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FORORD  
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B. Halle og stud. Hege H. Larsen.  

 

Oppgaven tar for seg bruk av Ecotect Analysis ved energiberegninger og programmets 

egnethet i undervisningssammenheng. Oppgaven favner også om bruken av analyseverktøy 

for energiberegninger i et BIM-basert byggeprosjekt. Økt bevissthet rundt temaene 

energisparing og modellering med 3D verktøy har gjort denne oppgaven spennende og 
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SAMMENDRAG 

 

Arbeidsgruppen vil i denne oppgaven vektlegge bruken av energiberegningsprogrammer som 

en del av den moderne prosjekteringsmåten. Gjennom bruk av analyseverktøyet Ecotect 

Analysis har gruppen opparbeidet seg en del kunnskaper om programmet, samt rundt temaet 

energiberegninger.  Viktigheten av implementering av gode dataverktøy allerede i studietiden, 

vil belyses med punkt fra rammeplan for ingeniørutdanning i oppgaveteksten og fra 

samfunnsutviklingen generelt.   

Bygningsmassen i Norge og tilhørende virksomhet er storforbrukere av energi. Oppføring og 

drift av bygninger står for 40 % av energibruken og ca 10-15 % av alle klimagassutslipp her 

til lands. Dersom målet er å sikre en mer bærekraftig fremtid, er det dermed nødvendig med 

en betydelig reduksjon av den bygningsrelaterte ressursbruken. 

Analyseverktøy som Ecotect Analysis kan ha stor nytteverdi i byggeprosjekter som et verktøy 

for å vurdere ulike designløsninger, og analysene gir et godt grunnlag for å finne fram til de 

optimale energiløsningene. Dersom man tidlig kan fremstille resultater og utvikle 

energibesparende løsninger gjør dette at fokuset på energi blir en mer integrert del av 

designprosessen. 

Bevisste ingeniører må med andre ord holde tritt med utviklingen innenfor teknologiens 

verden. De må ta i bruk ny teknologi fortløpende ettersom den preger samfunnet i så stor 

grad. Ecotect kan man si er et slags resultat av denne utviklingen, en respons på et behov for 

bedre og flere analyseverktøy for byggenæringen. 

Vår oppdragsgiver, Høgskolen i Oslo, ønsket at arbeidsgruppen skulle se nærmere på et 

energiprogram som skal kunne tas i bruk i undervisningen. Valget falt på Ecotect og 

dataverktøyet vil beskrives nærmere i denne hovedoppgaven. 
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ORDFORKLARING 
 

 CAD: Computer Aided Design, 2D eller 3D fremstilling av bygningsdeler. På norsk DAK 

 BIM: Bygningsinformasjonsmodell eller bygningsinformasjonsmodellering. 

 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. 

 BuildingSMART: Et merkenavn på IAIs aktiviteter for å effektivisere byggeprosessen. 

Organisasjon som ønsker å stimulere økt bruk av BIM. 

 TEK: Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. Forskrift om krav til byggverk og 

produkter til byggverk. 

 Totalt energibehov: Inkluderer oppvarmingsbehov, energibehov for vifter, pumper, 

frostsikring av varmegjenvinnere, belysning, varmt tappevann og teknisk utstyr. Tar ikke 

hensyn til virkningsgrad for varmepumpe eller vannbårent varmesystem. 

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

energiregningen. SD-anlegg Sentralt driftskontroll anlegg. Hjernen i et bygg som styrer all 

automasjon. 

 Energiledelse: Metodikk for hvordan en organisasjon kontinuerlig kan arbeide med alle 

sider av energieffektivitet og energibruk. 

 gbXML: Green Building Extensible Markup Language 

 HVAC: Heating, Ventilating and Air Conditioning 

 NS: Norsk Standard 

 NS-EN: Europeisk standard som er fastsatt som Norsk Standard 

 ISO: International Organization for Standardization 

 VVS: Varme, ventilasjon og  sanitær 

 RIB: Rådgivende Ingeniør Bygg 

 RIE: Rådgivende ingeniør Elektro 

 RIV: Rådgivende Ingeniør VVS 
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 SIMIEN: SIMulering av Inneklima og ENergibruk i bygninger 

 XML: Extensible Markup Language 

 Zone: Et definert rom. I IFC heter det IfcSpace, mens i Ecotect heter det Zone.  

 3D: Tredimensjonal 

 U-verdi: Varmegjennomgangstall for bygningsdeler 

 BRA: Bruksareal 

 ENOVA: Organisasjon viss oppdrag er å forvalte midlene fra Energifondet.  

 NVE: Norges vassdrags- og energidirektorat 

 Byggdata: beskrivelsesprogram, kvalitetssystemer, etc 

 Kyoto-avtalen: juridisk bindende avtale som omfatter tallfestede, 

tidsbestemte reduksjoner i utslippene av klimgasser for industrilandene. 

 NITO: Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon 

 

 TEKNA: Teknisk-naturvitenskapelig forening 

 STATSBYGG: Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, 

byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler. 

 Bygningsenergidirektivet: Et EU-initiativ, og har som mål å bidra til økt 

energieffektivitet i bygningsmassen 

 Passivhus: Hus som er bygd for et vesentlig lavere energiforbruk enn vanlige hus 

 Energimerkesystemet: Grunnlaget for å gjennomføre energimerking av boliger og 

yrkesbygg.  
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1. INNLEDNING 

1.1 GENERELT 

Klimadebatten har vært et aktuelt tema i flere år. CO2-utslippet har skapt heftige debatter 

blant verdens ledere, og CO2
 
er kanskje den klimagassen som har blitt viet mest 

oppmerksomhet, ikke minst i massemediene. Bilindustrien jobber for lavere utslipp ved at det 

stadig kommer nye el- og hybridbiler på markedet. Hurtigtog anses som et godt alternativ til 

visse flystrekninger, mens andre mener at vi rett og slett bør reise mindre. Fokuset på 

energibruken i hjemmet har blitt omfattende og vil sannsynligvis komme til å bli enda større i 

fremtiden. Ettersom bolig- og byggesektoren står for om lag 40 prosent av energibruken her 

til lands, er også dette en næring man bør rette oppmerksomhet mot når det er snakk om å 

spare energi. Byggenæringen har en viktig rolle i klimadebatten, noe som også gjenspeiles i 

de lover og regler som har blitt vedtatt for bygging av hus. Som et offentlig virkemiddel har vi 

Plan- og bygningsloven med tilhørende Byggteknisk forskrift, som alle involverte, utbygger 

inkludert, er lovforpliktet å forholde seg til. Her ble det innført nye energikrav 1. februar 

2007. Disse kravene innebar en reduksjon på 25 prosent av energiforbruket fra tidligere. Et 

annet tiltak som har kommet i ettertid, er energimerking av hus. Fra 1. januar 2010 ble det 

innført krav om obligatorisk energimerking for alle som skal selge, kjøpe eller leie ut bolig. 

Formålet med dette var at energimerkingen skal øke bevisstheten rundt bruk av energi og at 

flere boligeiere gjør energivennlige utbedringer.  

Med klimadebatten på dagsorden og energibesparende tiltak som fokusområde, ønsker man å 

linke dette opp mot byggenæringen og de arbeidsmetodene man benytter seg av her. Det blir 

hevdet at bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er den nye arbeidsformen innenfor bygg- 

og anleggsbransjen og flere av de store aktørene har innført krav om BIM på alle fremtidige 

prosjekter. Av den grunn var det naturlig for arbeidsgruppen at denne oppgaven også skulle 

ha en slik vinkling. Byggenæringen er en bransje med lange tradisjoner, men skal vi tro ulike 

tidskrifter, er tiden inne for en modernisering også her. Byggenæringen er kompleks da den 

omfatter en rekke forskjellige yrkesgrupper med ulike fag og ulik bakgrunn. Her skal et 

samarbeid mellom arkitekter, ingeniører, konsulenter og håndverkere fungere på best mulig 

måte. Med en rekke forskjellige aktører inne på ett og samme prosjekt bør informasjonsflyten 

mellom disse ha klare retningslinjer og virke så sømløs som overhodet mulig. Med dette blir 

databransjen og dens utvikling av byggrelaterte verktøy et annet tema i denne oppgaven. Igjen 

er det energibruk og energianalyser som vil være i fokus.  
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1.2 PROBLEMSTILLING 

Hovedprosjekt vår 2011 

Oppgave nr HL 01  

Energiforbruk i bygg ved bruk av Ecotect Analysis 

Med denne oppgaven ønsker man å gå nærmere inn på beregningsprogrammet Ecotect 

Analysis. I samarbeid med Arkitektkontoret Torstein Ramberg AS skal studentene se på et 

hotellbygg i Haugesund som er under planlegging. Da arkitekten i hovedsak tegner i 

AutoCAD vil studentene selv utarbeide tegningene i Revit. Rammegodkjenning er gitt for 

bygget, og hotellet skal nå legges ut på anbud. Bygget skal oppføres i henhold til nye 

energiforskrifter, og da byggdetaljer enda ikke er utarbeidet er utformingen av dette en del av 

oppgaven. Dette også fordi energiberegnings-programmet krever et visst detaljeringsnivå.  

Man ønsker med denne oppgaven å legge hovedvekten på energiberegninger i kombinasjon 

med å sette seg godt inn i programmet Ecotect Analysis og finne ut av anvendbarheten av 

programmet ved blant annet å undersøke 

 i hvilken grad Ecotect Analysis egner seg best for store kontra små bygg 

 i hvilken grad Ecotect Analysis kan sammenliknes med og eventuelt erstatte andre 

energiberegnings-programmer. I hovedsak vil dette være SIMIEN, men også andre 

program kan være aktuelle å sammenligne mot 

 hvor godt endringer av byggematerialer håndteres av programmet og hvilke 

konsekvenser slike endringer har   

 

Ecotect Analysis er et nytt program som ingen ved HiO har erfaring med, hverken elever eller 

undervisere/veiledere. Det er derfor vanskelig å forutse hvor lang tid punktene ovenfor vil ta. 

Om tiden tillater det vil man også  

 utarbeide en enkel brukermanual for Ecotect Analysis 

 utarbeide forslag til korreksjoner/endringer i programmet som kan sendes 

produsenten 

 annet som måtte dukke opp underveis 

 

Studenter: 

Hege Larsen s110694@stud.hio.no  

Synnøve Bjerkestrand Halle s155943@stud.hio.no  synnove.b.halle@gmail.com 

Veileder ved HiO: 

Heidi Liavåg heidi.liavag@iu.hio.no  tlf 2245 3321 /93 24 37 50 

HiO 14. januar 2011 

  

mailto:s110694@stud.hio.no
mailto:s155943@stud.hio.no
mailto:synnove.b.halle@gmail.com
mailto:heidi.liavag@iu.hio.no
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1.3 BESKRIVELSE AV OPPGAVEN 

Vår oppdragsgiver Høgskolen i Oslo (HiO) ønsket at arbeidsgruppen skulle se nærmere på et 

energiprogram som skal kunne tas i bruk i undervisningen. Brukervennlighet og resultater er 

viktig i undervisningsøyemed, og oppgaven vil derfor også belyse disse emnene. Dette var for 

gruppen et meget spennende utgangspunkt da den ville rette sin oppgave mot 

energiberegninger i bygg.   

Grunnet det økende fokuset på BIM i byggebransjen er gruppen interesserte i å finne ut av 

samspillet mellom energiberegninger og BIM. Hovedønsket var å se nærmere på 

energiberegninger/analyser og hvordan det utføres per i dag, ettersom det er et meget aktuelt 

samfunnstema. Hvordan har utførelsen av energiberegninger utviklet seg? Hva har endret seg 

i det siste? Et naturlig spørsmål som følge av dette blir da også, hvor står energianalyser i en 

fremtidig prosjekteringsprosess? Det er her at det blir aktuelt å trekke inn temaet BIM 

ettersom dette blir fremtidens måte å prosjektere på. Siden BIM er en 

informasjonsutvekslingsmåte som ikke skal ha noen begrensninger i forhold til valg av en 

konkret programvare, finnes det i dag utallige modelleringsprogrammer samt analyse- og 

simuleringsverktøyer på markedet som kan tas i bruk som et BIM-verktøy. Autodesk er en av 

hovedaktørene på markedet for denne typen programvare og tilbyr en rekke BIM-baserte 

programmer. Som modelleringsverktøy for arkitekter og ingeniører fremstår programmet 

Revit som mest aktuelt. Dette programmet er allerede tatt i bruk i undervisningen ved 

Høgskolen i Oslo. Ettersom HiO er vår hovedoppdragsgiver, fikk gruppen det inntrykk av at 

de ønsket at det ble sett nærmere på et energiberegningsprogram for eventuell fremtidig bruk i 

undervisning. Programmet skulle ønskelig samarbeide med Revit, slik at allerede lagret 

informasjon kunne brukes videre. Av denne grunn falt valget på Ecotect Analysis.  

På bakgrunn av de overnevnte temaene, ønsker gruppen i tillegg til eksisterende 

problemstilling å belyse følgende punkter: 

 Energiberegninger i fremtidens prosjekteringsfaser kontra dagens måte, hvordan 

utføres disse i dag og hvorfor? Hvordan blir det naturlig å tenke seg at fremtidens 

energianalyser utføres? 

 Kan Ecotect Analysis brukes som et fullverdig energiberegningsverktøy i henhold til  

Norsk Standard og som et ”BIM verktøy”? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 Hvilke beregningsmetoder er programmet basert på? 

 Er resultatene man får troverdige? 

 Er det et program som er brukervennlig, kan det med fordel brukes av studenter, samt i 

undervisning for å gi økt kunnskap om energiberegninger og BIM?  

 Hva har implementering av BIM i byggebransjen gjort for å fremme verdien av 

energisimuleringer? 
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1.4 GJENNOMFØRING AV OPPGAVEN  

En rekke studenter, spesielt fra masterstudiet ved NTNU sin bygg-, anlegg- og transportlinje 

og UMB, Byggteknikk og arkitektur, har tidligere skrevet masteravhandlinger om BIM. 

Oppgaver helt tilbake fra 2007 innehar mye generell informasjon om temaet, noe som den 

gang var relevant grunnet hvor ”ferskt” temaet BIM var. Gruppen ønsket med dette å gi sin 

oppgave en annen vinkling enn hva som ser ut til å ha vært gjort tidligere. Etter en 

veiledningssamtale med Eilif Hjelseth, engasjert som utdanningskoordinator i 

buildingSMART Norge, ble gruppen desto mer bestemt på at denne oppgaven bør gis en ny 

vinkling sammenliknet med tidligere oppgaver.  

Arbeidet med denne oppgaven har derfor vært delt opp i to hovedpunkter- implementering av 

informasjon vedrørende BIM og energiberegninger, samt arbeid med en case-studie hvor de 

ulike dataverktøyene er blitt benyttet. Dette har foregått parallelt. Jevnlige veiledningsmøter 

med gruppens veileder Heidi Liavåg ved HiO, har blitt gjennomført.  

Gjennom arbeidet med denne hovedoppgaven har en interesse for det aktuelle temaet vokst 

fram hos arbeidsgruppen. Dette har resultert i flere samtaler med venner som har tilknytning 

til bransjen og derfor kjenner til noe av problematikken som oppgaven belyser. Sivilingeniør 

Sigmund Log som arbeider ved bruseksjonen i Statens vegvesen, har i denne sammenheng 

kunnet kommet med nyttig informasjon som gruppen har ansett som svært fordelaktig i sitt 

arbeid. 

 

 

1.5 AVGRENSNINGER  

BIM har av flere studenter blitt skrevet om i master- og bacheloroppgaver ved ulike 

utdanningsinstitusjoner her til lands. Selv om BIM og buildingSMART var ferske begreper 

for arbeidsgruppen, anses de generelle forklaringene rundt temaene for så å si allmennkjente 

innenfor den aktuelle bransjen. Masteravhandlinger der studenter har skrevet mer utdypende 

om de ulike filformatene, buildingSMART konseptet og bakgrunnen for utviklingen av BIM, 

er hyppig benyttet. Arbeidsgruppen har på bakgrunn av dette valgt å utelate de helt generelle 

forklaringene rundt disse temaene i denne hovedoppgaven.  

Green Building studios vil i denne oppgaven bli omtalt i teksten om De ulike dataverktøyene. 

Programmet nevnes da arbeidsgruppen valgte å ta en nærmere titt på Green Building studios 

parallelt med arbeidet i Ecotect. Hensikten med dette var å se om programmet hadde noe mer 

å tilby kontra Ecotect. Da disse programmene, til tross for en del ulikheter i selve oppsettet, 

viste seg å være svært like, ble ikke videre analyser utført i Green Building studios. Da dette 

arbeidet også avvek fra gruppens problemstilling, føltes det riktig å ikke bevilge mer tid til 

dette programmet.  
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Gruppen er også klar over at det finnes en rekke andre dataverktøyer som kan benyttes i et 

BIM-prosjekt. ArchiCAD vil bli nevnt i denne oppgaven, men da kun som en distributør 

innenfor den aktuelle bransjen, uten at arbeidsgruppen vil utdype akkurat hva de har å tilby. 

Da HiO står som vår oppdragsgiver og da de benytter seg av Autodesk sin programvare, har 

gruppen valgt å holde seg til dataverktøy levert av denne programleverandøren. 

Energiberegningsprogrammet SIMIEN vil likevel bli benyttet i denne oppgaven, da 

programmet tas i bruk i undervisningen ved Energi- og miljølinjen ved HiO. Programmet er 

godkjent i henhold til NS 3031:2007 ”Beregning av bygningers energiytelse, metode og data”.  

Da det i gruppens problemstilling ble fremmet forslag om utvikling av en brukermanual, har 

det gjennom arbeidet med denne oppgaven blitt klart at dette er et punkt gruppen ikke ønsker 

å gjennomføre. Begrunnelsen for dette er informasjonen som allerede finnes omkring dette 

temaet i form av blogger på nett, hvor en kan få svar på ulike spørsmål vedrørende 

programmet, samt de mange diskusjonsforumene som eksisterer. Det er også et poeng at det 

allerede finnes en veiledning for brukerne i programpakken til Ecotect. Gruppens arbeid med 

programmet i den gitte tidsperioden for denne hovedoppgaven, ville høyst sannsynlig ikke 

resultert i en fullverdig brukerveiledning til programmet.  

Gruppen ønsker heller ikke å komme med en konkret anbefaling vedrørende fremtidig bruk av 

programmet Ecotect Analysis ved HiO. Gruppen ser heller at institusjonen benytter seg av 

denne oppgaven som en veileding og deretter gjør seg opp sine egne meninger om temaet. 
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2. METODE 

2.1 ARBEIDSSITUASJON 

Gjennom arbeidet med hovedoppgaven har arbeidsgruppen hatt tilgang til en egen kontorplass 

hos Torstein Ramberg Arkitekter som holder til i Akersgata 7 i Oslo. Denne har blitt benyttet 

til alt selvstendig arbeid vedrørende oppgaven. Her har arbeidsgruppen hatt tilgang til hver sin 

datamaskin samt alt nødvendig dataverktøy som har blitt benyttet i arbeidet. Ved avdeling for 

ingeniørutdanningen ved Høgskolen i Oslo (HiO), har gruppen også hatt tilgang til 

dataprogrammet Revit Architecture på noen av avdelingens datamaskiner. Disse har 

imidlertid ikke blitt benyttet da det ikke har vært nødvendig grunnet vår eksterne kontorplass. 

Allikevel har HiO blitt benyttet som en plass hvor gruppen har hatt tilgang til veiledning 

primært fra intern veileder tildelt av HiO. Jevnlige møter med veileder Heidi Liavåg, tilsatt på 

Energi- og Miljølinjen, ble gjennomført med et par ukers mellomrom i snitt. Fagpersonale fra 

bygglinjen har også blitt brukt som fagkyndige til gruppens opparbeidelse av informasjon. 

Eilif Hjelseth ble hentet inn etter ønske fra arbeidsgruppa som en ekstern veileder. Dette 

samarbeidet ble imidlertid kun utført som et veiledningsmøte hvor Hjelseth med sin BIM 

kompetanse kunne rettlegge for gruppens fokus på BIM i oppgaven.  

Hos Torstein Ramberg Arkitekter har arbeidsgruppen jobbet selvstendig uten innvirkning fra 

kontorets personale. Grunnet Hege H. Larsen sin tilknytning til arkitekten gjennom en 

deltidsjobb ved kontoret over flere år, var dette årsaken til samarbeidet i forbindelse med 

denne oppgaven.  Utover dette er det ikke inngått noen forpliktelser eller samarbeid fra vår 

side vedrørende gruppens hovedoppgave i forhold til Torstein Ramberg Arkitekter. Dette vil 

vi utdype senere under arbeidet med case- studie. Arkitekten har heller ikke stilt noen krav til 

gruppens arbeid, men har vært behjelpelig med utstyr, dataekspertise til konkrete 

dataproblemer (ikke programvare-håndtering), og som sagt ble det stilt egen kontorplass til 

disposisjon for begge på gruppen.  

Arbeidsgruppen har gjennom denne oppgaven fått en mulighet og inspirasjon til å komplettere 

utdanningen gjennom kurs og fordypning i teori. Dette vil bli nærmere beskrevet nedenunder. 

Denne oppgaven er estimert fra utdanningsinstitusjonen, HiO, til å skulle ta 500 arbeidstimer 

per gruppemedlem totalt. Arbeidsgruppen har jobbet kontinuerlig gjennom hele semesteret, 

som har strukket seg fra tidlig januar til slutten av mai. Arbeidsmengden har naturlig nok blitt 

trappet opp mot ferdigstillelse av oppgaven.  
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2.2 FAGSTUDIE 

Emnet Trehus og tegneteknikk ved Høgskolen i Oslo har Revit Architecture som en del av 

fagplanen. Generell forståelse av programmet har gruppen derfor tilegnet seg gjennom dette 

kurset. 

Gjennom emnet Byggesak og prosjektarbeid, som nå heter Byggdokumentasjon, har 

grunnleggende forståelse rundt NS 3031 og energiberegninger blitt opparbeidet.  

 

 

2.3 KURS OG SEMINARER 

27. og 28. januar 2011 ble det av BuildingSMART holdt et todagers BIM Masterseminar. Her 

ble BIM presentert som den fremtidige arbeidsmetode av ulike ingeniørbedrifter, 

hovedsakelig innenfor bygg og anlegg. BuildingSMART foreholdt om det åpne filformat, 

IFC.  

I mars ble det av NITO og Tekna, i samarbeid med NTI Nestor, avholdt et todagers kurs BIM 

i praksis 2011. I løpet av kurset ble en bredere forståelse av BIM prosjektering med 

hovedvekt på oppstartsfasen oppnådd.  

