å
være implementert i dagens gjeldende versjon [49].
En annen mulighet med BIM er at resultatene fra LCC‐analyser kan lagres i
bygningsformasjonsmodellen og senere benyttes i for eksempel beregninger av driftskostnader.
Prosjektet ”Bedre Bygg Billigere”, finansiert av byggekostnadsprogrammet, hadde som delmål å
foreslå en metode for hvordan kunnskapen om LCC kunne systematiseres og gjøres tilgjengelig for
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hele bransjen. Et ledd i dette mener de er: ”… å tilrettelegge for at slik kunnskap og data kan
struktureres i henhold til visjonene om en levende BIM i en IFC‐modell” [49]. I den forbindelse kom de
med et innspill til buildingSMART International om at fremtidige IFC‐spesifikasjoner bør støtte lagring
av LCC‐data [49].
Som vi tidligere har vist et eksempel på, kan en av vurderingene man gjør ved hjelp av LCC i tidlig
fase, være valg av energibærer. Til en slik analyse er man avhengig av resultater fra en
energiberegning, og også her kan man dra nytte av BIM.
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6.3. Energiberegninger, inndata og bruk av BIM
For å foreta en energiberegning av et bygg er man avhengig av å gjøre vurderinger av en rekke
faktorer knyttet til bygget og byggetomten. I mange tilfeller er det vanskelig å skaffe nøyaktig inndata
til beregningen og utføreren er da avhengig av å gjøre egne antagelser basert på erfaring og
kompetanse. En slik fremgangsmåte kan, i tillegg til forenklede beregningsmetoder, gi store avvik i
beregningsresultatene i forhold til reelt forbruk til bygget. En annen faktor som også vil bidra til dette
avviket, er så klart bruksmønstre av bygget. Vi vil ikke gå nærmere inn på dette i denne oppgaven,
men eksempel på bruk som er vanskelig å simulere er for eksempel om en bruker liker å ha vinduet
åpent på kontoret. Dette vil kunne forstyrre både oppvarmings‐ og ventilasjonssystemet, men kan
unngås ved å ikke gi mulighet for åpning av vindu. Vi vil nå gå nærmere inn på noen de viktigste
inndataforholdene man trenger til en energiberegningsanalyse og hvilke usikkerhetsmomenter som
er knyttet til disse. I tillegg vil vi prøve å gjøre en vurdering av hvordan bruk av en BIM‐modell kan
påvirke prosessen rundt innhenting av data.
Orientering og plassering i forbindelse med solforhold: En usikkerhetsfaktor i forbindelse med
simulering av energibruk er hvor nøyaktig man legger inn hvordan de ulike flatene på bygget er
plassert i kompassretningene. Dette har, som tidligere nevnt, sammenheng med solinnstråling
gjennom vindu og på flater som kan gi store utslag ved plassering av en glasskledd fasade i sørvendt
eller nordvendt retning. En liten endring av plasseringen til bygget kan gi merkbare utslag i
oppvarmings‐ og kjølebehovet. Nøyaktig plassering til bygget bør være relativt enkelt å hente ut i fra
plantegning, og det er liten grunn til at dette skal utgjøre en stor usikkerhet i forbindelse med en
energisimulering. I forbindelse med en tenkt energisimulering ved hjelp av automatisk innhentede
data fra en bygningsinformasjonsmodell, bør man kunne få nøyaktige geografiske koordinater til
bygget og bygningsdeler uten at energirådgiveren må gjøre noen egne vurderinger av plasseringen.
Klimadata: I forbindelse med en energisertifisering skal man gjennomføre en energisimulering etter
NS 3031 og sammenligne opp mot kravene i TEK. NS 3031 tar utgangspunkt i at man i en
energiberegning skal benytte klimadata fra Oslo, uavhengig av den reelle geografiske plasseringen av
bygget [34]. Dette gjør det lettere å sammenligne bygningers energiytelse direkte uten å måtte ta
hensyn til eksterne faktorer, men vil til gjengjeld gi en stor usikkerhet i forhold til den reelle
energibruken til bygget. Med tanke på energisimulering ved hjelp av BIM, kan man se for seg at et
simuleringsprogram kan hente ut geografiske koordinater til bygget fra modellen og ved hjelp av
disse kunne hente ut lokale værdata fra en værdatabase.
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Solskjerming: Når det gjelder oppvarming av bygget i form av solinnstråling, vil skjerming mot sola i
form av omkringliggende bygninger og trær kunne spille inn, spesielt hvis det er stor skjerming for de
mest solutsatte flatene på sørsiden av bygget. Det er vanskelig å gjøre en vurdering av slik skjerming
kun ut ifra plantegninger, og man er avhengig av at man enten tar en direkte befaring på tomten,