I løpet av våren har arbeidsgruppen deltatt på ulike ”Brød og Miljø”-foredrag om energi og 

miljø i regi av NAL|Ecobox, Oslo kommune, Byggemiljø, Grønn Byggallianse og Statsbygg. 

”Brød & Miljø” er frokostmøter med fokus på bærekraftig arkitektur, bygg og byutvikling. 

 

 

2.4 LITTERATURSTUDIUM 

Da den grunnleggende forståelsen av Ecotect Analysis ikke var implementert gjennom 

studieforløpet ved HiO, måtte det her innhentes fakta og deretter forståelse for programvaren 

gjennom Autodesk sine internettsider, samt ”tutorials” som fulgte med programvaren. 

Søkemotoren Google ble benyttet til dette vha ulike ”hvis meg hvordan” filmer formidlet via 

youtube.com laget av privatpersoner. Disse personene virket å ha god kjennskap til 

programmet og dets funksjoner og enkelte av dem gav uttrykk for at de benyttet seg av 

Ecotect Analysis i jobbsammenheng. Alle filmene som ble benyttet var laget av amerikanske 

personer. Google ble også benyttet for å søke opp fakta om BIM og de ulike 

kommunikasjonsformatene IFC og gbXML.  

 

 

http://www.arkitektur.no/?nid=5683
http://www.miljo.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=21048
http://www.byggemiljo.no/
http://www.byggalliansen.no/
http://www.statsbygg.no/Miljo/
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2.5 CASE- STUDIE  

Da valget falt på denne problemstillingen, var det naturlig å jobbe ut i fra en konkret case- 

studie. Gjennom kontakt med Torstein Ramberg Arkitekter startet arbeidet opp med å tegne et 

større hotellbygg i 3D-format, hvor underlaget var komplette todimensjonale 

rammesøknadstegninger fra arkitekten.. Dette bygget er et reelt bygg som skal oppføres i 

Haugesund i begynnelsen av 2012. 3D- tegninger var vesentlig da dette kreves i et reelt BIM- 

prosjekt og for at videre analyser i Ecotect Analysis skulle være mulig. Da dette ble en svært 

omfattende prosess som ikke ga gruppen de resultatene man etterstrebet, ble et nytt case- 

studie, her med et eksempelbygg, påbegynt. Samme metode ble benyttet, hvor bygget ble 

tegnet i Revit Architecture, før arbeidet i Ecotect Analysis kunne starte. Begge studiene av de 

ulike byggene vil bli omtalt senere i oppgaven.  

 

 

2.6 TESTING AV PROGRAMVARE 

Ved utprøving av programvaren Ecotect Analysis ble et case-studie benyttet. Da generelle 

kunnskaper i Revit Architecture var tilegnet gjennom byggstudiet ved HiO, kunne fokuset 

rettes mot Ecotect Analysis. Siden begge disse programmene er utviklet av samme 

leverandør, Autodesk, hadde gruppen fordeler av sine kunnskaper i Revit da arbeidet med 

Ecotect ble satt i gang. Denne prosessen vil bli omtalt senere i denne oppgaven.  
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3. TEORI 

3.1 MÅL MED TEORIDELEN 

I teoridelen ønsker arbeidsgruppen at leseren skal få kjennskap til de ulike temaene som 

omhandler denne oppgaven. Disse vil bli tatt opp i en større sammenheng i diskusjonsdelen da 

arbeidsgruppen vil linke de ulike temaene opp mot problemstillingen. Det forventes at leseren 

innehar noe kjennskap til temaene som blir omtalt i denne oppgaven, men arbeidsgruppen vil 

allikevel skrive mer utdypende om emnet energianalyser slik at man senere i oppgaven kan 

referere til egen tekst istedenfor eksterne skriv. Når det kommer til de ulike dataverktøyene 

som blir omtalt i svært generell form i teoridelen, vil man i resultatdelen få et større innblikk i 

de verktøyene gruppen har valgt å se nærmere på. Det forventes derfor her ingen 

bakgrunnskunnskaper hos leseren om disse. 

Det forventes derimot at leseren har kjennskap til og tilgang til NS 3031: Beregning av 

bygningers energiytelse, Metode og data. Det vil i denne oppgaven henvises til standarden 

både i teoridelen og diskusjonsdelen. Der arbeidsgruppen finner det nødvendig vil deler, som 

tabeller og spesifikke krav fra standarden, utdypes i oppgaveteksten i sin helhet.  

Energi og energibesparing er temaer som tas opp helt på generelt grunnlag, men er også 

temaer som går igjen i nesten alle tekstene. Siden gruppen har valgt å se på et analyseverktøy 

hvor hensikten med programmet er å kunne analysere og visualisere ulike aspekter som kan 

ha en effekt på den totale energibruken ved et bygg, vil det i denne teoridelen vinkles mye 

mot energi i alle de ulike tekstene.  

Ingeniørutdanningen og slik den framstår av rammeplanen er også et tema i denne teoridelen. 

De personlige erfaringene til arbeidsgruppen vil bli tatt opp i diskusjonsdelen.  
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3.2 DATABRANSJEN  

Byggebransjen og arkitektbransjen har etter at tegnebrett ble byttet ut med DAK (engelsk 

betegnelse CAD) blitt mer og mer avhengig av databransjen og deres hjelpeverktøyer. Det er 

ingen ny trend og utviklingen har, som databransjen, hatt en enorm utvikling de siste årene. 

Her til lands startet Byggdata Kompetanse opp et pilotprosjekt om Windowsbaserte 

dataprogrammer for byggebransjen og skoleverket allerede i 1987.[1] I dag finnes det et utall 

ulike dataverktøy beregnet spesielt på bygg- og anleggsbransjen tilbudt av ulike 

dataselskaper. Graphisoft ble opprettet i 1982, i Ungarn, og deres program ArchiCAD har 

vært på markedet i 25 år.[2] Autodesk som tilbyr det enda mer utbredte modelleringsverktøyet 

AutoCAD ble grunnlagt i 1982. Det har siden den tid blitt lansert hele 26 versjoner av 

Autodesk sitt AutoCAD-program.[3]  

På hjemmesidene til Autodesk kan man lese dette om selskapets rolle innenfor bygg- og 

anleggsbransjen:[4] 

Autodesk Inc. er verdens ledende innen 2D og 3D design- og 

konstruksjonsprogramvare til industrien, bygg- og anleggsbransjen, og medie- og 

underholdningsmarkedet. Siden introduksjonen av AutoCAD i 1982 har Autodesk 

utviklet den bredeste porteføljen av topp avanserte digitale prototypløsninger som 

hjelper kundene med å erfare sine ideer før de realiseres. Fortune 1000-bedrifter 

stoler på Autodesks verktøy for å visualisere, simulere og analysere reell ytelse tidlig i 

konstruksjonsprosessen — nettopp for å spare tid og penger, forbedre kvaliteten og 

stimulere til innovasjon. 

De største aktørene på markedet innenfor dette fagfeltet, er i all hovedsak utenlandske 

selskaper og de aller største av dem er som nevnt Graphisoft og Autodesk. Norge er et lite 

land i denne sammenheng, men vi har også her hjemme selskaper som tilbyr denne typen 

dataverktøy. Programbyggerne er et slikt selskap hvor programvaren SIMIEN blir tilbudt som 

et godkjent energiberegningsprogram etter Norsk Standard. Selskapet har siden 1993 utviklet 

og solgt simuleringsprogrammer for beregning av energibehov og inneklima i bygninger.[5] 

Foruten de helnorske selskapene har også de internasjonale selskapene som Graphisoft og 

Autodesk egne kontorer i Norge hvor de er norske distributører av de ulike programmene de 

tilbyr. Analyseverktøyene som tilbys av disse internasjonale selskapene er per dags dato ikke 

godkjente som energiberegningsprogram for energimerking av bygg her til lands.  

Ettersom lovverket har blitt strengere de siste årene når det kommer til utførelsen av 

energiberegninger og energimerking av ulike bygg, stilles det også her større krav til de ulike 

dataverktøyene. Flere bygningskategorier skal etter NS 3031 beregnes med dynamisk metode. 

Her har man i dag blitt helt avhengig av databaserte beregningsverktøy.  
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3.3 KOMPETANSE OG REKRUTTERING  

Utdanning av nye fagfolk innenfor en yrkesgruppe er svært viktig for at en næring skal kunne 

både bestå og utvikle seg videre. Uten tilskudd fra den yngre garde, vil det når de eldste går 

av med pensjon bli mangel på fagfolk innenfor bransjen. Gode utdanningsinstitusjoner er et 

viktig fundament i denne prosessen og kvaliteten på utdanningen har mye å si for hvilken 

utvikling man får innenfor de ulike bransjene.  

Arbeidsgruppen ønsket derfor å se på ingeniørutdanningen i Norge. Til grunn for denne ligger 

det en nasjonal rammeplan.  Rammeplanen som har vært gjeldende for studieforløpet til 

arbeidsgruppen, vil bli sammenlignet med revidert rammeplan. Den reviderte rammeplanen 

skulle opprinnelig trå i kraft fra høsten 2011, men det ble besluttet at oppstarten av denne 

skulle utsettes på bakgrunn av ønske fra høringsinstansene.[6] Den reviderte rammeplanen vil 

formelt sett ikke gjelde for ingeniørstudenter før undervisningsåret 2012- 2013[7], men det 

betyr ikke at den reviderte rammeplanen ikke vil ha innvirkning på studieforløpet til de 

forskjellige ingeniørutdanningene før den tid. De ulike utdanningsinstitusjonene har siden 

rammeplanen ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet, forholdt seg til denne ved at fremtidige 

studieplaner blir planlagt i henhold til revidert rammeplan. Likevel vil det være en 

overgangsperiode, og det vil ikke være mulig å endre ”alt” på en gang.  Videre i denne teksten 

vil derfor den reviderte rammeplanen bli omtalt som den gjeldende eller som den reviderte 

rammeplanen, mens rammeplanen som har ligget til grunn for arbeidsgruppens studieforløp 

vil bli omtalt som gammel rammeplan.  

Den nasjonale rammeplanen er fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet. 

Forskriftene definerer rammene for ingeniørutdanningene og gjelder for en 3-årig 

bachelorgrad. Rammeplanen for ingeniørutdanning legger de overordnede føringene for 

utdanningen. Den gjelder for alle ingeniørutdannelser og ikke bare for en enkelt retning. 

Gammel rammeplan ble fastsatt 1. desember 2005, og Kunnskapsdepartementet satte 1. januar 

2010 i gang et arbeid med revisjon av rammeplanen for ingeniørutdanning. Dette arbeidet ble 

avsluttet 15. oktober i fjor, og ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningen ble fastsatt 

av Kunnskapsdepartementet 3. februar 2011.[8] 

Av den gamle rammeplanen kommer det fram at dens formål er at ingeniørutdanningen skal 

legge grunnlaget for livslang læring og kontinuerlig omstilling til fremtidig 

kunnskapsbehov.[9] Under ”Mål for ingeniørutdannelsen” finner man syv delmål, hvor det i 

delmål seks blant annet uttrykkes at[9]: 

Ingeniørutdanningen skal utdanne ingeniører med evne til å forstå og utnytte 

eksisterende teknologi. Utdanningen skal gi ingeniørene tilstrekkelig kunnskap om ny 

teknologi til at de kan bidra til innovasjon og nyskapning. 

Et av målene for revisjonen av gammel rammeplan er at utdanningen skal svare på 

arbeidslivets behov for grunnleggende ingeniørkompetanse og danne et grunnlag for videre 

kompetanseutvikling i yrkesutøvelsen.[10] Forskriftene har også som formål å sikre at 

utdanningsinstitusjonene skal utdanne ingeniører som kombinerer teoretiske og tekniske 

kunnskaper med praktiske ferdigheter, og som tar et bevisst og etisk ansvar for samspillet 
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mellom teknologi, miljø, individ og samfunn.[7] I arbeidet med en revidert rammeplan, 

oppnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg med representanter fra sektoren, arbeidslivet og 

studentene. Gjennom mandatet for arbeidet ble det satt mål for en kvalitetsheving og 

fornyelse av utdanningen. Utvalget har laget et skriv, ”Bakgrunn for revidert forskrift til 

rammeplan for ingeniørutdanning”. Dette er et dokument som beskriver prosessen og 

utvalgets beslutningsgrunnlag. Utvalget har strukturert sitt arbeid etter åtte hovedtemaer. 

Arbeidsgruppen vil belyse et utvalg av disse temaene, mens alle de åtte hovedtemaene og 

bakgrunnen for disse kan bli funnet i sin helhet i dokumentet det her refereres til.  

 

3.3.1 SAMFUNNSANSVAR, ETIKK OG INGENIØRENS ROLLE I SAMFUNNET 

Her belyser utvalget det faktum at samfunnet preges av teknologi på omtrent alle områder og 

at alle yrker og profesjoner er avhengige av teknologi i sitt arbeid. De teknologiske 

verktøyene er mange, og det krever i større grad at ingeniørene er bevisste i valg av verktøy 

og programvare. Ingeniører har et stort samfunnsansvar, og dette bør reflekteres i 

ingeniørutdanningen.[11] 

 

3.3.2 SYSTEMTENKNING  

Under dette punktet legger utvalget vekt på at en ingeniørs arbeidsoppgaver oftest inngår som 

deler av en større helhet – et system. Fra skrivet kan man lese at systemtenkning (i en 

ingeniørs hverdag) betyr at delene og helheten må ses i sammenheng. Dagens hurtige 

endringer i omgivelsene, teknologiutviklingen, raskere informasjonsflyt og mer kontakt 

mellom systemer, gjør at systemtenkning og helhetsforståelse vil være en viktig del av 

ingeniørens arbeid fremover.[11.1] 

 

3.3.3 TVERRFAGLIGHET, INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP 

Mange ingeniørfaglige arbeidsoppgaver krever samarbeid både på tvers av ingeniørdisipliner 

og tverrfaglighet i et bredere perspektiv. Dette for å oppnå gode løsninger for ulike 

interessenter.[11.2] 

 

3.3.4 MILJØ OG ETIKK  

Ingeniørene kan redde verden – er utvalgets innledning til dette hovedtemaet og utsagnet er 

hentet fra en overskrift i Teknisk Ukeblad. Videre heter det i skrivet at[11.3]: 

Det er knapt noen som har større mulighet til å påvirke fremtidens miljø enn 

ingeniøren. Alle løsninger har en effekt på miljøet, og gjennom utvikling er det mulig å 
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påvirke størrelsen på miljøbelastningen. (…) Livsløpsanalyser og miljøregnskap er i 

dag og fremover grunnleggende verktøy for alle ingeniører, uansett ingeniørdisiplin.
 
 

I gjeldende rammeplan er det naturlig nok mange av de samme punktene som går igjen fra 

den gamle. Allikevel ser man at det her legges enda større fokus på at studentene skal 

imøtekomme de framtidige krav til ingeniører. I den nåværende rammeplanen finner man et 

større fokus på kunnskap og ferdigheter knyttet til eksisterende teknologi, samt kjennskap til 

utviklingen av nye teknologiske produkter og løsninger. Ingeniørstudentenes bevissthet til 

miljø og det samfunnsansvaret en ingeniør har, kommer også tydeligere fram i den nåværende 

rammeplanen. Både den gamle og den nåværende legger vekt på at studentene skal oppfylle 

internasjonale krav. I den nåværende rammeplanen stilles det i tillegg krav til studentenes 

fremmedspråklige ferdigheter, både skriftlige og muntlige. Det kommer ikke fram av 

rammeplanen hvilket fremmedspråk det er snakk om, men det naturlige vil være en sterkere 

innføring av teknisk engelsk i studieforløpet som rettes mot det aktuelle fagfeltet. 

Den økende satsningen på prosjektering med BIM har resultert i en egen fagutdanning kalt 

BIM-tekniker. Denne linjen blir tilbudt på Fagskolen i Oslo hvor man har muligheten til å 

spesialisere seg innen to retninger: BIM-tekniker Installasjon og BIM-tekniker Konstruksjon. 

Fagutdanningen er meget populær i følge Fagskolen i Oslo.[12] Utdanningen som startet opp 

for tre år siden kan i dag tilby 40 plasser, og bare i år kom det inn 101 søknader.  

Høyskolen i Gjøvik tilbyr buildingSMART som et eget emne i undervisningen ved linjen, 

Bachelor i ingeniørfag - bygg, prosjektstyring og ledelse.[13] Høyskolen har dessuten et 

årsstudium som heter buildingSMART-intelligent modellering, hvorav studiet gir en 

grunnleggende utdanning i prinsippene for intelligent modellering.[14] 

 

 

3.4 PROSJEKTERINGSPROSESSER: 

Prosjekteringsprosesser utvikler seg i takt med tiden og etter hvert som nye hjelpemidler 

kommer inn og tas i bruk. Det er dermed ikke lett å sette et klart skille på hva som er 

tradisjonelle prosjekteringsprosesser og tilhørende arbeidsmetoder, og hvilke prosesser og 

metoder som kan karakteriseres som moderne. Overgangen er glidende og siden 

byggebransjen sysselsetter så mange som 180 000 personer, vil det alltid være noen aktører i 

næringen som ligger i forkant og noen som blir hengende etter. Likevel har det vært noen 

konkrete prosesser i bransjen som har vært gjennomgående og som godt kan kalles 

tradisjonelle. Et innblikk i disse prosessene kontra dagens prosesser, kan gi en visjon om 

hvordan fremtidens prosjekteringsprosesser vil kunne komme til å være. I dette kapitlet er 

hovedtrekkene i tidligere og nye prosjekteringsprosesser beskrevet. Det tas forbehold om 

flytende overganger mellom de ulike tidsbegrepene. Det er lagt vekt på energiberegninger og 

analyser i de ulike prosjekteringsprosessene. Det er sett nærmere på når beregninger og 

analyser kommer inn i prosjekteringen av byggeprosjektet og hvilke metoder som tas i bruk. 
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3.4.1 PRESENTASJON AV TRADISJONELL, NÅTIDS OG FREMTIDIG 

PROSJEKTHÅNDTERING 

 

TRADISJONELL PROSJEKTHÅNDTERING: 

Gjennomføring av et byggeprosjekt skjedde i samarbeid mellom tre ulike virksomheter, 

byggherre, prosjekterende og entreprenør.  Byggherren hadde hovedansvaret for prosjektet 

(eier), de prosjekterende planla og konstruerte bygget, mens entreprenørene hadde det 

utførende ansvaret. Da de forskjellige aktørene var valgt ut av byggherren, ble det satt 

sammen en prosjektgruppe, som oftest bestående av arkitekter, rådgivende ingeniører og 

tekniske konsulenter.  

Et byggeprosjekt hadde ulike faser eller nivåer som prosjektet skulle igjennom før bygget 

kunne ferdigstilles og deretter tas i bruk.  

En byggeprosess kunne deles inn følgende nivåer/faser: 

Programmering: Utredning, Byggeprogram 

Prosjektering: Skisseprosjekt, Forprosjekt, Hovedprosjekt, Detaljprosjekt 

Kontrahering: Komplettering, Anbud/kontrakt 

Produksjon: Produksjonsplanlegging, Produksjon, Overtagelse 

Forvaltning: Prosjektvurdering, Bruk 

Prosjekteringsprosessen ble gjerne omtalt som kontinuerlig selv om det underveis kunne være 

behov for modifikasjoner som medførte at man måtte gå tilbake til tidligere faser i prosjektet. 

Dette kan også kalles en lineær og sekvensiell prosjekteringshåndtering. Med dette menes det 

at handlinger utføres i en bestemt rekkefølge etter hverandre. Tradisjonelt forutsatte dette 

foreløpet i prosjektet at et komplett prosjekteringsmateriale/tegningsunderlag skulle foreligge 

før bortsetting av entrepriser og før anbud. De enkelte rådgivere og konsulenter kom på banen 

og utførte sine oppgaver i en ”satt” rekkefølge.  

Arkitekten kom først inn i oppstarten av et prosjekt ettersom de utformet bygget.  I en 

designfase var det mange faktorer som spilte inn på utformingen.  Tradisjonelt sett hadde ikke 

energiberegninger kommet inn på et tidlig stadium, men det ble likevel tatt hensyn til 

orientering av bygningen i forhold til himmelretning, solforhold og vindusareal. Det vil si 

faktorer som har mye å si for endelig energibehov i bygget. Metodene arkitekten brukte, samt 

hvilke hjelpemidler de hadde til rådighet, varierte. Tilpasning til og påvirkning fra 

nærliggende bygg, måtte arkitekten tolke ut i fra befaring, ved å se på kart eller eventuelt lage 

modeller i papp. I den senere tid har det blitt mer og mer vanlig at enkle modeller bygges opp 

digitalt. På dette nivået i prosjekteringen hadde man ikke tilstrekkelige hjelpemidler til å 

foreta gode analyser og ble derfor sittende å gjøre antagelser og grove overslag for å spare tid.  
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Først når det var bestemt hvordan bygget skulle utføres og hvordan de ulike bygningsdelene 

bygges opp, kunne man begynne å se nærmere på konkrete energiberegninger. Siden 

tegninger var utført todimensjonalt, måtte arealer og mengder som var nødvendige for 

energianalyser hentes ut fra plan- og/eller snittegninger. Ble bygget endret, måtte alle planer, 

snitt, fasader og andre tegninger som ble berørt av dette, oppdateres. Ble det gjort endringer 

med utforming og oppbygning måtte også energianalyser gjøres på nytt. Dette var meget 

tidkrevende og ikke minst kostbart. Det var lite eller intet gjenbruk av informasjon.  

Generelt ble samme informasjon matet inn syv ganger i løpet av prosjekteringsprosessen.[15] 

Denne stadige gjentagelsen av samme informasjon førte til at en byggherre betalte mye mer 

enn hva som egentlig var nødvendig. Det vil si at de totale prosjektkostnadene potensielt 

kunne vært mye lavere.   

TRADISJONELL UTFØRELSE AV ENERGIBEREGNINGER OG ANALYSER 

NTNU og Sintef har utformet et skriv om ”smarte energieffektive bygninger”.  Her kommer 

det fram at gode energiløsninger tradisjonelt ble introdusert for sent til at de ble tatt i 

betraktning. Det var lite rom for å gå flere runder for å optimalisere helheten eller å veie ulike 

alternativer opp mot hverandre. Utnyttelse av passiv solenergi og dagslys, tiltak for å 

kontrollere solinnstråling eller overoppheting, ble ofte ikke vurdert eller utforsket før sent i 

prosjekteringsfasen. Hvis disse løsningene var mulige å gjennomføre, var det på dette 

tidspunktet meget kostbart for prosjektet og forstyrrende for prosessen å gjøre endringer. På 

dette nivået i prosjekteringen ville byggherren og arkitekten vanligvis ha låst seg til en sub-

optimal løsning som ble ansett som god nok, men som ikke resulterte i bygninger med særlig 

høy ytelse. 

Energiberegninger skulle utføres i henhold til NS 3031:2007. Denne standarden erstattet 4. 

utgave fra mai 1987, samt reglene i NS 3032 for å sette opp et energibudsjett.  Beregningene 

kunne utføres for hånd eller ved oppsett av regneark for å lette arbeidet.  Siden 1993 har 

Programbyggerne utviklet og solgt simuleringsprogrammer for beregning av energibehov og 

inneklima i bygninger. Programmet SIMIEN som Programbyggerne tilbød var ikke et 3D-

basert program, men et kalkulasjonsprogram som baserte seg på inndata som brukeren måtte 

taste inn manuelt.  

 

PROSJEKTHÅNDTERING I DAG 

Potensialet for effektivisering og kostnadsbesparelser er som tidligere nevnt meget stort i 

byggenæringen. En byggherre som setter i gang et stort prosjekt setter mye penger på spill og 

vil kreve kontinuerlig innsyn i prosjektet og se resultater på at budsjettet overholdes. Har man 

tilgang til bedre hjelpemidler, som gode dataverktøy og visualiseringsprogrammer som tas i 

bruk i en tidlig fase, får man bedre oversikt over prosjektet helt fra oppstarten. Gode 

dataverktøy gir mer konkrete analyser og visualiseringsprogrammer bidrar til å presentere 

prosjektet på en lettere og mer nøyaktig måte. 
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Byggherre, prosjekterende og entreprenør er fortsatt med i et byggeprosjekt i dag. De ulike 

fasene i prosjektet er også i stor grad de samme. Det som har endret seg mest, ettersom mer 

avanserte dataverktøy og nye arbeidsprosesser har fått sitt inntog, er hvordan man kommer 

seg gjennom disse prosessene, samt tiden som brukes på de ulike fasene.  

Tendenser i byggebransjen tilsier at man går mot en mer integrert prosjekteringsprosess. Det 

vil si at konsulenter og rådgivere kommer tidligere inn i prosjekteringen.  Et team bestående 

av byggherre, arkitekt, konsulenter, entreprenører og brukere blir etablert ved oppstart av 

prosjektet. Alle i denne prosjektgruppen deltar i tidlige diskusjoner og blir enige om program 

og mål for prosjektet. Dette prosjekteringsteamet følger så prosjektet gjennom de ulike 

trinnene fra utredning til prosjektvurdering, se figur 1. 

 

 

Figur 1: Den integrerte prosjekteringsprosessen[16] 

Som nevnt tidligere i teksten under Tradisjonell Prosjekthåndtering, var det byggherre og 

arkitekt som tradisjonelt sett kom først på banen i prosjekteringsprosessen.  Først etter en 

design og utredningsprosess, kom rådgivende ingeniører og konsulenter inn i bildet.  I dag 

oppfattes dette som altfor sent. For ved å være mer konsekvente på å bruke kompetanse og 

teamarbeid, samt moderne metoder og verktøy i integrerte prosjekteringsprosesser, oppnår 

man en smartere og mer effektiv måte å prosjektere på.[16] En mer integrert 

prosjekteringsprosess vil åpne opp for fokus på de tidlige fasene i prosjekteringen. Dette 

bidrar til å identifisere uklarheter og uoverensstemmelser, samt forenkler og forbedrer den 

videre prosessen.[16]  

En del aktører i bransjen bruker fortsatt todimensjonale modelleringsprogrammer. Men flere, 

som blant annet Skanska, Multiconsult, Norconsult og Sweco går over til å prosjektere hele 

byggeprosjekter ved hjelp av 3D-baserte modell- og analyseverktøy. Prosjekteres det ved 

hjelp av 3D-verktøy, bygger man underveis i prosjekteringen opp en 3D-modell av hele 

prosjektet. I denne prosjektmodellen ligger all informasjon om bygget tilgjengelig for de 

involverte. Informasjon kan hentes ut direkte fra prosjektmodellen hvis ønskelig. 
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BIM – BUILDING INFORMATION MODELING 

Dagens 3D-modelleringsprogrammer er kompliserte verktøy hvor for eksempel snitt, fasader, 

arealer og mengder genereres automatisk etter hvert som man bygger opp modellen. Har man 

en felles prosjektmodell kan de ulike fagfeltene berike denne modellen kontinuerlig ettersom 

man beveger seg gjennom de ulike fasene i prosjekteringen. Tanken bak BIM er å tilby en 

felles modell som mates fortløpende med informasjon om byggeprosjektet, kun avhenging av 

hvilket nivå man er på i prosjekteringen. Utveksling av informasjon skal foregå via et åpent 

filformat, det vil si at selv om ikke alle parter bruker samme programvare skal informasjon 

kunne lagres, hentes ut, åpnes og videreføres.  Målet er at informasjonen kun skal være 

nødvendig å taste inn en gang og fra da av skal denne informasjonen kunne være tilgjengelig 

for alle som skulle trenge den.   

DAGENS UTFØRELSE AV ENERGIBEREGNINGER OG ANALYSER 

Når miljøhensyn skal ivaretas, bør utbygger få utarbeidet et miljøprogram før oppstarten av 

prosjektet, etterfulgt av mer detaljerte miljøoppfølgingsplaner.[17] Hensikten med 

miljøprogrammet er å fastlegge miljømålene for et prosjekt, mens hensikten med 

miljøoppfølgingsplanen er å vise hvordan den konkrete miljøoppfølgingen av prosjektet skal 

foregå, både under prosjektering og utførelse. Det er selvfølgelig også nødvendig med 

oppfølging av program og planer, og verifikasjon av eventuelle endringer.  

Det er utarbeidet en norsk standard for miljøprogram og miljøoppfølgingsplan (NS 3466 

Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg- anleggs- og 

eiendomsnæringen - på www.standard.no).  

Miljøprogrammet skal vise hvilke miljøområder utbygger ønsker å prioritere og den skal 

inneholde konkrete mål for prosjektet. Målene bør så langt som mulig være kvantifiserte og 

etterprøvbare.  

Det er ikke lovpålagt å ha et miljøprogram. I henhold til plan- og bygningsloven, må utbygger 

utføre en konsekvensutredning for bygget, definert ut fra bruk, pris og størrelse. 

Konsekvensutredningen kan foreslå, som et avbøtende tiltak, at det skal utarbeides et 

miljøprogram for å begrense miljøpåkjenningene fra prosjektet.  

I stedet for å ha et eget miljøprogram, velger noen utbyggere å slå sammen flere kvaliteter for 

et bygg i et kvalitetsprogram, og dermed også inkludere for eksempel mål for universell 

utforming og estetikk. Prinsippet blir imidlertid det samme, ved at en i tillegg har en 

kvalitetsoppfølgingsplan.[17] 

Hva gjør dagens prosjekteringsprosesser for energianalyser og fokus på miljø?  Prosjektering 

av bygg med lavt energibruk og godt innemiljø krever ofte mer, eller annen kompetanse, og 

en annerledes prosess en tradisjonell prosjektering. Tradisjonelle lineære og sekvensielle 

designprosesser er ikke gode nok til å takle komplekse multidisiplinære problemer. Med dette 

menes det at prosjektet fremgår som en rekke handlinger fra de ulike aktørene, etter 

hverandre. Integrerte prosjekteringsprosesser gjør det lettere å ta hensyn til alle aspekter ved 
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et prosjekt, det vil si å inkludere krav og ønsker fra alle involverte.[16] Bygger man opp en 

3D-modell fra starten av, har man tidlig i prosjektet mulighet til å benytte seg av et 

energianalyseprogram. Det finnes programvare på markedet som bare ved hjelp av en enkel 

3D-modell, og værdata for stedet, raskt kan gi en god analyse. Dermed kan man få en 

indikasjon om sol/skyggeforhold, oppvarmede soner, vindforhold i forhold til omgivelser, 

samt til og med en grov energiberegning.  

Her blir fokuset på energi satt på et tidlig stadium. Det vil si at om det ikke er gode 

energibesparende løsninger i bygget, kan dette gjøres noe med. I dag kan endringer i 

bygningen, med tanke på miljø, bli tatt hensyn til i større grad enn tidligere. For det er i den 

aller tidligste prosjekteringsfasen man virkelig har mulighet til å påvirke den endelige ytelsen 

til bygningen med relativ liten innsats og til en lav kostnad. Her kan man få 80 prosent av 

effekten for bare 20 prosent av innsatsen.[16] 

 

3.4.2 FREMTIDIG PROSJEKTHÅNDTERING: 

Statsbygg hadde som mål at alle deres byggeprosjekter skulle gjennomføres ved hjelp av 

intelligente bygningsmodeller (BIM,) innen utgangen av 2010. Statsbygg bruker i dag BIM i 

alle nye byggeprosjekter og BIM-teknologien kommer til anvendelse allerede når prosjektet er 

på planleggingsstadiet og kravene blir satt til innhold og rammer.[18] 

Store aktører i byggebransjen som Skanska, Norconsult, Multiconsult og Sweco sier alle på 

sine respektive hjemmesider, at de satser på og bruker BIM i sine byggeprosjekter. 

Multiconsult planlegger sine prosjekter med BIM og på bedriftens hjemmesider står det 

følgende[19]: 

Vi benytter bygningsinformasjonsmodeller (BIM) i våre oppdrag. Slik sørger vi 

for optimal og effektiv informasjonsoverføring mellom alle aktørene og de forskjellige 

fasene i byggeprosjektene. 

 

Sweco sier følgende om bruk av BIM på sine hjemmesider[30]: 

Sweco har arbeidet med BIM siden denne teknologien og metodene ble introdusert og 

har deltatt i utviklingen til et effektivt virkemiddel for høyere kvalitet og lavere 

kostnader i bygningsindustrien. 

 

I arkitektkonkurransen om nytt bygg for Nasjonalgalleriet på Vestbanen i Oslo, krevde 

Statsbygg innleving av en BIM-modell som en del av konkurransematerialet. Det seirende 

utkastet, Forum Artis, ble tegnet og modellert i Vectorworks Architect 2010.[21]  



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

26 

 

AF-Gruppen sa på buildingSMARTs Masterseminar i år, at alle firmaets prosjekter 

med et budsjett på over hundre millioner skal prosjekteres med BIM.  

 

Dette viser klare tegn til at fremtidens prosjekthåndtering kommer til å foregå ved hjelp av 

BIM. Det at Statsbygg ikke bare krever BIM i sine egne prosjekter men også har det som 

forutsetning for konkurranser de utlyser, legger press på at arkitektkontorer eller 

ingeniørkontorer som ønsker å være med i fremtidens konkurranser også må bruke BIM.  

Fremtidens prosjekthåndtering med tanke på energi og miljø vil også med sikkerhet foregå 

ved hjelp av BIM. Analyse- og beregningsverktøy for energi vil kontinuerlig måtte utvikles 

om man skal lykkes med å overholde stadig strengere forskrifter.   

Regjeringens miljømål for byggenæringen er klare helt frem til 2030, da skal alle nybygg 

være nullutslippsbygg. Regjeringens har satt klare og strenge delmål for klare dette 

kravet.[43]  

 

3.5 DE ULIKE DATAVERKTØYENE  

 

3.5.1 SIMIEN 

SIMIEN, eller SIMulering av Inneklima og ENergibruk i bygninger, er et program levert av 

ProgramByggerne ANS. På programleverandørens egne hjemmesider sier de selv om 

programmet at:5]:   

SIMIEN utfører simuleringer av tilstanden i bygninger. Bruksområdet er evaluering 

mot byggeforskrifter, energimerking, beregning av energibehov, validering av 

inneklima og dimensjonering av oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og 

romkjøling. 

Når det kommer til evaluering mot byggeforskrifter er det kun de reviderte byggeforskriftene 

(TEK07/10) som blir benyttet. Når dette blir gjort er det da fire punkter det sammenlignes mot 

i forskriften. Disse er energitiltak, varmetapsbudsjett, energiramme og minstekrav. For å 

tilfredsstille forskriftene må bygningen overholde minstekravene og minst ett av de tre andre 

punktene.[22] Programmet utfører energiberegninger i henhold til den dynamiske 

beregningsmetoden gitt i NS 3031.  

Man skal merke seg at energimerkingen gjort i programmet ikke er en offisiell energiattest. På 

programvarens hjemmeside heter det at for å produsere en offisiell energiattest må man gå til 

energimerking.no og logge seg inn via Altinn. I SIMIENS opprettes det automatisk en XML-

fil når det kjøres en energisimulering som man så laster opp på hjemmesiden til Altinn. Det er 
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satt kompetansekrav til personer som skal energimerke bygninger med eksterne 

beregningsprogrammer som SIMIEN. 

 

3.5.2 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 

Revit Architecture er et program levert av Autodesk. Dette er et 3D-modelleringsverktøy som 

programleverandøren selv promoterer som et dataverktøy for 

bygningsinformasjonsmodellering for arkitektur. Videre heter det fra programleverandørens 

hjemmeside at dette er et verktøy for frihåndsmodellering og parametrisk modellering. 

Programmet har en såkalt toveis assosiativitet som blir beskrevet som at alle designendringer 

gjenspeiles automatisk i modellen og oppdateres gjennom hele prosjektet. I programmet kan 

man benytte seg av parametriske komponenter som er faktiske bygningskomponenter. Dette 

gir større detaljrikdom og nøyaktighet til modellen.[23] 

En ny versjon av programmet, Autodesk Revit Architecture 2012, ble sluppet i april i år.[24] 

Dette er den 31. oppgraderingen av programmet siden det kom på markedet for første gang i 

1997.[25] 

 

3.5.3 ECOTECT ANALYSIS  

Ecotect Analysis er et program fra Autodesk. Ecotect blir av programleverandøren 

markedsført som et omfattende dataverktøy for bærekraftig konstruksjonsanalyse. I tillegg til 

å kunne gi en energianalyse av hele bygningen, skal programmet også kunne si noe om 

oppvarming, vannforbruk og kostnadsvurdering. Solforhold, dagslys, samt skygger og 

refleksjoner er også mulige analyser man kan utføre med Ecotect. Videre om 

energiberegninger og termiske analyser, sier Autodesk blant annet at programmet skal kunne 

gi en total bygningsenergianalyse ved å beregne total energibruk og karbonutslipp fra 

modellen. Beregningene er basert på en global database med værinformasjon og resultatene 

kan fremstilles på års-, måneds-, dags- eller timesbasis. Den termiske analysedelen av 

programmet skal kunne beregne oppvarmings- og kjølingsbehov ut i fra modellen, samt 

analysere effekten fra ulike bygningskategorier, interne laster, infiltrasjon og utstyr.[26] 

I brosjyren om Ecotect, som man finner på hjemmesiden til Autodesk, fremhever de 

mulighetene programmet gir ved å ta hensyn til bærekraftig design i en tidlig designfase. 

Dette vil senere gi et mer ressurseffektivt og miljøvennlig bygg. De legger vekt på viktigheten 

av å designe for nettopp miljøvennlige bygg helt fra starten av, og mener programmet gjør det 

lettere for brukerne å gjennomføre simulering og deretter visualisere resultatene man får. 

Analyser skal kunne gjennomføres så fort de termiske sonene i bygget er definert. Dette 

hjelper designerne til å ta avgjørelser basert på konkrete fakta selv om designet kun er på et 

skjematisk nivå. Gjøres endringer her, når bygget er enkelt utformet, blir det betraktelig 

mindre kostbart å gjøre endringer.  Disse mulighetene i programmet kan i følge Autodesk 

resultere i forbedret ytelse i bygningen, kortere tid til ferdigstillelse, lavere kostnader under 
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prosjektering og lavere kostnader under drift og vedlikehold. I motsetning til kompliserte 

ingeniørverktøy ble Ecotect spesielt utviklet for arkitekter og designere som et program som 

skulle være lettere både å bruke, samt å tolke. Bruker man programmet på denne måten, får 

man hele tiden verdifulle tilbakemeldinger og oppnår bedre kommunikasjon under hele 

designprosessen.   

 

3.5.4 GREEN BUILDING STUDIOS  

Green Building Studios er et webbasert program. Igjen er det Autodesk som er 

programleverandøren og dette programmet er i likhet med Ecotect Analysis et analyseverktøy 

for analyse av bygninger med fokus på energi, vann og CO2- utslipp. På programmets 

hjemmeside blir det av leverandøren beskrevet som[27]: 

et tidligfase verktøy som arkitekter og designere kan bruke til å utføre hele 

bygningsanalyser, hvor de kan optimalisere energieffektiviseringen til bygget, og være 

et verktøy for at de kan jobbe mot en karbon nøytralt bygg så tidlig som mulig i 

designprosessen.  

Ved at det er et webbasert program kan de som har kjøpt seg tilgang til det, laste opp sin 

Revit-modell på programleverandørens innloggingsportal. Her kan man opprette ulike 

prosjekter, og programmet tilbyr brukeren å gjennomføre ulike analyser på samme prosjekt 

for å finne den beste løsningen når det kommer til energioptimalisering av bygget.  

Som nevnt i Innledning - Avgrensninger, vil ikke programmet Green Building Studios bli 

videre tatt opp i denne oppgaven grunnet for mange likheter med Ecotect.  

 

3.6 FILFORMATER OG UTVEKSLING: 

Ecotect kan importere og analysere flere typer filformater, de vanligste for energianalyser er 

IFC (Industry Foundation Classes) og gbXML (green building extensible Markup Language).  

 

3.6.1 FORSKJELLER PÅ IFC-FORMAT OG GBXML-FORMAT 

XML er et sett med regler for hvordan man skal kode digitale dokumenter. XML-skjemaer 

brukes for overføring av data mellom applikasjoner. XML er ikke datautveksling men et språk 

for å spesifisere datautveksling. Sammenliknet med IFC er gbXML-formatet en 

enveiskommunikasjon fra modelleringsapplikasjonene til analyseapplikasjonene. Man kan 

ikke få resultater fra analyser eller innstillinger man har gjort med modellen i 

analyseverktøyet tilbakeført til originalmodellen i modelleringsprogrammet. Det vil si at alle 

beskrivelser av bygningselementer, soner og resultater man får fra Ecotect ikke kan overføres 

tilbake til Revit-modellen ved bruk av gbXML-formatet. Eksport fra Revit til Ecotect via 
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gbXML er heller ikke en tapsfri kommunikasjonsmåte. For å gjøre formatet enklere å 

implementere for analyseprogrammet hentes det kun ut relevant informasjon for analysene fra 

modellen, og formatet forenkler geometri under konverteringen.  

IFC-formatet er utviklet av buildingSMART for å forenkle samspillet i byggeindustrien. 

Formatet er utviklet med den hensikt at det skal være en nøytral og åpen spesifikasjon som 

ikke er kontrollert av en spesifikk aktør eller en gruppe aktører. IFC er formatet som brukes 

ved prosjektering med BIM. Den første versjonen av IFC, versjon 1.0, ble utgitt i 1997  

Etter dette har det kommet ut en rekke nye versjoner, hvor den siste i rekken er IFC 2x3 fra 

2007. Det er denne versjonen som brukes av Revit og Ecotect i dag. Utviklingen av IFC 2x4 

er allerede i gang i følge buildingSMART.[28]  

Hensikten med IFC-formatet er å kunne ha en bygningsmodell som skal inneholde all 

informasjon om prosjektet. Informasjon skal ved hjelp av IFC-formatet kunne hentes ut av 

modellen og videreutvikles i andre programmer (analyseprogrammer, 

modelleringsprogrammer, kalkulasjonsprogrammer). Formatet er under konstant utvikling og 

har per i dag sine begrensinger med tanke på informasjonsutveksling mellom ulike 

dataverktøy. Ulike energianalyseprogrammer har i lengre tid benyttet seg av gbXML-formatet 

som er spesielt utviklet for energianalyser. Per i dag sier Autodesk at gbXML fungerer bedre 

enn IFC-formatet.[29]  

GbXML-formatet er utviklet av Green Building Studios, og brukes av Autodesk og av flere 

ledende 3D – og BIMleverandører som Bentley og Graphisoft. Formatet er ikke utviklet med 

tanke på at all informasjon om et prosjekt skal kunne overføres frem og tilbake mellom de 

ulike programvarene. Det kan likevel tildels kalles et åpent filformat fordi det ikke er låst til 

en bestemt programleverandør, men brukes av flere aktører i databransjen.    

 

3.6.2 HVA SLAGS TYPE INFORMASJON OVERFØRES VED DE ULIKE 

FORMATENE VED IMPORT TIL ECOTECT: 

Ecotect importerer og eksporterer nesten alle aspekter av de nyeste gbXML filformatet. Alle 

bygg, etasjer, rom, soner, material og ulike geometrivarianter støttes, men detaljert HVAC -

utstyr støttes ikke.  

Det tilpasses for et detaljert, standard parametersett som skal importeres og brukes til å 

modellere elementer og soner. Dette gjør det mulig å gå inn og bygge inn data direkte egnet til 

lokale forskrifter, bestemte byggeforskrifter og andre filformater. 

Dessverre sier Autodesk at disse nye importfunksjonene ikke ennå er på plass i dagens 

versjon, men vil bli inkludert i den neste produktoppdateringen (v5.51). Det opplyses ikke når 

denne utgivelsen vil skje.  

Foreløpig støtte for IFC-formatet har blitt lagt til, slik at du kan importere geometri, materiale 

og rominformasjon hvis CAD modellen inneholder det. For maksimal fleksibilitet, kan du 
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også velge hvordan Ecotect-materialer kan tildeles IFC-enheter - av materiale, eiendom, 

elementtype eller unikt elementnavn. 

 

3.6.3 HVORFOR ANBEFALER AUTODESK GBXML-FORMATET: 

IFC ikke tilstrekkelig utviklet per dags dato, men muligheten er der. Per i dag mener 

Autodesk at gbXML-formatet overfører mer korrekt informasjon om prosjektet enn IFC. Selv 

om konverteringen ikke er en tapsfri prosess, er gbXML pr i dag det beste formatet for 

energianalyser. IFC er et format som kan anses som ”overlegent” i forhold til gbXML- 

formatet da det er meningen at det skal spenne over et større spekter, faktisk alle data 

vedrørende en BIM-modell. Med dette menes at IFC-formatet kan lagre mye mer informasjon 

i forbindelse med en filoverføring, enn hva gbXML er i stand til å håndtere. De to 

filformatene vil derfor ikke konkurrere mot hverandre i fremtiden. IFC vil heller avløse 

gbXML på et tidspunkt. Siden IFC-formatet stadig er under utvikling er det vanskelig å si 

eksakt når dette vil inntreffe.  

Autodesk anbefaler spesifikt bruk av gbXML-formatet ved utveksling av filer mellom Revit 

og Ecotect i sitt dokument Using Autodesk Ecotect Analysis and Building Information 

Modeling.[30] På bakgrunn av dette har gruppen valgt å benytte seg av gbXML-formatet ved 

eksport og import fra Revit til Ecotect.  