eller at tomten og de omkringliggende elementene er modellert slik at man kan utføre en
solstrålingssimulering. SIMIEN, som er benyttet for å lage en energiberegning av casen vår, har
mulighet til å simulere solskjerming ved å lage en enkel skisse av horisonten, sett fra de ulike
fasadene. Dette gir en grei pekepinn, og det er vanskelig å få til en mer nøyaktig simulering uten å
lage en fullstendig modell av tomten. Solskjerming i form av persienner, bygningsutspring og
lignende er lettere å simulere siden slike ting som oftest er klart definert i prosjekteringsfasen. I en
BIM‐modell vil det være mulig å gjennomføre solstrålingssimuleringer direkte på modellen ved hjelp
av for eksempel det tidligere nevnte beregningsprogrammet ECOTECT.
Driftstid: En annen faktor som det er knyttet en del usikkerhet til i forbindelse med en
energisimulering, er driftstiden til de forskjellige interne lastene. Dette omfatter blant annet tilskudd
fra belysning, kontorutstyr og tekniske installasjoner, samt tilskudd fra personer som oppholder seg i
bygningen. Her er det mulig å benytte nøkkeltall ut ifra bruksområdene til bygget. Nøyaktigere
opplysninger om driftstid kan innhentes fra VVS‐ingeniøren og byggherren, for deretter å bli lagt ved
FDVU‐dokumentasjonen i en eventuell BIM‐modell. Som tidligere nevnt vil det likevel alltid være
avvik og usikkerheter rundt driftstidene, og man vil aldri fullt ut kunne predikere bruksmønsteret i et
bygg.
U‐verdier: U‐verdiene vil i de fleste tilfeller blir beregnet av energirådgiveren ved å se på
snittegninger av de ulike bygningselementene og benytte materialdata fra de ulike leverandørene.
Man må fremdeles gjøre en vurdering av overgangsmotstander, men disse verdiene kan legges inn i
bygningsmodellen for hver enkelt bygningsdel. Valg av materialer vil som oftest være avhengig av
bæreevne og eventuelt arkitektonisk uttrykk, men man har muligheten til å korrigere en stor
varmeledningsevne i et materiale ved å kombinere det med et annet materiale med lav
varmeledningsevne, slik at bygningsdelen oppnår en ønsket U‐verdi. I en BIM‐modell kan dette gjøres
automatisk ved å kombinere materialdatabasen og geometrien til de ulike konstruksjonselementene.
I EcoDesigner vil for eksempel alle materialene i de ulike sjiktene i en konstruksjon først måtte
bestemmes for å oppnå riktig U‐verdi. Materialer hentes da enten fra en innebygd database, legges
inn manuelt, eller importeres fra bygningsinformasjonsmodellen.
Kuldebruer: Kuldebruer er en faktor som det er litt vanskeligere å få hentet automatisk ut fra en
bygningsinformasjonsmodell. Dette skyldes at det ikke er noen helt klar definisjon på hva en
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kuldebru er, annet enn at det er de delene av en konstruksjon som har betydelig høyere U‐verdi enn
ellers. Så tradisjonelt blir disse områdene gjenkjent og definert av energirådgiveren som ser på
materialbruk og forbindelser mellom konstruksjonsdeler. En mulighet for å regne kuldebruer
automatisk ved hjelp av BIM er å sette en U‐verdigrense for når en kuldebru oppstår og så la et
simuleringsprogram gjøre en elementanalyse av U‐verdien for de ulike bygningsdelene og så regne ut
lengden av sammenhengende elementer med U‐verdi over grenseverdien.
Lufttetthet: Lufttettheten til bygget har også stor innvirkning på energibruken til bygget. Denne
faktoren er vanskelig å simulere siden lufttettheten i stor grad er avhengig av utførelsen av
bygningsdetaljer, og man er dermed avhengig av å benytte erfaringstall. Eventuelt kan man sette et
måltall som man oppnår ved å gjøre målinger på bygget under bygging og gjør forbedringer til man
har oppnådd måltallet.
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6.4. Energiledelse i et byggeprosjekt
Selv om energiledelse, som definert i NS‐EN 16001 [16], hovedsakelig er et overordnet rammeverk
for å befeste fokus på energieffektivitet i en organisasjon, kan det være nyttig å se på hvordan disse
prinsippene kan gjøre seg synlige og forbedre energifokuset i en byggeprosess. Når det gjelder
energiledelsen i et byggeprosjekt, er det viktig at den blir grunnfestet på et tidligst mulig tidspunkt i
prosessen, slik at det er mulig å ta energihensyn under prosjektering av bygget.
Sett i lys av tankegangen rundt IDDS, ser man at energiledelse oppfyller mange av de kravene IDDS
setter for å oppnå et helhetlig fokus i organisasjonen, så vel som i et byggeprosjekt:


Samarbeidsprosesser gjennom alle fasene av prosjektet: Samarbeidet sikres ved at man har
en klar og sterkt fundert energipolitikk som alle aktører må forholde seg til. I tillegg vil
kontroll og ledelsens gjennomgåelse underveis i prosessen gi insentiv til et helhetlig fokus og
samarbeid gjennom hele byggeprosessen.



Forsterket kompetanse: Behovet for flerfaglig kompetanse og ferdigheter kan ivaretas ved at
styringsgruppa for energiledelse utnevner en energirådgiver som kan bevare og lede
energifokuset innen alle berørte fagområder. Dermed legger man til rette for et helhetlig syn
og sørger for at de ulike fagdisiplinene også opparbeider seg kunnskap og erfaring rundt
energibesparing til senere prosjekter, ved at byggherren krever slik kompetanse.



Integrerte informasjons‐ og automatiseringssystem: Energiledelsesstandarden berører ikke
direkte informasjonssystemer, men man finner fremdeles et fokus på informasjonsflyt og
krav til prosedyrer for dokumentstyring. I tillegg er det naturlig å tenke seg at kontrolldelen
av energiledelse kan dra stor nytte av for eksempel bygningsinformasjonsmodellering som gir
større muligheter til automatiseringer og sømløs informasjonsutveksling i forbindelse med
for eksempel energiberegninger.