 

 

3.7ENERGIANALYSER 

 

3.7.1 ENERGIBEREGNINGER I NORGE: 

Tidligere har det vært få verktøy for å beregne bygningers energibehov, og disse har i stor 

grad vært basert på manuelle beregninger eller regneark. Med strengere energikrav følger det 

imidlertid med mer kompliserte beregninger. På grunn av dette har det blitt en naturlig 

etterspørsel etter dataprogrammer som kan lette arbeidet med energianalysene. Hele 

byggebransjen er nå inne i en omstillingsprosess hvor målet er å effektivisere 

prosjekteringsfasene og konsentrere prosjektinformasjonen for å gjøre den lettere tilgjengelig 

for de involverte partene. Vil man prosjektere med BIM, hvor tankegangen er ”fri flyt av 

informasjon” har man allerede satt et krav til de verktøy man tar i bruk, ved at de må kunne 

overføre informasjon om prosjektet ved hjelp av IFC-formatet.  
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3.7.2 NS 3031:2007: 

I henhold til Plan- og bygningsloven skal energiberegninger utføres etter NS 3031.  Ved en 

energianalyse skal det i følge standarden utarbeides en rapport som gir en vurdering av 

bygningens årlige energibehov, beregnet etter standarden. Det stilles fra standarden spesifikke 

krav til utarbeidelse av og innhold i en slik rapport. Dette finner man under kapittel 9 i 

standarden og vil bli spesifisert i en kortfattet versjon i teksten under gjengitt som punkt 9.1, 

9.2 og 9.3 (de ulike tallpunktene man referer til i den videre teksten finner man i NS 

3031:2007):  

 9.1 Forutsetninger og beregningsmetode: 

a) Referanse til NS 3031; 

b) Formålet med beregninger; 

c) Beskrivelse av bygningen; 

d) Bygningskategori; 

e) En spesifikasjon av soneinndeling etter regler satt opp i 4.3; 

f) En merknad som angir spesielle forhold knyttet til arealvurderingene; 

g) En merknad som angir hvilken beregningsmetode som er brukt, månedsberegning etter 

denne standarden, forenklet timeberegning eller et validert dynamisk 

beregningsprogram 

 

9.2 INNDATA: 

Inndata skal oppføres og dokumenteres, for eksempel med referanse til Norsk Standard eller 

andre dokumenter. Hvis energiberegningene er utført for å dokumentere energianalyse mot 

offentlige krav, skal det benyttes standardiserte inndata fra tillegg i standarden. Hvis 

beregningene skal brukes til andre formål som for eksempel estimering av reelt energiforbruk, 

skal det gis referanse til kildene. Det skal i tillegg foretas en vurdering av nøyaktigheten i 

inndataene og usikkerheten i resultatene.  

9.3 RESULTATER: 

a) Om nødvendig, varmetapsbudsjett etter punkt 5; 

b) Årlig netto energibudsjett etter 6.2; 

c) Om nødvendig, årlig levert energibehov etter 7.8; 

d) Om nødvendig, årlig primærenergibehov, CO
2
 - utslipp, energikostnad og 

energipolitisk vektet levert energi etter 8.5.[31] 

Punk a, c og d under resultater er da ikke pålagt ettersom det står skrevet ”om nødvendig”. 

Det er kun punktet som omhandler årlig netto energibudsjett som er påkrevet og som alltid 

skal være med i rapporten.  
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3.7.3 BESKRIVELSE AV INNHOLD I RESULTAT 

Hva krever så egentlig standarden? Hvorfor vektlegges et årlig netto energibudsjett fremfor et 

varmetapsbudsjett, et årlig levert energibehov eller et årlig primærenergibehov? Hva ligger 

bak tallene og hva er ikke tatt med i beregningene? 

 

VARMETAPSBUDSJETT ETTER PUNKT 5: 

Varmetapstallet blir i NS 3031 beskrevet som varmetransportskoeffisienten for transmisjon, 

infiltrasjon og ventilasjon dividert på oppvarmet del av BRA[32], se figur 2. 

 

Figur 2: Varmetapsbudsjett, NS 3031:2007 

ÅRLIG NETTO ENERGIBUDSJETT ETTER PUNKT 6.2: 

Totalt netto energibehov tar ikke hensyn til levert energi. Det vil si at det ikke tas hensyn til 

oppvarmingssystemets eller energiforsyningens effektivitet, kun energibehovet til bygningen. 

Med andre ord, man får for eksempel ikke uttelling for valg av varmepumpe med en lav 

varmefaktor i denne oppstillingen. Dog sikrer TEK seg mot bruk av fossilt brennstoff og 

elektrisitet som eneste energikilde ved å innføre krav om at minimum 40-60 % av netto 

varmebehov skal dekkes med en annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller 

fossile brensler hos sluttbruker. I energibudsjettet er det likevel tatt hensyn til varmetilskudd 

fra solinnstråling, samt interne tilskudd fra personer, lys og utstyr. 

Energibudsjettet for bygningen skal settes opp i tabellform, og de ulike postene skal ha blitt 

utregnet i henhold til NS 3031, se figur 3. 
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Figur 3: Netto energibudsjett, NS 3031:2007 

Vurdering opp mot energirammekravet i TEK bygger på netto energibehov og kravet utelater 

tap i byggets varmesystem og dermed byggets reelle energibehov. Det positive ved å utelate 

levert energi er at man sikrer en god bygningskropp. Det vil si at et godt valgt system for 

levert energi ikke kan kompensere for dårlige løsninger med tanke på 

bygningskonstruksjonene.   

ÅRLIG LEVERT ENERGIBEHOV ETTER PUNKT 7.8: 

Totalt levert energi tar høyde for hvilke løsninger som brukes for å levere energien til 

bygningen, se figur 4. 

 

Figur 4: Levert energi, NS 3031:2007 

Beregning av behov for levert energi for de ulike energivarene er basert på beregning av netto 

energibehov og årsgjennomsnittlige systemvirkningsgrader for energisystemene.  Her vil man 

med andre ord få uttelling ved valg av gode miljøvennlige løsninger.  
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SAMMENSTILLING AV PRIMÆRENERGIBEHOV, CO2-UTSLIPP, ENERGIKOSTNAD 

OG ENERGIPOLITISK VEKTET LEVERT ENERGI ETTER PUNKT 8.5:  

 

Figur 5: Primærenergibehov, NS 3031:2007 

På basis av beregnet behov for levert energi, eller målt levert energi, beregnes 

primærenergibehov, CO₂  - utslipp, energikostnad og energipolitisk energibehov[33], se figur 

5. 

 

 

3.8 BEREGNINGSMÅTER: 

Prinsippene bak de mest vanlige beregningsmåtene er beskrevet nedenfor. 

 

3.8.1 STASJONÆR: 

Stasjonær varmestrøm antar at temperaturene på begge sider av et bygningselement holdes 

konstant i tilstrekkelig lang tid, slik at varmestrømmen gjennom konstruksjonen er stabil. 

Denne stasjonære metoden er en forenkling fordi temperaturer i den virkelige verden stadig 

vekk vil endres. Man kan imidlertid forutsi gjennomsnittlig varmestrøm over tid. Mange 

energikoder angir minimum byggisolasjonsnivåer i form av stasjonær varmeflyt fordi de er 

enkle å forstå og bruke. Hvilken metode som brukes, spesifiserer NS 3031 etter hvor 

komplisert bygningstypen er, se avsnitt om NS 3031, samt valg av beregningsmetode. 

Standarden presiserer også at en månedsstasjonær beregningsmetode kun kan brukes ved 

enkle bygg uten stort varmetilskudd fra sol, og når det ikke finnes kjølesystem i bygget.  
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3.8.2 DYNAMISK:  

Med en dynamisk beregningsmetode tar man hensyn til at forhold som temperatur og 

varmestrøm gjennom konstruksjoner ikke er stabile. Beregningsmetoden tar dessuten hensyn 

til variasjoner gjennom døgnet og varmelagring i bygningen.  Her får man dermed muligheten 

for å simulere sterkt tidsvariable prosesser på en nøyaktig måte. En dynamisk beregningsmåte 

er betraktelig mer avansert enn en stasjonær beregning, og resultatene man får blir mer riktige 

hvis man sammenlikner med faktiske forhold. Ettersom dynamiske beregninger er mer 

kompliserte forutsetter en slik analyse bruk av dataverktøy.  

 

3.8.3 LEDNINGSEVNE /ADMITTANCE: 

Ledningsevnemetoden kan ses på som en mellomting av en stasjonær beregning og en 

dynamisk beregningsmetode. 

Denne metoden er mer nøyaktig enn en stasjonær metode, men kan ikke sammenliknes med 

nøyaktigheten man oppnår ved bruk av en dynamisk metode. Ledningsevnemetoden bruker 

idealiserte sinuskurvede variasjoner om termisk forsinkelse og termiske respons-faktorer, 

forminskningsfaktor og overflatefaktor, som er basert på en 24-timers frekvens. 

Forutsetningen for ledningsevnemetoden er at den interne temperaturen i alle bygninger alltid 

vil helle mot den gjennomsnittlige temperaturen ute. Varmepåvirkning og varmetap som 

virker på bygningen, er beregnet for hver time på dagen. Deretter bestemmes en 

gjennomsnittlig daglig belastningsfaktor. Disse blir kalt for belastningsfaktorer fordi de er 

relative til gjennomsnittlige forhold, ikke faktiske forhold. Variasjoner i denne kalkulerte 

belastningsfaktoren kan deretter brukes til å bestemme det relative termiske stresset hver sone 

i bygningen er påført hver time på dagen. Når den innvendige timesbaserte temperaturen er 

kjent, kan man utføre en beregning for å bestemme systemets totale oppvarmings- og 

avkjølingslast.[34] 

Ledningsevnemetoden var opprinnelig ment til å beregne den høyeste interne temperaturen i 

bygninger for å sikre at det ikke ville bli ubehagelig varmt i solrike perioder. Tester har vist at 

dynamiske simuleringer gir temperaturer som er generelt 6 grader celsius lavere enn de som 

ble oppnådd ved bruk av ledningsevnemetoden.[35]  

 

3.8.4 NUMERISK: 

Med innføringen av kraftfulle datasystemer kan mange problemer av varierende kompleksitet 

løses ved datakraft. I tillegg kan varmestrømningene mellom hvert materiallag over hele 

bygningens konstruksjoner på relativt korte tidsforskjeller, kalkuleres.[36] 
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3.8.5 BEREGNINGSPROGRAMMER: 

Under ”Forutsetninger og beregningsmetode” i punkt g står det at det i energirapporten skal 

medfølge en merknad om hvilken beregningsmetode som er brukt. I NS 3031 finner man 

under punkt 4.4 ”Valg av beregningsmetode”, beregningsalternativ tre ”Detaljerte 

beregningsprogrammer, dynamisk metode, validert etter NS-EN 15265”.[37]
 
Har man 

benyttet seg av denne beregningsmetoden, må det dokumenteres hvilke programmer som er 

brukt og at de er godkjente etter standarden. 

Som nevnt tidligere setter standarden klare krav ved bruk av eksterne beregningsverktøy. 

Dataverktøy skal bruke en dynamisk beregningsmetode og skal være validert etter reglene i 

NS-EN 15265.  Denne standarden beskriver grensebetingelsene og nødvendige forenklinger 

for å oppnå beregningsresultater for en avgrenset bygningsdel som er sammenliknbare.[38] 

Minstekravet til nøyaktighet er ”Level C” som tilsvarer en nøyaktighet på beregningen av 

varme- og kjølebehovet innenfor ± 15 % av referanseberegningen.  

Denne referanseberegningen eller valideringsprosedyren er beskrevet i NS-EN 15625:2007. 

Standarden beskriver en fremgangsmåte for vurdering av nøyaktigheten til dataprogrammer 

som beregner energibehovet i bygninger. Årlig energibruk for romoppvarming og romkjøling 

skal beregnes for 12 varianter av et rom i en bygning som er plassert i Trappes utenfor 

Paris.[39]  

Resultatene av beregningen sammenlignes med referanseverdier for hver av de 12 variantene. 

Det beregnes et avvik for romoppvarming og et for kjøling. Det er tre klassifiseringer av 

programmets nøyaktighet:  

Klassifisering  Maksimalt avvik  

A  0.05  

B  0.10  

C  0.15  
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3.9 OVERSIKT OVER PROGRAMMENES ULIKE BEREGNINGSMETODER  

3.9.1 SIMIEN: 

SIMIEN fra Programbyggerne er sammen med programmet VIP Energy fra Graphisoft de 

eneste to programmene i Norge som er godkjent i henhold til NS-EN 15625:2007.[40] 

Kravet for dynamiske beregningsprogrammer som benytter reglene i NS 3031:2007 er at de 

tilfredsstiller nøyaktighetskrav C (det laveste kravet). SIMIEN tilfredsstiller kravet til 

nøyaktighet med god margin, alle avvikene ligger innenfor nøyaktighetsgrad B.[39]  

 

3.9.2 ECOTECT ANALYSIS: 

Ecotect Analysis’s termiske analyser er i følge Autodesks hjemmeside basert på 

ledningsevnemetoden. Metoden er basert på standardene ISO 13791:2004- Bygningers 

termiske egenskaper" og ISO 13792:2005 bygningers termiske egenskaper, samt deler av ISO 

13789: 1999 varmetap koeffisient - Beregningsmetode.[41] 

På Norsk Standards hjemmeside får man ved søk på ISO 13791:2004 opp følgende utfyllende 

beskrivelse av standarden: 

 ISO 13791:2004 -bygningers termiske egenskaper, Beregning av innvendige temperaturer 

om sommeren i rom uten mekanisk kjøling - Generelle kriterier og valideringsprosedyrer 

 

Ved søk på ISO 13792:2005 og ISO 13789: 1999, kommer følgende opp:  

ISO 13792:2005:Bygningers termiske egenskaper, Beregning av innetemperaturer om 

sommeren i rom uten mekanisk kjøling - Forenklede metoder 

ISO 13789: 1999: Bygningers termiske egenskaper, Varmetapskoeffisient på grunn av 

varmegjennomgang og ventilasjon – Beregningsmetode 

Siden Ecotects termiske beregningsmetoder er basert på ledningsevnemetoden vil det si at 

analysene ikke kan regnes for å være like nøyaktige som ved et program basert på en 

dynamisk beregningsmetode. Dette kommer også frem av et utvidet søk på standardene 

Ecotects termiske analyser skal være basert på. ISO 13791:2004 er en standard for innvendige 

temperaturer om sommeren, uten mekanisk kjøling. ISO 13792:2005 viser seg å være 

forenklede metoder for beregning av innetemperaturer. Hvor stor del av standarden ISO 

13789: 1999 de termiske analysene i Ecotect baseres på, opplyses ikke fra 

programleverandøren.  

Ecotect er ikke validert etter NS-ISO 15625. 
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3.10 ENERGIPOLITIKK I NORGE 

Klimaendringer og årsaken til disse har lenge stått på dagsorden hos politikere over store 

deler av verden. Det fryktes at de økte utslippene av klimagasser kan komme til å påvirke 

klimaet og jordens økosystemer drastisk. Det er forsket og snakket om de katastrofale 

konsekvensene av global oppvarming. Gjennom Kyoto-avtalen har Norge forpliktet seg til 

innen 2020 å kutte sine klimagassutslipp med minimum 30 prosent i forhold til 1990- 

utslippene.[42] I 2050 skal Norge være klimanøytralt.[43] For å oppnå dette må det allerede i 

dag settes i verk drastiske tiltak i de fleste sektorer og næringer.  

Bygningsmassen i Norge og tilhørende virksomhet er storforbrukere av energi. Oppføring og 

drift av bygninger står for 40 % av energibruken og ca 10-15 % av alle klimagassutslipp her 

til lands.[44] Boliger og næringsbygg utenom industri står i dag for ca 33 % av norsk 

energibruk og har et CO2-utslipp på ca 3 % av det samlede norske klimagassutslippet i følge 

Norges Vassdrags- og Energidirektorat(NVE). Energibruken i norske boliger var i 2007 på 45 

TWh, og i næringsbygg var den tilsvarende år på 29 TWh. Energibruken i industribygg er 

ikke tatt med her. Veksten i energibruken i disse to bygningskategoriene har vært på 

henholdsvis 9 % og 23 % siden 1990, men veksten har flatet ut i siste halvdel av perioden fra 

1990 til 2007.[45] Dersom målet er å sikre en mer bærekraftig fremtid, er det dermed 

nødvendig med en betydelig reduksjon av den bygningsrelaterte ressursbruken. En redusert 

energibruk i bygg er derfor et viktig energi-, miljø- og klimapolitisk mål. I følge regjeringens 

nettsider har lovarbeidet fokus på at en ny lov gir effektive rammer for en bærekraftig 

utvikling av bygge- og anleggsvirksomheten.[46] 

Norge har noen av de strengeste energikravene til bygg i Europa. Det sier en fersk rapport 

SINTEF Byggforsk har gjort på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.[47] Men 

dersom målet er et klimanøytralt Norge innen 2050, må kravene skjerpes ytterligere. 

Bygningsenergidirektivet setter premissene for norsk politikk på området. Det forventes 

derfor en trinnvis innstramming av forskriftskravene mot 2020. EUs bygningsenergidirektiv 

krever at nybygg skal være så å si ”nullutslippsbygg” innen 2020.[48] 

Fossil energi utgjør 7 % av energibruken i bygg. I Norge brukes det i hovedsak fornybar 

energi i form av vannkraft. Det er den delen av bygningsmassen som benytter seg av fossil 

energi, som fyringsolje, parafin og naturgass til oppvarming, som står for 

klimagassutslippene. Elektrisitet er i våre dager et knapphetsgode og bør i første rekke 

benyttes der den er absolutt nødvendig. Vi bør derfor ikke øke energietterspørselen da 

tilgangen til ren vannkraft er begrenset. Alternativet er import av dyr kraft fra utlandet eller 

oppføring av flere gasskraftverk her til lands.  

CO2-utslippene kan reduseres på flere måter, blant annet ved å bytte ut fossil energi ved å 

legge om til alternative oppvarmingsmåter. Dette er imidlertid ikke nok. I tillegg blir det 

viktig å satse på å energieffektivisere den eksisterende bygningsmassen. Det må også settes 

strengere krav til energibruk og klimautslipp i nybygg. En av utfordringene med bygninger er 

at de har lang levetid.  Dette gjør at tiltak gjennomført nå, vil ha effekt langt fram i tid. Det er 

derfor uhyre viktig å iverksette riktige tiltak i dag, skal man nå målet om reduserte 
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klimautslipp i fremtiden. Regjeringen skjerper kravene til energiforbruk i bygg, og Plan og 

bygningsloven har gjennom TEK 07 Og TEK 10 satt strengere og strengere krav til 

bygningers energiytelse i de senere årene.  Visjonen har lenge vært å få implementert en 

passivhusstandard for eneboliger innen 2014.[49] På Norske Arkitekters Landsforbunds Brød 

og miljø foredrag 2. mars 2011, ble det sagt at det er boligdelen av bygningsmassen som står 

for de største utslippene.  

I Norge representerer Enova og Energifondet de viktigste instansene for å stimulere til 

energiomlegging og fornybar energiproduksjon. Enova skal bidra til å utløse prosjekter som 

gir ny miljøvennlig energiproduksjon og energisparing tilsvarende 18 TWh/år innen utgangen 

av 2011 sammenlignet med 2001. Anslått miljøpotensial for den norske bygg- og 

eiendomssektoren er som følger[50]: 

 reduksjon av energibruk: 5 TWh i løpet av 10 år og 6-8 TWh i løpet av 20 år (ca 10 % 

av sektorens energibruk)  

 konvertering fra olje/elektrisitet til lokal fornybar energi: 4-6 TWh i løpet av 10 år og 

8-10 TWh i løpet av 20 år (ca 12 % av sektorens energibruk)  

 arealeffektivisering: gjennomsnittstall for nybygg bolig: fra 49 m²/person til 39 

m²/person i løpet av 10 år, kontorbygg: ca 35 m²/ansatt til 20 m²/ansatt i løpet av 10 år  

 spill på byggeplass: fra 55 kg/m² til 20 kg/m² bygget areal  

 gjenvinning av bygge- og riveavfall: fra 10% til 70% på 5 år 

3.11 LOVVERKET 

 

3.11.1 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OM ENERGITILTAK: 

TEKNISK FORSKRIFT: 

Ny forskrift om Teknisk krav til Byggverk TEK10 erstatter TEK 07 og trådte i kraft 1. juli 

2010. Her er det skjerpede krav til energieffektivitet og energiforsyning, og det står følgende: 

“Reglene i forskriftens kapittel 14 – Energi, skal bidra til at bygninger som oppføres eller 

rehabiliteres har lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning”. (TEK10).[51]  

Et av målene med TEK07 var å redusere energibruken i bygningsmassen. Utgangspunktet lå 

her på 40 % (av det totale nasjonale energiforbruket) fra før og man ønsket i første omgang å 

få et energiforbruk som lå 25 % lavere i alle nybygg. I TEK 07 var kravet at minimum 40 % 

av energibehovet til romoppvarming og varmtvann skulle dekkes av alternative 

energiforsyninger, det vil si ikke elektrisitet eller fossilt brennstoff. Disse tiltakene ble 

estimert til å gi en energibesparelse på ca. 4 til 4,5 TWh i forhold til tidligere forskrifter. TEK 

10 bygger på sin forgjenger, TEK07, men energikravene har blitt skjerpet.  
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3.11.2 TEK10: 

Utdrag av relevante avsnitt fra kapittel 14 som omhandler energi i Teknisk forskrift. 

§ 14-1. GENERELLE KRAV OM ENERGI  

 Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig 

energiforsyning fremmes. Energikravene gjelder for bygningens oppvarmede 

bruksareal (BRA).  

 Beregninger av bygningers energibehov og varmetapstall skal utføres i samsvar med 

Norsk Standard NS 3031 Beregning av bygninger energiytelse - Metode og data. U-

verdier skal beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdeler.  

En bygning skal tilfredsstille nivå angitt i § 14-3 eller ha totalt netto energibehov mindre enn 

energirammer angitt i § 14-4. Minstekrav i § 14-5 skal oppfylles enten § 14-3 eller § 14-4 

legges til grunn.  

Med andre ord kan man velge mellom to metoder, uansett skal ikke minstekravene i § 14-5 

overskrides. De ulike paragrafene i TEK10 vil bli nærmere beskrevet under: 

METODE 1: § 14-3. ENERGITILTAK  

Bygning skal ha følgende energikvaliteter: 

A.Transmisjonsvarmetap: 

1. Andel vindus- og dørareal ≤ 20 % av oppvarmet BRA 

2. U-verdi yttervegg ≤ 0,18 W/(m
2
 K) 

3. U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m
2 

K) 

4. U-verdi gulv ≤ 0,15 W/(m
2
 K) 

5. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme ≤ 1,2 W/(m
2
 K) 

6. Normalisert kuldebroverdi, der m
2
 angis i oppvarmet BRA: 

• småhus ≤ 0,03 W/(m
2
 K) 

• øvrige bygninger ≤ 0,06 W/(m
2
 K). 

 

B. Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: 

1. Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell: 

• småhus ≤ 2,5 luftvekslinger pr. time 

• øvrige bygninger ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time. 
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2. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 

• boligbygning, samt arealer der varmegjenvinning medfører risiko for spredning av 

forurensning/smitte ≥ 70 % 

• øvrige bygninger og arealer ≥ 80 %. 

 

C. Øvrige tiltak: 

1. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP): 

• boligbygning ≤ 2,5 kW/(m
3
 /s) 

• øvrige bygninger ≤ 2,0 kW/(m
3
 /s) 

2. Mulighet for natt- og helgesenking av innetemperatur 

3. Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling 

For boligbygning kan energitiltak i bokstav a og b fravikes, forutsatt at bygningens 

varmetapstall ikke øker.  

For øvrige bygninger kan energitiltak i bokstav a fravikes, forutsatt at bygningens 

varmetapstall ikke øker. 
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METODE 2: § 14-4. ENERGIRAMMER  

Totalt netto energibehov for bygning skal ikke overstige rammer gitt i følgende tabell:  

 

Bygningskategori  Totalt netto energibehov (kWh/m
2
 oppvarmet 

BRA pr. år)  

Småhus, samt fritidsbolig over 150 m
2
 

oppvarmet BRA  
120 + 1600/m

2
 oppvarmet BRA  

Boligblokk  115  

Barnehage  140  

Kontorbygning  150  

Skolebygning  120  

Universitet/høyskole  160  

Sykehus  300 (335)  

Sykehjem  215 (250)  

Hotell  220  

Idrettsbygning  170  

Forretningsbygning  210  

Kulturbygning  165  

Lett industri/verksteder  175 (190)  

Tabell 1: Energirammer, NS 3031:2007 
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§ 14-5. MINSTEKRAV  

Følgende minstekrav i tabellen skal oppfylles uansett om det er valgt metode 1 eller 2:  

 

U-verdi yttervegg 
[W/(m

2
 K)]  

U-verdi tak [W/(m
2
 

K)]  
U-verdi gulv på 
grunn og mot det fri 
[W/(m

2
 K)]  

U-verdi vindu og 
dør, inkludert 
karm/ramme 
[W/(m

2
 K)]  

Lekkasjetall ved 50 Pa 
trykkforskjell 
(luftveksling pr. time)  

≤ 0,22  ≤ 0,18  ≤ 0,18  ≤ 1,6  ≤ 3,0  

Tabell 2: Minstekrav, NS 3031:2007  

§ 14-7. ENERGIFORSYNING  

TEK10 har følgende krav til energiforsyning: 

 Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.  

 

 Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 60 % 

av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende 

elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.  

 

 Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik at minimum 40 % 

av netto varmebehov kan dekkes med annen energiforsyning enn direktevirkende 

elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.  

 

 Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom det dokumenteres 

at naturforhold gjør det praktisk umulig å tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder 

kravet til energiforsyning heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 

15 000 kWh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp. 

§ 14-8. FJERNVARME  

Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg etter plan- og 

bygningsloven § 27-5, skal nye bygninger utstyres med varmeanlegg slik at fjernvarme kan 

nyttes for romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann. 

HVA ENDRINGENE BETYR I PRAKSIS: 

Fra TEK97 og til TEK07 og TEK10, ble det innført betydelig skjerpede energikrav. Statens 

bygningstekniske etat (BE) har fokusert på hva de skjerpede kravene har å si i praksis.[52] 

•Begrenset glassareal 

•Tykkere vegger og tak 



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

44 

 

•Trelags vindu, event. isolering av karm eller andre produktforbedringer 

•Ingen utkragede betongkonstruksjoner 

•Nøyaktighet ved utførelse for å oppnå tett bygg 

•Balansert ventilasjonsanlegg 

•Effektive ventilasjonsvifter 

 

 

3.12 NORSK STANDARD: 

For kalkulasjon av bygningens energibehov og varmetapstall som er satt i TEK10 henvises 

det til NS 3031:2007 -beregning av bygningers energiytelse, Metode og Data.  

Standarden ble revidert i 2007 etter innføring av TEK07 og erstatter 4. utgave fra mai 1987. 

Selv om standarden er norsk, skal den komplettere, samt følge regler og metoder som finnes i 

de europeiske standardene knyttet til Bygningsenergidirektivet. Det vil si at standarden skal gi 

brukeren de nødvendige valgene og beregningsdata som det åpnes for i de europeiske 

standardene, men standarden legger også til grunn de nasjonale valg og verdier. En revisjon 

var nødvendig i 2007 for å sikre at energikravene i Forskrift om krav til byggverk til Plan- og 

bygningsloven (TEK) ble implementert og for at en nyinnført ordning med energisertifikat for 

bygninger ble oppfylt.  

NS 3031 inneholder et felles grunnlag for energiberegning, både med tanke på kontroll i 

henhold til byggeforskriftenes energikrav, og energimerking av bygninger. 

Beregningsmetodikken, parametrene i beregningen og definisjonen av de ulike 

vurderingsgrunnlagene, som blant annet ”netto energibehov” og ”levert energi”, står 

beskrevet i standarden.   NS 3031 ligger til grunn for beregninger av NVEs 

energimerkesystem. 

NS 3031 omfatter 3 beregningsalternativer 

 Månedsberegning, stasjonær metode etter NS-EN ISO 13790 

 Forenklet timeberegning, dynamisk metode, validert etter NS-EN ISO 13790 

 Detaljerte beregningsprogrammer, dynamisk metode, validert etter NS-EN 15265 

NS 3031 inneholder fellesbestemmelser og inndata som skal benyttes for alle de tre 

beregningsmetodene. Standarden fastlegger regler for beregning av bygningers varmetapstall, 

totalt netto energibehov i et energibudsjett, levert energi til bygninger fordelt på ulike 

energivarer samt primærenergibehov, CO2-utslipp, vektet levert energi og energikostnad.  
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Valg av beregningsmetode avhenger av bygningstype og bygningsform. Hvordan den aktuelle 

bygningen er tenkt brukt eller brukes, bygningens og installasjonenes kompleksitet, om 

bygningen er ny eller eksisterende, og formålet med energibehovsberegningen vil være med 

på å avgjøre valg av metode. Beregningsmetode etter bygningskategori skal velges etter tabell 

3 i NS 3031, se figur 6. 

 

Figur 6:Tabell 3- Valg av beregningsmetode etter bygningskategori, NS 3031:2007 

 

3.12.1INNDELING AV BYGNINGEN: 

Byggets inndeling i termiske soner er viktig for å få energiberegningene riktig. Det ligger til 

grunn uavhengig av valg av beregningsmetode. En bygning eller et bygningskompleks skal i 

henhold til NS 3031 deles opp i flere soner ut i fra følgende forhold 

 Flerfunksjonsbygninger: 

I bygninger eller bygningskomplekser med flere funksjoner skal bygningen 

beregningsmessig deles opp i soner ut i fra bygningskategori gitt i tabell 3 

 

 Ulike tekniske installasjonssystemer som betjener forskjellige deler av bygningen: 

Deles opp der bygningen er betjent av forskjellige oppvarmings-, kjøle- eller 

ventilasjonssystemer med ulike energiytelser.  

 

 Ulike soltilskudd i forskjellige deler av bygningen 
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Inndeling av soner basert på ulike soltilskudd vil avhenge av vindu- og glassarealet, 

effekten av solavskjermingen samt bygningens orientering i forhold til 

himmelretningene.  

 

 Ulike interne varmetilskudd i ulike deler av bygningen. 

 

 

3.13 BYGGEBRANSJEN  

Byggesektoren sysselsetter 180 000 mennesker i Norge[53] og omsetter årlig for 200 

milliarder kroner gjennom nybygg, anlegg og restaurering av eksisterende bygg.[53] Skanska 

mener at 35 % av tiden i et byggeprosjekt er inneffektiv tid, hvor 15 % skyldes feil og 

feilkontroll i bygget, 10 % skyldes venting og mangel på effektiv bruk av ressurser og 10 % 

skyldes arbeidsulykker og fravær. Et typisk byggeprosjekt vil også, i følge Skanska, ha 15 % 

feilkostnader. En vesentlig del av disse feilene er forårsaket i de tidlige fasene av et 

prosjekt.[54] Det ligger dermed et enormt forbedringspotensial i form av optimalisering av 

prosjekter.  

I dagens samfunn snakkes det mye om effektivisering av ulike bransjer. Teknologien har gjort 

sitt til at man i mange næringer har kunnet kutte flere årsverk og likevel forbedre 

produktiviteten betraktelig.  Som et eksempel har industrien og varehandelen doblet 

produksjonskapasiteten de siste 15 årene. Byggebransjen derimot, har hatt en negativ 

produktivitetsutvikling helt siden andre verdenskrig.[55] Administrerende direktør i 

Forsvarsbygg, Frode Sjursen, sier at sammen med bøndene er aktørene i byggebransjen de 

som bruker minst IT-teknologi.[55] En kombinasjon av manglende bruk av moderne 

hjelpemidler, samt økte priser på arbeidskraft og materialer, har til sammen bidratt til 

inneffektivitet og betraktelig lavere produktivitet sammenlignet med andre bransjer.  

Det kan være mange grunner til at byggebransjen vegrer seg for å benytte seg av de nyeste IT-

verktøyene. En av grunnene kan være den høye gjennomsnittsalderen. Teknisk Ukeblad 

kunne i begynnelsen av 2009 fortelle at gjennomsnittsalderen i byggenæringen lå på 47,9 

år.[56] I tillegg har bransjen et rykte på seg for å være sterkt knyttet til tradisjoner og kan 

dermed være tilbakeholdne når det kommer til nytenkning.  

En annen viktig årsak går på det rent IT-tekniske. I et byggeprosjekt er det mange ulike IT-

verktøy som må samhandle, se Figur 7,”IT-infrastruktur hentet fra Terminal 2 prosjektet på 

Gardermoen”. Figuren illustrerer samhandlingen mellom de ulike aktørene samt hvilke IT-

verktøyer og filformater som blir benyttet. For at et slikt prosjekt skal fungere må også 

samhandlingen mellom programmene fungere. Usikkerhet knyttet til samhandlingen mellom 

de ulike aktørene kan i dag karakteriseres som høy, ettersom det ennå ikke har vært 

gjennomført mange nok prosjekter av denne typen. Dette kan være en avgjørende årsak til at 

de store byggherreorganisasjonene kvier seg for å bestille slike prosjekter.  
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Figur 7:Eksempel fra et konkret prosjekt, Terminal 2 Gardermoen.[57]  

At prosjekter ikke blir bestilt med krav om bruk av BIM-verktøy, gir en synergieffekt i form 

av at utviklingen er avhengig av pilotprosjekter for å forbedre seg. Det er derfor positivt for 

utviklingen at Statsbygg fra 1. januar 2010 krever BIM i alle sine prosjekter.[58] Statens 

vegvesen kommer også etter med blant annet bruk av dette i delprosjekter på Ulven-Sinsen 

prosjektet, Bjørvika og E18, kan sivilingeniør Sigmund Log fortelle.  

 

 

3.14 MANUALER 

BIM er for mange en ny måte å prosjektere på. Med dette følger det en omlegging av den 

tradisjonelle prosjekteringsmåten. Dette har arbeidsgruppen skrevet om i teksten om 

Prosjekteringsprosesser og det vil derfor ikke bli utdypet noe grundigere her. Isteden skal det 

legges fokus på viktigheten av gode arbeidsmetoder som igjen fører oss til utviklingen av nye 

manualer. Gode manualer er svært nyttige da de forteller brukeren om fremgangsmåten eller 

prosessen i et prosjekt. Manualen gir klare indisier på hva som skal med, til hvilken tid og 

hvor informasjonen skal føres inn.  
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Når et arbeid har blitt gjennomført av en arbeidsgruppe, vil de i løpet av prosessen ha gjort 

seg opp en del meninger om hva som fungerte og hva som ikke fungerte like bra. Med dette 

skapes erfaringer og ut ifra erfaringer skapes gode manualer.  

3.14.1 BIM-MANUAL 

Statsbygg er som tidligere nevnt, en av aktørene på markedet som nå benytter seg av BIM i 

alle sine prosjekter. Bedriften var også den første her til lands til å lage en egen BIM-manual 

Versjon 1.00, i 2008. Hensikten med manualen var å gi praktisk veiledning til gjennomføring 

av prosjekter der BIM stod sentralt i prosesser og som produkt.[59] Det vil si at Statsbygg 

startet å lage en manual på bakgrunn av erfaringer de hadde oppnådd gjennom utførelser av 

ulike pilotprosjekter. 

Statsbygg er i gang med den tredje BIM-manualen i rekken. Versjon 1.2 er ute på høring fram 

til midten av mai 2011.[18] Når denne manualen vil bli offentliggjort i sin helhet, kommer det 

ikke fram på Statsbyggs nettsider.  

Av Statsbygg, i samarbeid med BuildingSMART, blir en BIM-manual omtalt som en manual 

der det handler om krav til BIM-baserte arbeidsprosesser og BIM som produkt (dvs 

objektbaserte modeller med egenskaper og relasjoner).[60] Videre heter det at en god BIM-

manual innehar disse kvalifikasjonene: 

 Setter krav til informasjon som skal finnes i BIM til en hver tid 

 Bør følge Einstein-prinsippet (as simple as possible, but no simpler) 

 Fag- og/eller prosessorientert  

 Hva informasjonen skal inneholde 

 Gode illustrasjoner 

 Gjerne programvarevedlegg som sier ”hvordan møter jeg disse kravene med dette 

programmet” 

En BIM-manual kan sammenliknes med en IDM (information delivery manual) som nå har 

fått navnet buildingSMART prosess.[61] Begge manualene skal si noe om hvem leverer hva, 

til hvem, når, med hvilken kvalitet og hvilket innhold. Skillet mellom en buildingSMART 

prosess og en BIM-manual er primært den tekniske bindingen til et dataskjema (IFC). BIM-

manualen er mer rettet mot en bedriftsintern prosess.[60] 

Ved ”gammel” prosjekteringsmåte benytter man seg av DAK-manualer. En DAK-manual, til 

forskjell fra en BIM-manual, handler kun om krav og veiledning til produksjon av tegninger 

deriblant symbolbruk, lagdeling, tittelfelt og strektyper.  

BIM-MANUAL OM ENERGI OG PROGRAMVARE 

En BIM-manual sier noe om når energianalysene og energiberegningene skal komme inn i en 

prosjekteringsfase av et bygg. Ved å implementere krav til for eksempel u-verdi for 

bygningsdeler i BIM-modellen i en tidlig fase av prosjektet, øker muligheten for å nå de 

endelige energikravene som stilles til bygningen i sin helhet, betraktelig.  
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Ved å stille krav i manualen til hvilket dataverktøy man skal benytte seg av i denne prosessen, 

sikrer man seg at prosjekterende må kjenne til det aktuelle programmet samt benytte seg av 

verktøyene i en rekke prosjekter slik at de også blir gode på bruk av programvaren. Dette vil 

føre til at det vil bli stilt større krav til databransjen da feil og mangler ved et program, og 

irritasjonsmomentet rundt dette, øker betraktelig ved hyppig bruk av et program.  

Daglig leder i buildingSMART Norge, Steen Sunesen sier i ett av sine innlegg, Daglig leder 

har ordet fra november 2010, at Standardiserte buildingSMART-prosesser, eller en IDM, har 

to primære funksjoner. På den ene siden skal de brukes til å definere leveranser fra alle 

aktører i konkrete byggeprosjekter, med andre ord som grunnlag for en BIM-manual. På den 

andre siden skal de brukes for å synliggjøre brukernes behov for programvareutviklere. 

Sunesen sier videre i innlegget[62]: 

En viktig diskusjon som står foran oss i buildingSMART, er hvordan brukernes behov 

beskrevet i buildingSMART Prosessbeskrivelser, skal kommuniseres til 

programvareutviklere. Hittil har utviklere laget deres programvare i dialog med 

brukere og etter egne vurderinger av markedet. buildingSMART ønsker å strukturere 

dette arbeidet. 

I følge Sunesen vil den beste muligheten buildingSMART har for å påvirke utviklingen i 

brukernes interesse, være ved å la brukerbehov avspeiles i krav til buildingSMARTs 

programvaresertifisering. Hvis sertifiseringen blir prosessorientert, vil brukere få bedre 

garanti for at programvarer også støtter de buildingSMART prosesser som ligger til grunn for 

BIM- manual og kontrakt.[6]  

Sunesen hevder at prosessorientering i tillegg vil bety at programvareutviklere ikke skal leve 

opp til flere krav enn akkurat de prosesser som de ønsker å støtte for å få sertifisering fra 

buildingSMART. Han legger vekt på at det mangler en god del organisatorisk og tekniske 

avklaringer før dette er på plass, men at:        

… hvis/når det er på plass, vil det gi oss en standardisert måte å kommunisere på 

mellom brukere og utviklere. Dette vil sikre at det blir en klar sammenheng mellom 

hvilke prosesser brukerne utfører i åpenBIM prosjekter og hva programvarer støtter. 
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4. RESULTAT 

4.1SIMIEN, REVIT ARCHITECTURE OG ECOTECT ANALYSIS TIL BRUK VED 

ENERGIANALYSER I EN PROSJEKTERINGSPROSESS - BIMPROSJEKTERING 

Gruppens kunnskaper om programmet til bruk som BIM-verktøy er basert på, anbefalninger 

om utførelse fra programleverandøren, tutorials som medfulgte programmet, samt søke/hjelp-

funksjonen i programmet og youtube-videoer. 

Gruppen ønsket ikke å legge vekt på å utarbeide en brukermanual til programmene Revit eller 

Ecotect, og denne teksten vil ikke legge vekt på nøyaktig beskrivelse av hvordan man utfører 

ulike analyser i programmet. Grunnen til dette er at det på internett florerer av ulike blogger 

hvor ulike temaer og problemer vedrørende de to programmene og gruppen føler dermed at 

dette er gjort av andre fra før. I tillegg kan man finne brukermanualer utarbeidet av 

programleverandøren i programpakkene. De erfaringer opparbeidet av arbeidsgruppen vil nok 

heller ikke være av samme omfang som en brukermanual krever. I stedet er det forsøkt å gi en 

introduksjon til hva man kan forvente av Revit og Ecotect til bruk ved energianalyser, samt gi 

en pekepinn på hvordan programmet fungerer.  

 

4.1.1SIMIEN 

SIMIEN er i utgangspunktet ikke ment for bruk i en BIM-prosjekteringsprosess. Programmet 

støtter ikke IFC-formatet, og det kan ikke utveksles informasjon mellom programmet og 

Revit. SIMIEN er tatt med i denne hovedoppgaven hovedsakelig fordi det er et program som 

er godkjent i henhold til NS 3031 og fordi det var ønskelig å ha et program som det var mulig 

å kontrollere tall opp i mot.  

 

4.1.2 REVIT ARCHITECTURE 

Følgende avsnitt om Revit er basert på Autodesks dokument Using Autodesk Ecotect Analysis 

and Building Information Modeling[41], dersom ikke annet er oppgitt.  

Energianalyser krever rominformasjon. Energianalyser er essensielt en simulering av energi i 

bevegelse gjennom rom og volumer i en bygning. Rominformasjonen eller sonene defineres i 

Revit.  
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MODELLERING OG DETALJERINGSNIVÅ 

Autodesk anbefaler: 

Lag en Revitmodell så tidlig som mulig i designprosessen. Dette tillater deg å gjøre skygge og 

soloppvarmingsanalyser, samt tilpasse bygningen bedre til omgivelsene. Etter hvert som 

designprosessen går fremover, og man begynner å modellere vinduer, gulv og innvendige 

rom, kan man kjøre en energianalyse av forskjellige designalternativer. Modellér opp 

himlinger og tak i tillegg til vegger, vinduer og gulv, da disse elementene er avgjørende for en 

mer detaljert energianalyse. Autodesk anbefaler ikke å bruke tid på å modellere små rom som 

oppbevaringsrom, kott og lignende, da dette bare vil øke tiden programmet bruker på å kjør en 

analyse, men som ikke spiller noen rolle for resultatet. Ved å utelate disse ubetydelige 

rommene blir mulighetene for å gjøre feil i modellen mindre.  De anbefaler heller å modellere 

opp rom som ligger ut mot fasadene som er viktige/avgjørende for energianalysen.  

SONEINNDELING OG ”ROM-OBJEKTER” 

Med et rom-objekt menes at man definerer en sone i bygget i 3D. Det vil si at man lager en 

boks med en definert lengde, bredde og høyde i modellen.  Bygget deles inn i soner som 

beskrevet i NS 3031. Se kapittel 3.7.2 NS 3031:2007. 

Revit modellen må ha rom-objekter definert for alle soner man ønsker å kalkulere for før man 

kan eksportere til gbXML-formatet. Det er avgjørende at rom-objektene er plassert riktig i 

modellen, og at rom-objektene rører ved avgrensende bygningsdel, som tak, vegger og gulv, 

på alle sider. Hvis ikke eksporteres ikke den tilhørende bygningsdelen til gbXML-formatet.  

FILOVERFØRSEL 

Før modellen kan lagres i gbXML-formatet, skal modellen gjennomgå en sjekk for eventuelle 

feil i Revit. Dersom det kommer opp feilmeldinger her, er det ikke nødvendig å eksportere 

filen videre da filen vil være ubrukelig dersom den åpnes i Ecotect Analysis. Dette er en 

funksjon i Revit, laget for ikke å bruke unødvendig tid på en eksport/importprosess.  

 

4.1.3 ECOTECT ANALYSIS 

MODELLERING: 

Ecotect kan også brukes som modelleringsprogram. En modell kan tegnes opp direkte i 

programmet. Bruk av en modell fra Revit eller andre modelleringsprogrammer er da 

unødvendig. 
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IMPORT AV MODELL: 

Når man importerer en gbXML-fil til Ecotect, åpner det seg et vindu hvor programmet viser 

hvilke bygningsdeler som har blitt importert. Her kan endringer gjøres hvis ikke alle 

bygningsdeler har blitt registrert riktig.  

KLIMADATA:  

Innebygd i Ecotect ligger det en database med klimadata for flere steder i verden. Det er 

hovedsakelig steder i USA, Canada samt i de større landene i Europa. Klimadata for 

Skandinavia eller Norge er ikke innebygd i programmet per i dag. Klimadata for de fleste 

steder i verden kan derimot importeres ved hjelp av Google Earth og programmet Energyplus.  