Kunnskapsledelse: Kunnskapsledelse under IDDS vil, som tidligere nevnt, si at man har
ledelsesprosesser som sørger for at man ivaretar og evaluerer opparbeidet erfaring, slik at
kompetansen innenfor det aktuelle temaet øker. Energiledelse etter NS‐EN 16001 har et
stort fokus på kontroll, interne revisjoner, gjennomgang av ledelsen og kontinuerlig
forbedring. Dette sørger for at de involverte vil få kontinuerlige tilbakemeldinger på
foreslåtte tiltak.
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Energiledelse i byggeprosessen
Energipolitikken til byggherren bør være fundert i bedriftsledelsen og være formulert på en slik måte
at man kan benytte den til å sette konkrete mål og delmål til nybyggprosjekt. Disse målene er det
naturlig at man tar med som en del av byggeprogrammet, hvor en knytter rammebetingelser og
funksjonskrav opp mot den planlagte aktiviteten i bygget. Videre bør man i skisseprosjektet
utarbeide en plan for hvordan de enkelte mål og delmål skal oppnås med hensyn til energibruk. I
forprosjektet og detaljprosjekteringen kommer man så med forslag til tekniske løsninger som
tilfredsstiller de kravene og målene som er satt, og som de med ansvar for energiledelsen bør
gjennomgå og godkjenne. I forprosjektet vil det og bli aktuelt med en beregning av energibruken til
det prosjekterte bygget, slik at man får konkrete tall å sammenligne opp mot eventuelle måltall.
Under kontrahering og bygging er det viktig å følge opp at de tekniske løsningene som er valgt for
bygget blir utført på en tilfredsstillende måte. En kontroll kan for eksempel være måling av
lufttetthet for å sikre et tett og energieffektivt bygg, dette kan utføres av entreprenør og være
nedfelt som et krav i kontrakten mellom byggherre og entreprenør. I ferdigstillelsesprosessen er en
viktig del av energiledelsen å sørge at en plan for kontroll av byggets energiytelse og gjennomgang av
energiledelsen blir viderebrakt som en del av byggets FDVU‐dokumentasjon. Dermed er man sikret
periodiske kvalitetskontroller av energibruket i løpet av bruksfasen til bygget og fram til avhending.
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6.5. IDM for energiledelse
For å kunne implementere energiledelse på en god måte i et byggeprosjekt er man avhengig av at
det foreligger en klar struktur og retningslinjer for hvordan dette kan gjennomføres. Energiledelse er
som vi har sett en kontinuerlig prosess der de ulike aktivitetene gjentas suksessivt gjennom
byggeprosessen. For å vite hvilke aktører som til en hver tid skal være involvert i underprosessene og
hvilken informasjon som skal utveksles, er det essensielt at dette nedtegnes i en IDM. Energiledelse
er en metode som ikke bare involverer rent tekniske utvekslingskrav, men omfatter blant annet
initiering, fordeling av ansvar og utarbeidelse av handlingsplaner. Dette gjør at en IDM for
energiledelse ikke vil ha samme struktur og innhold som en IDM for en mer teknisk rettet oppgave,
som for eksempel en energisimulering. Det blir også vanskelig å spesifisere IDM‐en slik at den blir
mest mulig allmenngyldig, men samtidig kan være til hjelp i en spesifikk situasjon. Energiledelse
omfatter alle de tre aspektene som omtales i IDDS rammeverket: utvikling av arbeidsprosesser,
utnyttelse av tilgjengelig teknologi og programvare, samt hensynsmessig tilrettelegging av
samarbeidsprosesser og uthenting av tilstrekkelig kompetanse. For å kunne utarbeide en fullverdig
IDM for implementering og gjennomføring av energiledelse i et byggeprosjekt er det vesentlig at alle
disse aspektene ivaretas.
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7. Oppsummering og konklusjon
Gjennom denne studien har vi kartlagt innvirkningen av ulike bygningstekniske forhold ved
skisseprosjekteringen av byggeprosjekter, og kan konkludere med at både bygningsgeometri, andel
vindusflater og plassering og orientering av disse, termisk soneinndeling og hensyn til skjerming er
parametere som bør vektlegges allerede fra tidlig fase av byggeprosjekter. Fokus på energieffektivitet
i tidligfase av byggeprosessen vil som tidligere nevnt kunne gi avkastning i form av bedre
beslutningsgrunnlag, mer gjennomtenkte beslutninger og økonomisk drift.
Vi har også diskutert hvorvidt bruk av bygningsinformasjonsmodellering vil kunne påvirke arbeidet i
tidligfase av byggeprosjekt og da spesielt med fokus på energiberegninger. Konklusjonen er at bruk
av BIM vil gjøre informasjonsutveksling enklere, men for å kunne utnytte dette mest mulig effektivt
er man avhengig av tverrfaglig kompetanse som kan se helhetlig på byggeprosjektet og temaet som
blir belyst. Et helhetlig syn på energieffektive løsninger og energiberegninger i tidlig fase kan sikres
ved bruk av et formelt energiledelsessystem som fordeler ansvar og sørger for kontroll og
gjennomganger.
Vi har også sett at det er en rekke faktorer som virker inn på energiytelsen av et bygg, og en
fullstendig beregning av energiytelsen til et bygg kan fort bli komplisert. Så selv om bruk av for
eksempel BIM kan gjøre beregningsprosessen enklere og mer automatisert, så er man fortsatt
avhengig av at utføreren har tilstrekkelig kompetanse innen bygningsfysikk til å gjøre de nødvendige
vurderingene av inndata til beregningsprosessen. En energiberegning i seg selv er til liten nytte hvis
man ikke har et sammenligningsgrunnlag i form av for eksempel måltall. Så for at energiberegninger
skal være hensiktsmessige er man avhengig av at man allerede har et fokus på energiytelse i
byggeprosjektet og at beregningen blir utført på et stadium i prosessen hvor man fremdeles har
mulighet til å gjøre endringer på bakgrunn av resultatene. I den forbindelse er det nyttig at man har
på plass en formell energiledelse i byggeprosjektet.
I Tabell 6 angir vi de utfordringer og muligheter som vi ser i forhold til å ivareta energieffektivitet i
tidlig fase av byggeprosjekter.
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Tabell 6: Hindringer og muligheter for et helhetlig energifokus i tidlig fase