Før klimadatafilen importeres i Ecotect, konverteres filen fra Google Earth til et wea-format. 

Dette gjøres ved hjelp av konvertingsprogrammet Energyplus som kan lastes ned fra US 

Department of Energy.  

Når værdata lastes inn i Ecotect, stiller programmet automatisk inn sted, lengde og breddegrad 

etter filen.  

SONER: 

Ved import av gbXML-filen til Ecotect medfølger de volumene som er definert i Revit med 

rom-objekter. I Ecotect blir disse definert som soner. Innstillinger for hver sone gjøres i zone 

management panel. I dette panelet setter man verdier for internlaster som belysning, personer 

og utstyr, infiltrasjon, samt beskriver energiforsyningssystemet(oppvarming, ventilasjon, 

aircondition) for de ulike sonene, med tilhørende driftstider.  

BYGNINGSELEMENTER: 

Bygningselementer modellert opp i Revit, blir overført via gbXML-formatet og importertes i 

Ecotect. Som nevnt tidligere blir ikke detaljer rundt selve oppbygningen av elementet 

overført. Likevel vil Ecotect kjenne igjen og skille ut ulike bygningskonstruksjoner som 

vegger, tak, vindu, dør, gulv og lignende som er definert i Revit.  

Oppbygning av de ulike bygningselementene bestemmes i programmets kontrollpanel.  Her 

velges det mellom bruk av forhåndsdefinerte elementer fra programmets bibliotek, eller 

oppbygging av eget element. Ecotect har et stort materialbibliotek som kan brukes ved 

oppbygging av egne elementer. Deretter kalkulerer programmet blant annet ut en U-verdi for 

det sammensatte bygningselementet.  

ULIKE ANALYSER 

Ecotect kan brukes til å gjøre følgende analyser i tillegg til Termiske Analyser: 

 Akustiske 

 Lys: 
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 dagslys/kunstig lys 

 Solinnstråling 

 Skygge, refleksjoner:  

Sol-/Skyggediagrammer på ulike objekter til ulik tid 

 Solavskjerming: 

finne optimal solavskjermingsløsninger for bygningen, samt analysere valgt metode i 

forhold til å kunne se direkte solinnstråling på vinduer.  

Programmet gjør også analyser av materialkostnader og energikostnader. 

FORBEREDELSE AV MODELL FØR TERMISK ANALYSE: 

Før man foretar en termisk analyse, må alle soner være innstilt riktig, alle bygningsdeler være 

definert samt at bygningen må gjennomgå en geometrisjekk, en såkalt Inter zonal adjacency 

calculation. Her sjekker Ecotect etter potensielle feil i blant annet materialvalg, om sonene er 

tette, og at de ikke innehar noen overlappende objekter. Eventuelle feilmeldinger må rettes 

opp før videre analyser.  

TERMISKE ANALYSER 

I programmet finnes det ulike termiske analyser man kan utføre: 

 Kalkulere innetemperatur: 

Programmet beregner innetemperatur for alle soner over en 24-timers periode. 

Beregningene går ut i fra en øvre og nedre komforttemperatur som er innstilt tidligere 

i Zone management panelet. Grafen som fremstilles viser hvilke faktorer som påvirker 

innetemperaturen mest, enten det er utvendig temperatur, vind eller solstråling.  

 

 Timesbasert varmegevinst/tap: 

Ved en analyse av varmegevinsten og/eller varmetapet fremkommer størrelsesorden 

på de ulike varmegjennomstrømmingene som virker på de forskjellige sonene over et 

døgn.  Resultater gis i watt eller kilowatt. 

 

 Oppvarmings- og kjølebehov (Monthly space loads): 

Denne analysen viser totalt oppvarmings- og kjølebehov for bygningen for alle 

måneder i året. Man kan velge å se på en sone av gangen eller alle på samme tid. 

Ecotect gjør oppmerksom på at det er oppvarming og avkjøling som fremvises, ikke 

energibehovet. De sier videre at de kalkulerer for valgt energiforsyningssystem for 

hver sone, men ikke effektiviteten til valgt system. Resultater blir fremstilt i Wh, eller 

kWh. 

 

Resultatet av denne analysen, virker sammenlignbar totalt energibehov som NS 3031 

krever i sin Energiberegningsrapport. Det vil si at programmet ikke kan fremstille 

totalt levert energibudsjett, hvor det skal tas hensyn til valg av energiforsyningssystem 
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og effekten dette systemet har.  Gruppen har gjennomført denne type analyse på sine 

case-studies som beskrives nærmere i neste kapittel.  

 

Før analysen gjennomføres, har man muligheten til å velge på hvilken måte 

komfortsonen skal beregnes. Gruppen har valgt den første metoden, flat comfort band, 

i sine analyser. 

 

Flat Comfort Bands:  

Denne metoden benytter de øvre og nedre komforttemperaturer som er angitt for hver 

sone. Ecotect kalkulerer byggets oppvarming- og kjølebehov etter om 

innetemperaturen er over den øvre verdi eller under ned nedre verdien.  

 

Termisk nøytralitet: 
Termisk nøytralitet viser til temperaturen der, i gjennomsnitt, et stort utvalg av 

personer ville føle seg verken kald eller varm. Denne temperaturen påvirkes av både 

det gjennomsnittlige årlige klimaet og dets sesongmessige svingninger.  

 

Adaptive metoder: 

Adaptive komfortmodeller tar mer hensyn til menneskelig atferd. De antar at hvis det 

skjer endringer i det termiske miljøet som medfører ubehag, vil folk generelt endre sin 

atferd og gjennomføre handlinger for å gjenopprette komforten. Slike handlinger kan 

omfatte å ta av klær, redusere aktiviteten eller åpne et vindu. Den viktigste effekten av 

slike modeller er å øke omfanget av forhold som designere kan vurdere som 

komfortabel, særlig i naturlig ventilerte bygninger der beboerne har en større grad av 

kontroll over sitt termiske miljø. 

 

 Årlig lastfordelig 

Følgende verdier kan fremstilles gjennom termiske analyser i Ecotect: 

 

Ledningpåvirkning gjennom materialer:  
Disse påvirkningene viser gevinster som følge av forskjeller i lufttemperaturen 

mellom inne og ute.  

 

Indirekte solenergilaster gjennom ugjennomsiktige objekter:  

Viser gevinsten på grunn av solstråling på utvendige overflater av eksponerte, 

ugjennomsiktig objekter, som vegger og tak.  Solens stråling øker den eksterne 

overflatetemperaturen, som igjen øker varmestrømmen gjennom bygningselementet.  

 

Direkte solgevinster gjennom transparente objekter: 

Viser gevinsten på grunn av solstråling på eksterne overflater av eksponerte 

gjennomsiktig objekter som vinduer aller andre transparente overflater.   

 

Ventilasjon og infiltrasjonsgevinst:  

Viser varmeoverføring på grunn av bevegelse av luft gjennom sprekker og åpninger i 

bygningsmaterialer, for eksempel vinduer, porer etc.  

 

Interne laster fra lys, folk og utstyr  
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Disse lastene har en tendens til å være mer konstante og forutsigbare enn vær-baserte 

laster. Men man kan likevel ofte ende opp med ganske komplekse lastmønstre i større 

bygg ved bruk av mange ulike tidsplaner. 

 

Inter-sonale laster fra varmestrøm mellom tilstøtende soner:  

Viser Inter-sonale gevinster fra varmestrømmer indusert av temperaturforskjeller 

mellom soner. Denne flyten skjer gjennom områder der ulike soner er ved siden av 

hverandre. 

 

 Ressursforbruk  

Programmet kan beregne og gjøre analyser av både forbruk og produksjon av 

grunnleggende ressurser i bygningsmodellen. Ressurser inkluderer strøm, vann, gass, 

bensin, diesel og oljer.  

 

 

4.2 TEST AV DATAVERKTØY  

Oppdragsgiver ønsket at arbeidsgruppen testet ut Ecotect Analysis med tanke på bruk i 

undervisning som et energiberegningsprogram. For gruppen virket det derfor mest 

hensiktsmessig å teste programmet gjennom konkrete case-studies/eksempler. Med denne 

fremgangsmåten kunne gruppen gå fra teori til praksis i arbeidet, samt gjennomgå en 

læringsprosses om de ulike programvarene. Metoden ble valgt for at gruppen best kunne 

opparbeide seg kunnskap om temaet, samt gi en helhetlig vurdering av programmet i forhold 

til bruk i undervisning. 

Oppgavens problemstilling legger også vekt på bruk av energiberegnings- og analyseverktøy 

for bruk i prosjekteringsprosessen av et byggeprosjekt.  Metodevalget kunne her, i 

samhandling med arbeidsgruppens tilegnelse av teorikunnskap, bedre hjelpe (gruppen) til å 

vurdere til hva, og hvor i prosjekteringsprosessen programmet er best egnet.  

Under beskrives de ulike case-studiene gruppen har gjennomgått. De konkrete 

arbeidsprosessene med tilhørende utfordringer arbeidsgruppen støtte på underveis ved 

gjennomgang av de ulike ”casene”, blir beskrevet nærmere under Resultat: Programvare 

 

 

4.2.1 UTFØRELSE AV ET CASE-STUDIE:  

Gruppen ble tidlig oppmerksom på at det var mulig å modellere direkte i Ecotect Analysis. 

Men ettersom det var ønskelig å se nærmere på energianalyser i en moderne 

prosjekteringsprosess, prosjektering med BIM, fant gruppen det mest hensiktsmessig å først 

modellere i Revit. Prosjektmodellen som skulle tegnes opp i Revit ble da en tenkt BIM-

modell hvor gruppen senere skulle hente ut den informasjonen den trengte for å gjøre analyser 

i Ecotect Analysis.  
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For å kunne sammenlikne resultater skulle gruppen kjøre samme c ase-studie i 

Programbyggernes energiberegningsprogram SIMIEN. Med konkrete tall fra SIMIEN, som er 

et godkjent beregningsprogram etter NS 3031, ble det lettere å vurdere nøyaktigheten til 

resultatene fremstilt i Ecotect Analysis.  

4.2.2 CASE 1: THON HOTELL HAUGESUND 

Da valg av metode var gjennomført ønsket arbeidsgruppen å finne et konkret prosjekt å jobbe 

med. Ved å velge et prosjekt som enten var bygget eller som i fremtiden ville bli oppført, følte 

arbeidsgruppen at den fikk en bedre innblikk i et reelt byggeprosjekt og tilhørende 

prosjekteringsprosesser.  Det var ikke ønskelig at gruppen laget sitt eget prosjekt, da det lett 

kan føre til at viktige prosesser eller detaljer som vanligvis hører med i et 

prosjekt/prosjekteringsprosess ble oversett. Bakgrunnen for dette var at gruppen innehar ingen 

reell kompetanse på dette området og var redd for at det kunne bli en ødeleggende faktor for 

selve oppgaven og dens hovedmål. 

Via deltidsjobben til en av arbeidsgruppens medlemmer, hos Torstein Ramberg Arkitekter 

MNAL, fikk gruppen tilgang til ulike prosjekter. Arkitektkontoret tegner i all hovedsak større 

kontorbygg, leilighetsbygg og næringsbygg. Dermed falt det seg naturlig å velge et av de 

mindre prosjektene ved kontoret, et hotellbygg for Olav Thon Gruppen.  Valget ble tatt på 

bakgrunn av at bygget var i en tidlig prosjekteringsfase, hvor rammesøknad ble innsendt til 

Haugesund kommune primo januar, samt at hotellet skulle prosjekteres i henhold til 

forskriftene i TEK 10.  

INFORMASJON OM PROSJEKTET, INNDATA: 

 Underlaget fra arkitektkontoret var todimensjonale rammesøknadstegninger i dwg- 

format.  

 Hotellet har et samlet BRA på 5982 kvm, fordelt på 7 etasjer. 

 Det er totalt 175 rom, hvor 126 er hotellrom fordelt på de 5 øverste etasjene, første 

etasje består av 24 rom, underetasjen har parkeringskjeller samt tekniske rom.  

 Hotellet skal tilfredsstille kravene til energiklasse B 

 Beliggenhet: Haugesund, bymiljø 

 Energiforsyning: Varmepumpe og elektrisitet 

 

SIMIEN: 

Arbeidet med å legge inn data i SIMIEN ble startet etter arbeidet med å modellere hotellet i 

Revit. I henhold til NS 3031 skal man ved energiberegninger dele bygget inn i soner ved 

flerfunksjonsbygninger, ved ulike tekniske installasjonssystemer, ved ulikt solforhold eller 

ved ulike interne varmetilskudd i bygget. Denne soneinndelingen er uavhengig av hvilket 

program man bruker for beregninger. Etter nøye gjennomgang av tegningsunderlaget fra 

arkitekten ble hotellet delt inn i 25 soner, etter beste evne i henhold til standarden.  Denne 

inndelingen av bygget i soner og beskrivelse av disse ble påstartet i SIMIEN parallelt med 
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modellering i Revit. Da arbeidet med dette case-studiet ble lagt ned, hvor grunnen blir 

beskrevet nærmere nedenfor, ble også videre arbeid i programmet SIMIEN følgelig avsluttet.  

REVIT ARCHITECTURE: 

Arbeidet med denne case-studien startet opp ved at hotellet ble modellert opp i Revit 

Architecture. Selve modelleringsjobben i Revit viste seg å være en tidkrevende prosess.  

Hotellbygget ble påbegynt ved at det ble opprettet såkalt ”project-sharing” i Revit. Project-

sharing er en funksjon i programmet som tillater at flere brukere jobber i samme prosjekt på 

samme tid. Med det menes at en hovedfil ble opprettet på serveren og at flere brukere jobber 

med sin lokale fil på egen datamaskin og bare oppdaterer hovedmodellen jevnlig. 

Underetasjen, samt første og andreetasje av bygget, ble ved hjelp av denne funksjonen i 

programmet modellert opp parallelt med hverandre.  

Da de resterende etasjene er svært like i oppbyggingen som andre etasje, var tanken at man 

her skulle kopiere opp denne etasjen oppover i modellen og deretter utføre eventuelle 

endringer der det var behov for det. Arbeidet med de tre første etasjene tok mye tid selv om 

gruppen var kjent med Revit Architecture fra tidligere. Årsaken til det var at bygningen måtte 

deles inn i såpass mange soner som 25 for å tilfredsstille kravene i standarden. I tillegg hadde 

ikke gruppen, på dette tidlige stadiet i hovedprosjektet, tilegnet seg nok kunnskaper om hvor 

mye, og hvilken type informasjon som faktisk var tilgjengelig etter en filutveksling via 

gbXML-formatet.  Det ble lagt for mye tid og resurser ned i å berike modellen mest mulig. 

Modellering av denne type detaljinformasjon
1
 var bortkastet tid, da det senere viste seg at 

denne informasjonen ikke ble overført ved en eksport/import via gbXML-formatet.  

Ettersom problemstillingen til hovedoppgaven i hovedsak legger vekt på analyseverktøyet 

Ecotect Analysis og ikke Revit Architecture som et modelleringsverktøy, ønsket ikke 

arbeidsgruppen å bruke for mye tid på dette arbeidet. Det ble derfor etter en tid bestemt at 

gruppen skulle legge ned arbeidet med å modellere hotellet i Revit. 

Det var allikevel ønskelig fra gruppen å kjøre en test av den uferdige modellen i Ecotect 

Analysis. For å kunne gjennomføre dette, ble bygget dermed ”lukket” ved sette på et tak over 

de ferdigstilte etasjene, se figur 8. Et tett bygg med tette soner er en forutsetning før man kan 

foreta en analyse i Ecotect Analysis.   

                                                 

1
 Se tekst om Revit Architecture og Ecotect Analysis som BIM prosjekteringsverktøy for 

hvilke type informasjon som overføres via filformatet gbxml.   
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Figur 8:Modellfil av Thon Hotell, modellert av arbeidsgruppen i Revit Architecture 

 

4.2.3 FILOVERFØRING VIA GBXML-FORMATET TIL ECOTECT ANALYSIS 

Ved første filoverføring ble Revit-modellen eksportert via gbXML-formatet, som blir anbefalt 

av programleverandøren, i stedet for å benytte seg av IFC-formatet. Før man får lov til å lagre 

modellen i gbXML-formatet, skal modellen gjennomgå en sjekk for eventuelle feil i Revit. 

Kommer det opp feilmeldinger her, er det ikke nødvendig å eksportere filen videre da filen vil 

være ubrukelig dersom den åpnes i Ecotect Analysis. Da case-studie 1, det vil si tre etasjer av 

hotellet, ble forsøkt eksportert første gang dukket det opp utallige feilmeldinger under 

eksportprosessen, se figur 9. 
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Figur 9:gbXML eksport av case-studie 1, fra Revit Architecture 

 

Kompleksiteten av hotellbygget, og inndelingen i alle sonene, ble sett på som en grunn til alle 

de ulike feilmeldingene. Selv om gruppen hadde kjennskap til modellering i Revit, var 

kunnskapene om inndeling av soner for filoverføring via gbXML på daværende tidspunkt på 

basisnivå. Muligheten for å nøste opp og løse alle disse feilmeldingene ble sett på som en 

svært tidkrevende jobb. Sjansen for å nå det endelige målet, å få filen over i Ecotect Analysis 

og dermed fortsette analyse arbeidet her, ble ansett som meget liten.  

Som selvlærte innenfor feltet følte gruppen at de ikke hadde nok kunnskaper til å kunne foreta 

en riktig vurdering av Ecotect med case 1. Man så det som unødvendig å bruke mer tid og 

arbeid på dette og case 1 ble dermed avsluttet.  

Det ble ikke gjennomført noen termiske analyser av bygget i Ecotect og gruppen kan ikke 

fremlegge noen resultater fra energiberegninger utført fra case 1. 

 

 

4.3 CASE 2: KONTORBYGG  

Allerede før gruppen hadde valgt å avslutte arbeide med Case 1, hadde man lekt med tanken 

på å bytte over til et mindre komplisert bygg. Gjennom bruk av SIMIEN for Case 1, var 

gruppen blitt oppmerksomme på at det lå en eksempelfil i programpakken. Filen kan også 

finnes på Programbyggernes hjemmeside.[41] Eksempelfilen viste hvordan energiberegninger 

var blitt gjennomført for et lite kontorbygg i Bergen.  Dette kontorbygget var meget enkelt 
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utformet, men hadde et mer avansert energiforsyningssystem. Energiberegningene blir i 

eksempelfilen gjennomgått svært grundig. Fordelen med å ta i bruk dette bygget, som 

grunnlag for en analyse i Ecotect, var at gruppen da hadde et sett med nøyaktige resultater fra 

SIMIEN som man kunne stole på, og som var godkjente beregningsmåter i henhold til NS 

3031. Gruppen kunne med dette også gå inn i eksempelfilen og hente ut inndata som man 

trengte for analyser i Ecotect.  

At gruppen endret utgangspunktet for case-studiet hadde ingen store påvirkninger på selve 

oppgaven og tilhørende problemstilling, heller tvert imot. Det ble nå bedre tid til å fokusere på 

Ecotect og opparbeide seg gode kunnskaper om dette programmet.  

 

4.3.1 CASE-STUDIE 2A OG 2B 

I eksempelfilen fra SIMIEN blir det utført to energiberegninger av kontorbygget, den ene er 

en beregning hvor bygget blir testet mot faktiske forhold. Det vil si med værdata for Bergen, 

og faktiske verdier for driftsdager av bygget, driftstider av ventilasjonsanlegg, internlaster og 

oppvarmingsanlegg.   

Kontorbygget blir også testet opp mot forskriftene i TEK 07/TEK 10. Her er det andre 

parametere som gjelder. I NS 3031 henvises det til vedlegg A og B for normative verdier for 

evaluering mot forskrifter. Disse fastsatte verdiene gjelder for: 

 Klimadata for Oslo 

 Driftsdager settes etter bygningskategorien 

 Faste driftstider for ventilasjonsanlegg, internlaster og oppvarmingsanlegg 

 Faste verdier for effekt og varmetilskudd for belysning, teknisk utstyr og personer 

 Faste settpunkttemperaturer for oppvarmingsanlegget 

Til grunn for begge energiberegningene ligger kontorbygget som beskrevet under Case 2: 

Kontorbygg. Det var ikke nødvendig med noen modifikasjoner i Revit for å gjennomføre de 

ulike analysene. I Ecotect var det nødvendig med endringer i henhold til vedlegg A og B i NS 

3031.   

De følgende case-studiene som ble gjennomført på bakgrunn av eksempelfil fra SIMIEN er: 

 Case 2a: Kontorbygg Bergen 

 Case 2b: Kontorbygg Oslo 

 

4.3.2 INFORMASJON OM PROSJEKTET, INNDATA:  

Alle inndata om kontorbygget er hentet fra eksempelfilen fra SIMIEN 

 Et mindre kontorbygg med fire kontorer og et møterom, beliggende i Bergen. 

 Plantegning, se figur 10 
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Figur 10: Kontorbygg, eksempelfil fra SIMIEN 

 

Mål: 

 Kontor 1 og 2:  4.5 x 3.5 meter 

 Kontor 3 og 4:  6 x 3.5 meter 

 Korridor:  13 x 1.2 meter 

 Møterom:  7 x 5.5 meter 

 Utvendige mål på bygningen er 11.2 x 17.7 meter 

 

Oppbygning: 

 Det er flat himling mot kaldt loft på kontorene og i korridor, med takhøyde på 2.5 

meter 

 I møterommet er det skråhimling med gjennomsnittlig takhøyde på 3 meter 

 Gulvkonstruksjonen er plate på mark med 200mm isolasjon 

 Takkonstruksjonen i møterommet har I-profil sperrer med 300mm isolasjon 

 Takkonstruksjonen i kontorene og korridor har bjelkelag med I-profil med 250mm 

isolasjon mot kaldt loft 

 Fasaden er i 36 med mer bindingsverk med 200mm isolasjon. Alle vinduene i 

bygningen er av samme type (3-lags lavenergivinduer med målene 1.4 x 1.2 meter) 

 I korridoren er det en ytterdør med 60 % glassinnslag 

 

Energiforsyning: 

 Vannbårent system med en kombinasjon av en varmepumpe og en el-kassett 

 Varmepumpen dekker 80 % av romoppvarmingen og 70 % av tappevannsbehovet 

 Varmefaktoren for varmepumpen er 2,8 med en systemvirkningsgrad på 2,5 

 El-kassetten har en virkningsgrad på 0,98 og en systemvirkningsgrad på 0,88 

 

Ytterligere inndata for energiforsyning samt ventilasjonssystemer for de ulike delene 

av bygget er hentet direkte fra eksempelfilen og brukt i Ecotect.   
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Soneinndeling: 

 Møterommet defineres som egen sone 

 Kontor 1 og 2, se figur 10, utgjør en sone. Kontorene har likt bruksmønster og ligger 

mot østfasaden 

 Kontor 3 og 4 slås sammen til en sone. Kontorene har likt bruksmønster og har 

vinduer mot nordfasaden.  

 Korridoren defineres som egen sone. 

 

4.3.3 SIMIEN 

Gruppen hadde ikke noe direkte arbeid å gjøre for dette case-studiet i SIMIEN. Her var alle 

data tilgjengelige på forhånd. Allikevel har eksempelfilen blitt gjennomgått i detalj. Både for 

å forstå programmets oppbygning og bruksmønster, samt for å hente ut nødvendig 

informasjon for bruk i Revit og Ecotect.  

 

4.3.4 REVIT ARCHITECTURE: 

Modelleringen i Revit ble gjort på bakgrunn av informasjonen som var tilgjengelig fra 

eksempelfilen. Det ble lagt vekt på å modellere bygget riktig med tanke på utforming, 

soneinndeling og plassering av vinduer. Selve oppbygningen av konstruksjonsdelene ble i 

Revit modellert som ”generic”, det vil si at de ikke inneholder noe informasjon om 

oppbygning, isolasjonstykkelse og liknende. For vinduene gjelder det samme, størrelse og 

plassering er i henhold til plantegning, men det er i Revit ikke lagt inn noe informasjon om 

type vindu og u-verdi.  Denne informasjonen ble senere tilføyd i Ecotect.  

 

Figur 11: Case 2, modellert i Revit av arbeidsgruppen 

Gruppen støttet på problemer med tanke på utforming av taket. Skråhimlingen i møterommet 

gikk greit å modellere. Da man skulle modellere opp flat himling mot kaldt loft (skrå tak), 

dukket det opp en del feilmeldinger i programmet. Dette skjedde på grunn av at det ble 

vanskelig å definere hvor sonen stoppet mot taket (yttertak eller himling). Ettersom det 

viktigste, med tanke på energianalyser, er å definere soner i forhold til hvor isolasjonen er 
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plassert konstruksjonen, endret gruppen takkonstruksjonen over møterom og korridor til en 

flat takkonstruksjon. Se figur 11  

 

4.3.5 FILOVERFØRING 

For å eksportere Revit-filen til gbXML-format, måtte man som ved Case 1, først foreta en 

sjekk av bygget.  Med opprinnelig takkonstruksjon over møterom og korridor fikk man som 

nevnt over opp en del feilmeldinger. Etter en del prøving, feiling og rettelser kom gruppen 

fram til at en endring av konstruksjonen ville være det beste. Da endringene var gjennomført 

gikk eksporteringen til gbXML-formatet uten problemer.  

 

4.3.6 ECOTECT ANALYSIS: 

Ved case 1 fikk ikke gruppen noe mulighet til gjøre en analyse av bygningen I Ecotect. 

Kunnskapene om programmet før import og analyse av case 2 var dermed basert på tutorials 

som fulgte med i programpakken, hjelp/søkefunkjsonen i programmet og ved hjelp av 

videofilmer funnet på Youtube.  

Gruppen utførte en termisk analyse etter å ha fulgt samme arbeidsprosess som beskrevet 

under kapittel 4.1. 

Å følge dette oppsettet fungerte i all hovedsak fint. Ettersom det var første praktiske møte 

med programmet, brukte naturlig nok gruppen en del tid på enkelte av prosessene. Det dukket 

opp noen problemer med ulike innstillinger underveis, samt spørsmål som det tok litt tid før 

man fant svaret på. Det var også enkelte funksjoner i programmet som arbeidsgruppen 

etterlyste. Disse punktene vil bli diskutert nærmere under kapittelet Resultat/Diskusjon.  

 

 

4.4 RESULTAT PROGRAMVARE  

4.4.1 SIMIEN: 

Case 2 bygger direkte på eksempelfilen fra programmet SIMIEN. Gruppen har ikke endret på 

noen av innstillingene i filen, men har gjennomgått eksempelfilen grundig for å tilegne seg 

kunnskaper om programmets oppbygning og kontorbyggets inndata.  

Ettersom SIMIEN er validert i henhold til NS 3031 er programmet påpasselig med å bruke 

terminologi fra standarden og teknisk forskrift. SIMIEN er ikke et BIM-basert program, men 

et kalkulasjonsprogram. Bygges det opp et prosjekt for energiberegninger i SIMIEN, er man 

nødt til å definere alle sonene i bygget, samt taste inn alle arealer, volumer og inndata 

manuelt. 
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Det første som gjøres når det opprettes et prosjekt i SIMIEN, er at antall soner i bygget 

defineres. Under hver sone legges det inn data om sonens oppbygning, bygningselementer, 

energiforsyningssystem, internlaster, oppvarmings- og ventilasjonssystem samt tilhørighet til 

omkringliggende soner. Med andre ord, når det kommer til soneinndeling og inndata her, er 

det mange innstillinger å ta hensyn til som til tider kan føles litt uoversiktlig. Programmet gir 

deg mulighet til å kopiere soner. Man kan derfor bruke dette som utgangspunkt, det vil si 

kopiere soner og deretter endre innstillingene der det finnes avvik fra de sonene man kopierer. 

Programmet kan i en BIM-verden føles noe tungvint å bruke ettersom ingen data kan 

automatiseres og gjenbrukes.  

I SIMIEN blir resultatene presentert på en oversiktlig måte. De kan fås i tabellform eller 

grafisk form. Man finner også igjen samme oppsett som i NS 3031 (se tekst om NS 

3031:2007). Programmet gir en muligheten til å få fram følgende data: 

 varmetapsbudsjett 

 budsjett for totalt energibehov med alle poster i henhold til NS 3031 

 netto levert energibehov 

 evaluering direkte mot teknisk forskrift  

Under punktet om evaluering opp mot Teknisk forskrift får man her direkte opp poster som 

sier noe om i hvilken grad bygget tilfredsstiller kravene i henhold til: 

 energitiltak 

 varmetapsramme 

 energiramme 

 minstekrav 

 luftmengder ventilasjon 

I tillegg til direkte evaluering mot Teknisk forskrift tilbyr programmet evaluering mot 

passivhusforskriften, samt grunnlag for videre energimerking av bygningen.  

 

4.4.2 ECOTECT: 

Gruppen har i størst mulig grad fulgt og brukt samme innstillinger som i eksempelfilen fra 

SIMIEN. Ettersom SIMIEN er et kalkulasjonsprogram mens Ecotect er et 3D-analyseprogram 

fremstår de to programmene svært forskjellige hva angår oppsettet og brukerpanel. Siden 

Ecotect er et amerikanskprodusert program er programmets oppsett og alle innstillinger på 

engelsk. Korrekt bruk av Ecotect forutsetter derfor en del kunnskaper om engelsk 

fagterminologi. Det var som regel ikke noe problem for arbeidsgruppen da begge har en del 

erfaring med teknisk engelsk. Det faktum at de fleste verdier man taster inn har de samme 

benevnelsene både på norsk og engelsk, gjorde det enklere å kontrollere at man hadde tastet 

inn de ulike inndata på riktig sted i Ecotect.  
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4.4.3 BYGNINGSDELER 

Ecotect sin funksjon for definering av bygningsdeler fremstår som svært elegant og hendig. 

Brukeren kan velge å ta i bruk bygningsdeler som allerede er definerte i programmets 

bibliotek eller disse kan lages selv. Ecotects bibliotek inneholder ikke typiske norske 

bygningsdeler, det vil si bygningskonstruksjoner i tre, så disse må man som oftest definere 

selv. Programmet har derimot et meget godt materialbibliotek. Dette har for gruppen medført 

at oppbyggingen av de ulike konstruksjonsdelene i eksempelbygget har fungert bra. På 

bakgrunn av hvilke materialer som er valgt i bygningsdelen, regner Ecotect ut de ulike u-

verdiene automatisk. Gruppen modellerte opp vegger, tak og gulv etter beskrivelser i SIMIEN 

og kom ut med u- verdier som stemte overens med hva som var oppgitt i eksempelfilen i 

SIMIEN. Når arbeidsgruppen kom til valg av vindustype til kontorbygget, viste det seg i 

Ecotect at programmets elementoppbygningsfunksjon hadde sine begrensninger. Vinduene i 

kontorbygget skulle i følge eksempelfilen være 3-lags lavenergivinduer med en samlet u-verdi 

på 0,95, inkludert karm og ramme. Gruppen fant det vanskelig å finne eksakt samme type 

vindu i Ecotect sitt bibliotek. Selv om man har som valgmulighet i Ecotect å legge inn type 

glass og antall, ble det i dette tilfellet ikke samsvarende u-verdier mellom de to programmene. 

Gruppen prøvde ulike sammensetninger av glasstyper, og den laveste verdien som ble 

oppnådd var på 1,7.  Dette tallet avviker mye fra den oppgitte verdien 0,95 fra SIMIEN.  

Ved et reelt byggeprosjekt er det i en tidligfase kun bestemt hva slag standard man setter for 

vindustypen, eksempelvis to eller trelags lavenergivindu med tre eller 

aluminiumskarm/ramme. Først når leverandøren er bestemt, vil man ha for hånden den 

oppgitte og da den faktiske u-verdien for valgt vindustype. Gruppens erfaring er at det ikke 

bør stoles blindt på Ecotects u-verdiberegninger når det kommer til vinduer. Derfor bør en enn 

viss oppfattelse av hva u-verdien for det sammensatte vinduet skal ligge på være tilstede. Det 

er dog hensiktsmessig at man kan overstyre den u-verdien programmet automatisk regner ut.  

Både hvis man mener verdien er feil, og også dersom man har fått oppgitt en u-verdi fra 

leverandør.  

 

4.4.4 SONER  

Som nevnt i kapittel 4.1, innstiller man verdier for internlaster (belysning, personer, utstyr), 

infiltrasjon samt beskriver energiforsyningssystemet (oppvarming, ventilasjon, aircondition) i 

programmets Zone management panel. Dette gjøres for alle de ulike sonene med tilhørende 

driftstider. Hvor og hvilke verdier man taster inn for internlaster og infiltrasjon er oversiktlig 

og enkelt å lokalisere i Zone management-panelet. Denne prosessen voldte ikke gruppen noen 

spesielle problemer.  

Det behøves ikke legges inn data om arealer, volumer, antall og definerte bygningsdeler fordi 

programmet generer dette automatisk fra 3D-modellen.  
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4.4.5 OPPSETT FOR ENERGIFORSYNINGSSYSTEM, OPPVARMING, 

VENTILASJON OG AIRCONDITIONING I SIMIENS OG ECOTECT 

Her ligger den største usikkerhetsfaktoren for nøyaktigheten til resultatet i de to ulike case-

studiene, slik arbeidsgruppen har erfart det. Gruppen hadde kun opplysninger om 

oppvarmings- og ventilasjonsanlegget fra eksempelfilen i SIMIEN. Gruppen var ved flere 

anledninger under inntasting av data i Ecotect usikker på om informasjonen fra eksempelfilen 

i SIMIEN var tilstrekkelig, ettersom oppsettet for oppvarmings- og ventilasjonsanlegg var så 

forskjellig for de to programmene.   

I SIMIEN skilles det mellom innstillinger for energiforsyningssystem for hele bygningen og 

oppvarmings- og ventilasjonsanlegget for de ulike sonene. Det vil si at innstillingene for 

energiforsyningssystemet og oppvarmings- og ventilasjonsanlegget er helt uavhengige av 

hverandre og tastes inn i tre ulike paneler i SIMIEN. I Ecotect finnes 

energiforsyningssystemet samt oppvarmings- og ventilasjonssystemet under innstillinger for 

HVAC-anlegget og Zone profiles i Zone management panelet.  

Arbeidsgruppen føler de har, etter beste evne, klart å stille inn HVAC-anlegget i Ecotect så 

nøyaktig som mulig. Dog kan gruppen ikke si dette med sikkerhet.  

Case 2a og 2b, innstillinger av HVAC-anlegg ligger vedlagt, se vedlegg C. 

 

4.4.6 TROVERDIGHET AV RESULTAT 

Arbeidsgruppen mener den har tastet inn de riktige innstillingene i forhold til utforming av 

bygget, materialbruk, oppbygging av de ulike bygningsdelene, samt innstillinger i forhold til 

internlaster, infiltrasjon og i soneinnstillingene. Den største usikkerheten i forhold til resultatet 

oppnådd i Ecotect, ligger i innstillinger lagt til ved oppsett av energiforsyningssystem og 

HVAC-anlegg. Uansett avviker ikke resultat oppnådd i Ecotect så mye fra hva som er tilfellet 

for eksempelbygget i SIMIEN.  

Kunne gruppen med 100 prosent sikkerhet si at alle deres innstillinger var korrekte, ville de 

hatt et bedre grunnlag for å si noe om programmets beregningsmetode(ledningsevnemetoden) 

var sammenlignbar med SIMIEN sin dynamiske beregningsmetode. Dersom resultatet i 

Ecotect hadde avviket mye fra resultater fremstilt i SIMIEN kunne man direkte konkludert 

med at ledningsevnemetoden brukt i Ecotect ikke er like omfattende og nøyaktig som den 

dynamiske beregningsmetoden.  

Programmet bygger på forenklede standarder og beregningsmetoder, men gruppen mener på 

bakgrunn av sine resultater at Ecotect er godt nok for å gi et overslag og en indikasjon på 

oppvarming og kjølebehov i enkle bygg.  
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4.4.7 RESULTATER FRA ECOTECT SAMMENLIGNET MED RESULTATER FRA 

SIMIEN 

I tabellen viser gruppens resultat oppnådd i Ecotect fra de ulike case-studiene. Resultatet er 

basert på analysemetoden Oppvarmings- og kjølebehov (Monthly space loads), som er 

beskrevet nærmere i kapittel 4.1.  

 Resultatet fra SIMIEN er bygningens totale energibehov. 

For utfyllende resultat fra Ecotect se vedlegg A og B. 

 Case 2a: Bergen Case 2b: Oslo 

Ecotect Analysis   96,8 kWh/m² 130, 1 kWh/m² 

SIMIEN 107,8 kWh/m² 143,3 kWh/m² 
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5. DISKUSJON 

5.1 INNLEDNING 

Hovedmålet med denne oppgaven har vært, etter ønske fra Høgskolen i Oslo, å gi en 

vurdering av programmet Ecotect Analysis for fremtidig bruk i undervisning. Gruppen 

utformet i samarbeid med sin veileder Heidi Liavåg, en problemstilling for oppgaven. Denne 

problemstillingen belyste temaer gruppen ønsket å finne svaret på. Punktene var følgende: 

 i hvilken grad Ecotect Analysis egner seg best for store kontra små bygg 

 i hvilken grad Ecotect Analysis kan sammenliknes med og eventuelt erstatte andre 

energiberegningsprogrammer. I hovedsak vil dette være SIMIEN, men også andre 

program kan være aktuelle å sammenligne mot 

 hvor godt endringer av byggets materialer håndteres av programmet og hvilke 

konsekvenser slike endringer har   

Etter å ha lest seg litt opp på temaet og satt seg mer inn i programvaren så gruppen 

viktigheten av å trekke inn flere punkter rundt den opprinnelige problemstillingen. I følge 

dem, viktige punkter som ville øke gruppens forståelse og gi bedre innsikt vedrørende 

Ecotects funksjon og egnethet i undervisningssammenheng.  

De utvidede punktene er som følger: 

 Energiberegninger i fremtidens prosjekteringsfaser kontra dagens, hvordan utføres 

disse i dag og hvorfor. Hvordan blir det naturlig å tenke seg at fremtidens 

energianalyser utføres 

 Kan Ecotect Analysis brukes som et fullverdig energiberegningsverktøy i hht.  Norsk 

Standard og som et ”BIM verktøy”. Hvorfor/hvorfor ikke 

 Hvilke beregningsmetoder er programmet basert på 

 Er resultatene man får troverdige 

 Er det et program som er brukervennlig, kan det med fordel brukes av studenter samt i 

undervisning for å gi økt kunnskap om energiberegninger og BIM.  

 Hva har implementering av BIM i byggebransjen gjort for å fremme verdien av 

energisimuleringer 

 

Ved bruk av Ecotect Analysis har gruppen opparbeidet seg kunnskaper om programmet. 

Gjennom dette arbeidet samt ved lesing av teori føler gruppen nå at de har bakgrunn for å 

besvare de ulike punktene i problemstillingen. Oppsettet for diskusjonen vil preges av at 
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temaer fra teoridelen vil bli tatt opp i samme rekkefølge der det er hensiktsmessig, og deretter 

vil gruppen diskutere Ecotects relevans til temaet.  

 

 

5.2 BYGGEBRANSJEN  

Produktiviteten i byggebransjen har sunket de siste 50 årene, til tross for at mange andre 

bransjer som industrien og varehandelen har klart å doble sin produksjonskapasitet. Det har 

lenge vært behov for endringer i næringen og nå virker det også som om det er noen 

omveltninger på gang. Men fortsatt tas tradisjonelle prosjekteringsmetoder i bruk av mange i 

byggenæringen.  Todimensjonale tegningsunderlag og tegningssett i pdf-formater er fortsatt 

utbredt i stor grad. 

Dagens prosjekthåndtering er i en overgangsfase. Tradisjonelle og mer moderne 

prosjekteringsmetoder brukes om hverandre, både internt i bedriftene og mellom de ulike 

aktører i næringen i et prosjektsamarbeid. Hvis det er arkitekten som i hovedsak står for 

designprosessen på forprosjektstadiet, uten innvirkning fra rådgivende ingeniører eller andre 

konsulenter, gjør det Ecotect til et arkitektverktøy. Om det ikke modelleres i 3D, har man i 

utgangspunktet ikke bruk for Ecotect. Men Ecotect er et potensielt viktig verktøy for bransjen. 

Programmet setter fokus på gode energibesparende løsninger i en tidligfase og prøver å 

avverge etterpåklokskap i form av løsninger som blir for kostbare fordi de introduseres for 

sent. 

Skulle man benytte seg av en mer integrert prosjekteringsprosess hvor rådgivende ingeniører 

og konsulenter kommer inn ved oppstart av prosjektet, ville programmet også bli aktuelt for 

en ny brukergruppe. Beskrivelse av VVS-systemets oppsett ligger til grunn for en stor del av 

energiberegningene. Følgelig utgjør også VVS -innstillingene en stor del av de termiske 

analysene i Ecotect.  Spesielt i store bygg blir det ofte nødvendig medomfattende og 

kompliserte VVS- eller HVAC-anlegg. I slike tilfeller kan både en arkitekts og en 

byggingeniørs kunnskaper om temaet bli mangelfulle. Skal programmets potensiale bli 

utnyttet fullt ut vil det være en idé at de ulike aktørene beriker modellen i Ecotect med 

bakgrunn fra sitt spesialfelt. Slik kan bygningsingeniøren eller arkitekten ta seg av 

utformingen av bygget og beskrivelse av bygningsdeler mens en VVS-ingeniør kan 

konsentrere seg om energiforsyningssystemet og dets underkomponenter. På denne måten får 

man full uttelling for programmet og de ulike aktørenes kunnskaper.  

 

 

5.3 PROGRAMMETS EGNETHET I FORHOLD TIL NORSKE FORHOLD  

Det første gruppen ønsker å belyse her er det faktum at dette er et amerikanskprodusert 

dataverktøy. Norge har, som nevnt i teoridelen, en av de strengeste energikravene man finner i 
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Europa. Globalt sett er Norge et lite land. At et amerikansk program (Autodesk) ikke legger 

seg på de norske nivåene, kan ikke anses som svært overraskende. Den norske brukerandelen 

er nok også relativ liten sett i forhold til antall brukere på verdensbasis. Det gjenstår å se om 

Autodesk fortsetter å være blant de beste i bransjen for bygningsrelaterte dataverktøy og 

integrerer krav fra flere lands lovverk og byggeforskrifter.  

 

 

5.4 LOVVERKET 

Problemet med Ecotect er derimot at selve beregningsmetoden er basert på 

ledningsevnemetoden og ikke dynamisk metode som den norske standarden krever. Gruppen 

har ikke satt seg videre inn i det datatekniske aspektet av programmet, men vil allikevel anta 

at et skifte av selve beregningsmetoden er av et større omfang enn bare det å integrere en 

ekstra standard i programpakken. Ecotect klarer heller ikke å ta hensyn til effekten av 

energiforsyningssystemet. Med det menes at Ecotect ikke klarer å fremstille netto levert 

energi til bygningen. Oppvarmings- og kjølebehovet blir regnet ut og dette er det nærmeste 

man kommer bygningens totale energibehov. I Norge legges det vekt på at man ikke skal 

kunne følge forskriftene om laveste u-verdi til alle bygningsdelene og deretter bare legge opp 

til elektrisk fyring for all oppvarming i bygningen. I programmet SIMIEN blir dette tatt 

hensyn til. Imidlertid skal man huske på at ved energianalyser ved tidligfase kan det ofte være 

ønskelig å få ut et tall på energibehovet til bygget og ikke netto levert energi. Dette for å 

bruke resultatet som indikasjon på hvordan man ligger an i forhold til kravene i 

energirammemetoden i TEK 10. Verdiene her gjenspeiler hvilke verdier teknisk forskrift 

krever som minstekrav til de enkelte bygningskategoriene. Dette kan føres inn i rekken av ting 

som gjør dette til et energianalyseprogram for bruk i tidligfaser av et byggeprosjekt.  

De termiske resultatene fra Ecotect bør derfor brukes som en referanse for å sammenligne 

ulike designløsninger og ikke for å dokumentere selve oppvarmingsbehovet. 

 

 

5.5 KLIMADATA  

For å få en fullstendig analyse er man avhengig av klimadata fra det aktuelle stedet. Norsk 

standard krever at det i Norge analyseres opp mot værdata fra Oslo. I programmet ligger det 

fra programleverandøren inne værdata for en rekke steder i USA og Canada samt fra noen 

større byer i Europa. Norge og Oslo er ikke på denne listen, men programmet gir deg 

muligheten til å laste opp disse dataene fra nettet. Dette er noe tungvint første gang det gjøres 

og blir av gruppen ansett som en tidkrevende prosess. Til gjengjeld lagrer disse klimadataene 

seg i en mappe i programmet og kan dermed benyttes ved senere analyser.  
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Selv om Ecotect ikke er et godkjent program for norske forhold, bør man allikevel ikke 

forkaste bruken av denne typen program. Med et strengere lovverk blir det desto viktigere 

med analyseverktøy som kan brukes i en tidlig fase av prosjekteringen. At man dermed får 

muligheten til å veie ulike forslag opp mot hverandre ved bruk av relativt enkle modeller, kan 

være av stor betydning for hvor godt man til slutt kommer ut av det energimessig. Alle 

programmer er forenklet og vil aldri gjenspeile de faktiske forholdene hundre prosent. Her er 

det selvsagt mange faktorer som spiller inn. Brukerne av bygget, utførelse (godt håndverk) og 

endret bruksområde eller ulikt bruksmønster enn først antatt, vil alt ha en innvirkning.  