HELHETLIG ENERGIFOKUS I TIDLIG FASE
Hindringer
Personer



Skillet mellom byggherre og

Prosesser


Energiberegninger blir





Inndata må i mange

bruker.

gjennomført når muligheter for

energiberegningsprogrammer

Manglende bestillerkompetanse

endringer har blitt minimale.

legges inn manuelt.


hos byggherre.


Teknologi

Manglende støtte til

Prosjekterende har ikke insentiv

informasjonsutveksling mellom

til et slikt fokus.

ulike programvarer.

Manglende ansvar for helhetlig
fokus.

Muligheter og endringer
Personer


Innføring av
energiledelsesprosesser vil gi



Prosesser


Innføring av



energiledelsesprosesser.

BIM forbedrer
informasjonsoverføringer og

bestillerkompetanse.

kan gjøre det enklere å utføre

Brukeren blir informert og kan

automatiske energiberegninger.


komme med sine ønsker tidlig i


Teknologi

En åpen standard, som f.eks.

prosessen.

IFC, muliggjør

Innføre en person med ansvar

informasjonsutveksling mellom

for det helhetlige energifokuset.

ulike leverandørprogramvarer.

IDM‐en vi har utviklet tar for seg energiledelsesaspektet generelt, og går detaljert inn på prosesser
knyttet til kontroll og samsvarsvurdering av energiforbruk. En fullverdig IDM for energiledelse vil
måtte gå like detaljert og grundig inn på hver enkelt av hovedprosessene, med angivelse av ER og FP
for de tilhørende underprosessene. Fordelen med å presentere energiledelse i form av en IDM er at
det synliggjør hvilke aktører som skal inn på hvilket tidspunkt og hvilke informasjon som skal
utveksles. I tillegg kan man velge detaljeringsnivå for informasjonsutvekslingen, avhengig av om man
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ser på en PM, ER eller FP. Ulempen med å benytte IDM på prosessnivå, er at det blir vanskelig å
spesifisere IDM‐en slik at den får nytteverdi for konkrete tilfeller, utover det å gi en generell oversikt.
Vi har i denne rapporten belyst ulike bygningstekniske forhold som har stor innvirkning på
energieffektiviteten ved byggeprosjekter, og sett hvordan bruken av BIM kan være med på å forenkle
arbeidsprosessene i energisammenheng. Som nevnt er det fortsatt utfordringer knyttet både til
arbeidsprosesser, kompetanse og teknologi. IFC‐standarden og modelleringsprogramvare er i stadig
utvikling, og forhåpentligvis vil informasjonsutveksling mellom programvare foregå mer sømløst og gi
stadig større muligheter. I energisammenheng vil det for videre arbeid blant annet være aktuelt å se
nærmere på muligheten for å videreutvikle BIM‐teknologien til i større grad å omfatte klimadata,
mer nøyaktige beregninger av kuldebruer og ivaretakelse av skjermingsforhold. Videre er det
nødvendig å arbeide videre med energiledelsesprogrammet, og utarbeide manualer for
gjennomføring av alle prosessene knyttet til dette. Dette vil kunne gi økt kompetanse både hos
bruker og byggherre, og forhåpentligvis mer energieffektiv prosjektering av bygg.
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9. Vedlegg
Vedlegg 1: Resultater fra energiberegninger på ulike casetilfeller
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Vedlegg 2: Inndata for LCCanalyse
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Vedlegg 3: Resultater fra LCCanalyse

77