 

 

5.6 PROSJEKTERINGSPROSESSEN 

Ved oppstarten av et byggeprosjekt blir miljømålene for prosjektet definert. Disse 

miljømålene tar utgangspunkt i prosjekteiers miljøpolitikk, konsekvensutredningen av 

prosjektet samt offentlige lover, forskrifter og myndighetskrav som er relevante for prosjektet. 

En tidlig analyse av bygningen og hva utformingen, orienteringen i forhold til 

himmelretningene samt størrelse og plassering av vinduer har å si for bygningens fremtidige 

energibehov, er en nyttig tilbakemelding å få. Er disse opplysningene tilgjengelige på et tidlig 

stadium i prosjekteringsprosessen kan man optimalisere bygningen på disse områdene og 

dermed bidra til at bygningens totale energibehov minskes. Skal disse forholdene tas i 

betraktning, forutsetter dette at analyseprogrammet er godt nok til å kalkulere for de ulike 

faktorene som spiller inn. Ecotects andre analysemuligheter, utenom termiske analyser, er av 

et vidt spekter.  Gruppen har i denne oppgaven lagt vekt på termiske analyser og har ikke gått 

i dybden i uttesting av de andre analysemulighetene programmet har.  

Når man setter i gang en designprosess for å forme bygget har man ikke mange konkrete 

inndata ferdig definert for bygget. Allikevel er det fullt mulig å gjøre en termisk analyse av 

bygningen i Ecotect allerede på et så tidlig tidspunkt ved tidspunkt. Analysen og resultatene 

vil følgelig ikke bli like utfyllende som hvis flere konkrete inndata om bygget var kjent. Så 

lenge bygningen er lukket, med definerte etasjeskiller og definerte vindusområder er det fullt 

mulig å kjøre en enkel termisk analyse. Blir Ecotect tatt i bruk ifra byggeprosjektets 

oppstartsfase, er det forholdsvis enkelt å få en indikasjon på bygningens oppvarmings- og 

kjølebehov på et tidlig tidspunkt. Slik blir det lettere å forholde seg til og følge prosjektets 

miljømål videre. Analyseverktøy som Ecotect kan ha stor nytteverdi i byggeprosjekter som et 

verktøy for å vurdere ulike designløsninger, og analysene gir et godt grunnlag for å finne fram 

til de optimale energiløsningene. Dersom man tidlig kan fremstille resultater og utvikle 

energibesparende løsninger gjør dette at fokuset på energi blir en mer integrert del av 

designprosessen. 

SIMIEN kan ikke brukes som et tidligverktøy da programmet er avhengig av store deler 

informasjon for i det hele tatt å kunne gjøre en beregning. Man vil ikke få mulighet til å gå 

videre i programmet og gjøre beregninger hvis man ikke legger inn verdier underveis. 
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Det kan være vanskelig å sette en grense for hvor i en prosjekteringsprosess Ecotect ikke 

lenger vil være relevant å bruke. Men på et tidspunkt vil man ikke lenger få nok igjen for å 

legge inn nye inndata om prosjektet ettersom fullstendige energiberegninger ikke er mulig å 

utføre i programmet.  Denne balansegangen, om når i prosessen det er det på tide å gå over fra 

Ecotect til SIMIEN for fullstendige energiberegninger og for dokumentasjon på bygningens 

totale energibehov har gruppen vanskelig for å svare på. Men det er et viktig spørsmål å stille 

seg som bruker av programmet. Gruppen har kun testet konkrete case-studies i programmet 

og har ikke bygget opp et prosjekt fra starten av for så å følge det gjennom de ulike 

prosjekteringsprosessene. Gruppen har konkludert med at programmet egner seg best som et 

tidligfaseverktøy og at SIMIEN er best for bruk i sluttfasene av en prosjekteringsprosess. Ved 

mer erfaring fra praktisk bruk vil man bedre kunne svare på dette spørsmålet. Slike erfaringer 

kan i fremtiden implementeres i en BIM-manual, eller en buildingSMART prosess, slik som 

daglig leder i buildingSMART, Steen Sunesen beskriver det på organisasjonen hjemmesider.  

Ecotect er ikke et analyseverktøy for energiberegninger av eldre eller eksisterende 

bygningsmasse. I dette tilfellet vil SIMIEN være best egnet. Det vil ikke være fordelaktig å 

bruke tid på å modellere opp eksisterende bygg i 3D, på bakgrunn av et eksisterende 2D-

underlag. Merarbeidet kan ikke begrunnes ettersom resultatene fremstilt i Ecotect ikke er 

validert i henhold til gjeldene energiberegningsstandard, NS 3031.  

 

 

5.7 KOMPETANSE 

Ved å revidere gammel rammeplan for ingeniørutdanning viser Kunnskapsdepartementet 

(KD) at en kvalitetsheving og kontinuerlig fornyelse er viktig for at utdanningen skal holde 

følge med utviklingen i samfunnet. Rammeplanen er en mal som beskriver læringsutbyttet det 

forventes at studentene skal ha etter fullført utdanning. Med et samfunn som stadig er i 

endring er det viktig at de ulike utdanningene gjenspeiler og forbereder studentene på hva 

som venter dem ute i arbeidslivet. Dagens arbeidsliv preges av en gjennomgående bruk av 

ulike dataverktøy, og en opplæring eller en innføring av slike verktøy i 

undervisningssammenheng blir dermed meget relevant.  

En Bachelorgrad for ingeniørutdanningen har et studieforløp på tre år. For å forberede 

studentene best mulig for arbeidslivet er det på disse tre årene mange fag og emner som skal 

gjennomgås. Det vil med andre ord si at man ikke bør bruke unødvendig tid på emner som 

ikke vil gi studentene noe tilbake. Allikevel er det ofte det ikke trengs mye tid for å få 

studentene til å forstå viktigheten av et emne eller for at de skal se sammenhenger klarere. 

Ofte er en liten innføring i et tema nok for å utløse en interesse hos studentene slik at de 

videre kan ta ansvar for egen læring. Ettersom det er opp til de ulike institusjonene hvordan de 

vil tolke rammeplanen fra Kunnskapsdepartementet, er gruppen klar over at det er forskjeller 

mellom de ulike læreinstitusjonene her til lands. Arbeidsgruppen vil i denne diskusjonsdelen 

om utdanning derfor dra inn egne erfaringer fra sitt studium på Bygglinjen ved HiO. 



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

73 

 

I teoridelen gjorde arbeidsgruppen leseren oppmerksom på noen hovedtemaer som utvalget 

for revisjon av rammeplanen primært jobbet mot. Arbeidsgruppen synes det var vesentlig å 

trekke fram temaer fra rammeplanen som omhandler samfunnsansvar, systemtenkning, 

tverrfaglighet, miljø og etikk, i forbindelse med denne oppgaven. En ingeniørs 

samfunnsansvar kan direkte linkes opp mot miljø- og etikkspørsmål. Som nevnt i teoridelen 

legger utvalget for revidert rammeplan vekt på: 

det faktum at samfunnet preges av teknologi på alle områder (…) og dette medfører at det 

krever i større grad bevisste ingeniører.  

Bevisste ingeniører må med andre ord holde tritt med utviklingen innenfor teknologiens 

verden. De må ta i bruk ny teknologi fortløpende ettersom den preger samfunnet i så stor 

grad. Ecotect kan man si er et slags resultat av denne utviklingen, en respons på et behov for 

bedre og flere analyseverktøy for byggenæringen. 

Ecotect kan videre settes i sammenheng med flere av hovedtemaene fra rammeplanen. 

Tverrfaglighet er et satsningsområde i den nåværende rammeplanen.  Her, under 

tverrfaglighet, kan Ecotect komme inn som aktuelt verktøy. Et samarbeid mellom Bygglinjen 

og Energi- og miljølinjen er på trappene. Arbeidsgruppen har blitt gjort oppmerksom på dette 

gjennom sin veileder, Heidi Liavåg ved HiO. Akkurat hva dette samarbeidet vil gå ut på, er 

ikke gruppen kjent med. Men at de to linjene kan dra nytte av hverandres kunnskaper fra de 

ulike linjers spisskompetanser, bør anses som høyst reell. Energi og miljø sin undervisning 

retter seg mye mot inneklima og dermed VVS-anlegg i bygg. Dette er et emne studenter ved 

Bygglinjen lærer mindre om. Et tverrfaglig gruppeprosjekt hvor bruk av modelleringsverktøy 

og deretter et analyseverktøy, kunne tilført studenter fra begge linjene mange nyttige 

erfaringer, også om samarbeid på tvers av faggrupper.   Tverrfaglighet kan dessuten linkes 

direkte opp mot den nye måten å prosjektere på. Skal informasjonsflyt mellom de ulike 

aktørene i bransjen og i et byggeprosjekt fungere bedre, er det en selvfølge at studenter som er 

fremtidens ingeniører bør ha jobbet med dette gjennom studiet. 

På Bygglinjen ved HiO lot man Revit Architecture erstatte AutoCAD som en del av 

undervisningen fra undervisningsåret 2008-2009. Arbeidsgruppen var med dette det første 

kullet hvor 3D-modellering var en del av undervisningen ved Bygglinjen. Ved å bytte ut det 

2D-baserte verktøyet som AutoCAD er med et 3D modellerings verktøy, viste HiO og 

Bygglinjen at de ønsker å være med på utviklingen i byggebransjen. Det var etter ønske fra 

HiO at gruppen kikket nærmere på Ecotects bruksmuligheter i undervisningen. Det kan nå 

virke som om HiO vil se på muligheten for implementering av flere programmer som kan 

samarbeide med hverandre.  

Uten at gruppen skal komme fram til hvordan det i forhold til revidert rammeplanen kan 

forsvares at Ecotect blir en del av undervisningen på bygglinjen eller ikke, vil den allikevel 

belyse noen punkter ved rammeplanen hvor Ecotect direkte kan passe inn.  

Punkter fra nåværende rammeplan som kan linkes direkte opp mot bruk av Ecotect Analysis i 

undervisningen: 
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 Systemtekning – se en større helhet, et system i stedet for enkeltelementer 

 Tverrfaglighet på tvers av de ulike studieretningene 

 Fokus på den totale miljøbelastningen  

 Kjenne til teknologi som kan ha en positiv innvirkning på samfunnet  

Ecotect som et analyseverktøy vil kunne sette fokus på hvor viktig det er å ta riktige valg i en 

tidlig fase av prosjekteringen.  

For studenter kan det være viktig å ha kjennskap til de mulighetene som ligger i de ulike 

programvarene samt hvor og når programmene er mest hensiktsmessig å bruke. Som 

eksempel ble det i emnet Trehus og tegneteknikk fokusert på det byggtekniske da studentene 

skulle modellere opp hvert sitt hus i Revit. I faget måtte studentene sette seg inn i de tekniske 

krav som stilles til selve bygningskonstruksjonene ved prosjekteringen av eneboligen, men 

noen videre beregninger eller analyser ble ikke utført. 

Helheten, hvor man tar hensyn til alle de ulike faktorene som igjen vil medføre en optimal 

utnyttelse for lavest mulig energibruk senere, ble ikke vektlagt spesielt. Det er dog viktig å 

huske at et treårig studieforløp ikke har tid eller mulighet til å belyse alle punkter og aspekter 

ved en reell arbeidshverdag. Allikevel bør man kanskje se på selve prosjektoppgaven som er 

en obligatorisk del av Trehus faget og hvordan den vinkles i forhold til studentenes tidsbruk. 

”Modeller ditt drømmehus” medførte at mange brukte mye tid på selve designprosessen og til 

visuell utforming av huset. En annen oppgavetekst ville kanskje stimulert til et annet fokus 

blant studentene. En enklere visuell utforming med fokus på det byggtekniske samt gode 

løsninger med tanke på energibruk i boligen, kunne åpnet opp for senere bruk av modellen i 

Ecotect og videre analyser der. Ved gjenbruk av informasjon som allerede er laget tidligere i 

studieforløpet kan studentene få verdifull lærdom av samhandling mellom ulik programvare. 

Videre arbeid med eneboligen som hver student har modellert opp i Revit kan være et godt 

utgangspunkt for videre energianalyser i Ecotect.  

I den nye rammeplanen legges det også vekt på viktigheten av at utdanningen skal ha et 

internasjonalt preg samt at språklige ferdigheter skal vektlegges i studiene. Mange norske 

bedrifter har engelsk som arbeidsspråk og med et stadig økende antall byggeprosjekter på 

tvers av landegrensene vil en ingeniørs hverdag i større og større grad bli dominert av det 

engelske språket. Med hovedsakelig norsk faglitteratur og forelesninger gitt på norsk, er det 

ved arbeidsgruppens utdanningsinstitusjon en begrenset bruk av engelsk fagterminologi. Dog 

legges det opp til at studentene kan gjennomføre en del av studieforløpet ved et utenlandsk 

lærested. Et utenlandsopphold i løpet av studietiden ses på som en viktig lærdom i forhold til 

andre kulturer samt at det gir økte kunnskaper om fagområdet på andre språk enn norsk.  

I forhold til bruk av dataverktøy hvor programmet som regel er basert på engelsk terminologi, 

må studentene kunne såpass med engelsk innen faget at de kan bruke det, og også være 

”super-brukere” for bransjen. Dette gjelder for bruk av både Revit og Ecotect. Som nevnt i 

teoridelen stiller nåværende rammeplan krav til at fremmedspråk skal inn i undervisningen. 

Revit og Ecotect bygger på en engelsk eller amerikansk terminologi, og man vil ved bruk av 

disse dataverktøyene tilegne seg kunnskaper i en rekke engelske faguttrykk.  Dette gjelder 
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både navn på bygningsdeler og materialer, men også modelleringsuttrykk og begreper brukt 

om ulike energiaspekter. 

Noen utdanningsinstitusjoner har allerede spesialisert seg eller innført buildingSMART som 

et eget emne i undervisningen. HiO behøver nødvendigvis ikke opprette et egent emne for 

innføring av BIM i undervisningen, men burde i større grad implementere BIM-tankegangen 

der det er mulig i de ulike emnene det undervises i ved linjen. Eventuelt kunne det vært 

interessant med et valgfag hvor buildingSMART kunne tas i bruk ved et tverrfaglig samarbeid 

med de andre ingeniørlinjene ved utdanningsinstitusjonen.  

Gruppen er blitt gjort oppmerksom på at nåværende rammeplan i lengre tid har blitt 

gjennomgått for å integreres i Høgskolens fremtidige undervisningsplaner, men kan ikke på 

nåværende tidspunkt si noe om resultatet av dette.   

 

 

5.8 PROGRAMMET 

Her vil gruppen belyse og diskutere følgende punkter: 

 Ecotect for bruk til analyser av store eller små bygg 

 Filformater og informasjonsflyt mellom Revit og Ecotect 

 

5.8.1 STORE BYGG KONTRA MINDRE BYGG 

I denne delen vil gruppen bruke uttrykk som store og mindre bygg. Dette er termer som kan 

virke noe udefinerte da de ikke setter noen klare grenser for hvilken størrelse det faktisk 

refereres til. Dette blir dermed noe skjønnsmessig, men under utprøvingen av de ulike case-

studiene og filoverføring mellom Revit og Ecotect følte gruppen at det ble riktig å definere 

hotellet som et stort bygg og kontorbygget som et mindre bygg. Kontorbygget er av enkel 

utforming, på 124 kvm og inndelt i få soner. 

Ved systematisk bruk av programmet siden februar, har arbeidsgruppen gjort seg opp en 

mening om hva slags type bygninger programmet egner seg for. Et av målene med denne 

oppgaven var at gruppen skulle se nærmer på om programmet var best egnet for mindre 

bygninger, eller om programmet var bedre eller like godt egnet for en større bygningsmasse. 

Opprinnelig var det tenkt at gruppen skulle utføre energianalyser av et hotell ved bruk av 

Ecotect. Dette case-studiet, case 1, ble forkastet. Hovedårsaken var at som et prosjekt for 

introduksjon til programmet, ble dette bygget for uoversiktlig og stort. Dessuten fikk gruppen 

opp en rekke feilmeldinger det ville ta for lang tid å nøste opp ettersom programmet Revit 

ikke var hovedfokuset for oppgaven. Likevel ønsker ikke gruppen på bakgrunn av dette å dra 

konklusjonen om at programmet ikke er egnet for store bygg. Dersom man er ny bruker av 

programmet, er det hensiktsmessig å starte opp med et enkelt utformet bygg. Dette vil gjøre 
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opplæringsfasen enklere og det er lettere å forstå de ulike prinsippene ved programmet samt 

hvordan det er bygget opp.  

Ved analyser der soneinndeling er unødvendig og det kun er behov for en bygningskropp, skal 

det i utgangspunktet ikke være noen store forskjeller i om bygningen er liten eller stor. 

Analyser det da siktes til er sol/skyggeanalyser, tilpasning til omgivelser og eksisterende 

bebyggelse samt vindanalyser. Om man derimot skal utføre termiske analyser hvor det er 

behov for definerte soner i bygningskroppen, kan brukeren støte på en del utfordringer. Disse 

problemene oppstår, slik gruppen har erfart det, i Revit når det skal foretas en eksport av filen 

til Ecotect. Problemer vedrørende eksport vil helt klart øke når bygningsmassen blir større, og 

en fullstendig termisk analyse vil ta en del mer tid enn ved et lite bygg med få soner. En 

person med noe erfaring i bruk av programmet, vil ha opparbeidet seg kunnskaper om 

hvordan soneinndelingen bør utføres.  Viktige innstillinger blir klarere for brukeren ved mer 

erfaring fra programmet og gjør dermed en eksport fra Revit betraktelig enklere.   

En fullstendig termisk analyse av et større bygg vil naturlig nok ta lenger tid enn en analyse 

for et mindre bygg. Dette er igjen knyttet til antall soner i bygningen. I Ecotect må man stille 

inn internlaster, infiltrasjon og energiforsyningssystem (herunder HVAC-anlegg, 

oppvarmings- og kjølesystem) for hver enkelt sone. Man kan ikke, som i SIMIEN, kopiere 

soner som er nesten like, for så å endre de parameterne som ikke er like. Gruppen fant til 

gjengjeld ut at man i Ecotect kan lagre definerte bygningselementer og HVAC-anlegg i et 

globalt bibliotek. Elementene og anleggene kan lett hentes ut igjen og tas i bruk ved flere 

anledninger slik at man sparer tid.  

Et 3D-program som Ecotect, til sammenlikning med SIMIEN, generer automatisk arealer, 

volumer, bygningsdeler og orientering av bygget direkte fra modellen. Denne informasjon 

behøver man ikke legge inn gjentatte ganger som i SIMIEN. Ecotect kalkulerer automatisk for 

innvirkning fra omkringliggende soner ut i fra modellen. Programmet forstår hvor de ulike 

sonene er lokalisert og finner ut av hvilke bygningsdeler som er felles for de ulike sonene. 

Varmeflyt eller varmeoverføring mellom sonene beregnes på bakgrunn av dette automatisk av 

programmet. I SIMIEN må man manuelt definere hvilke soner som samhandler med 

hverandre og hvilke bygningsdeler som skiller de ulike sonene.  

Med andre ord har gruppen fått et inntrykk av at det er mest tidsforbruket som vil øke dersom 

man modellerer og analyserer et større bygg. På den andre siden vil dette også være tilfelle for 

de fleste programmer, også SIMIEN. Ecotect klarer godt å håndtere større konstruksjoner og 

kan med fordel brukes til å analysere store bygg.  

Noe mer usikkert er det om forskjellene vedrørende en bygning er stor eller liten når det 

kommer til beregningsmetodene programmet bruker. Programmet benytter seg av 

ledningsevnemetoden ved sine termiske analyser. Det er som nevnt i teoridelen en metode 

som har sine begrensinger sammenliknet med en dynamisk beregningsmetode. 

Ledningsevnemetoden klarer ikke å kalkulere for brå endringer i temperaturen som for 

eksempel når en varmevifte eller airconditionanlegg blir skrudd på. Ledningsevnemetoden 

baserer seg på en 24-timers-dag med idealiserte klimadata og tar ikke foregående dager med i 

beregningen.  I et land som Norge er ikke dette et tilstrekkelig grunnlag for nøyaktige 
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beregninger, da man ofte opplever store temperaturendringer både i løpet av et døgn, men 

også dag for dag. I hvor stor grad dette har en innvirkning på en liten bygningsmasse kontra 

en stor bygningsmasse er for arbeidsgruppen vanskelig å svare nøyaktig på. En stor bygning 

vil ha større fasader og flater som blir eksponert for vær og vind og som dermed er mer 

ømfintlige for temperaturendringer. Innvendige temperaturendringer grunnet 

oppvarmingsanlegg og kjøleanlegg som skrus av eller på vil nok også være større ved en stor 

bygningsmasse. Det er flere rom og soner i et stort bygg og flere brukere som har individuelle 

preferanser på hva de anser som en behagelig innetemperatur.  

 

5.8.2 FILFORMATER OG INFORMASJONSFLYT 

Gruppen etterlyser en viktig funksjon i Ecotect. I andre programmer fra Autodesk gruppen har 

erfaring med fra tidligere, som Revit, Autocad og 3ds Max, har de ulike programmene hatt en 

oppdateringsfunksjon eller en ”reload” mulighet, dersom man har linket filer fra de ulike 

programmene sammen. Som et eksempel vil det si at det er fullt mulig å modellere opp en 

konstruksjon i Revit for deretter å bruke den samme filen i 3ds Max for å legge på materialer 

og lage perspektiver eller animasjoner.  Måten det gjøres på er at man simpelthen linker 

Revit-filen fra en ekstern server eller en lokal harddisk, slik at man kan åpne samme filen i 

program nummer to. På denne måten har man mulighet til å gjøre endringer i Revit filen, som 

nå er en felles referansefil for de to programmene, for deretter å kunne ”reloade” de nyeste 

endringene i program nr to. Denne funksjonen er meget tidsbesparende og effektiv. I Ecotect 

har man ikke denne muligheten til å linke inn en fil fra Revit eller referere til en fil plassert et 

sted på harddisken. Man har kun mulighet til å åpne gbXML-filen i Ecotect og har dermed 

ingen mulighet til å oppdatere filen dersom man gjør endringer i Revit-modellen. Skal man få 

med seg endringer må man opprette en ny Ecotect-fil og åpne opp den nye gbXML-filen der 

man har gjort endringer i Revit. Alle data om bygningsdeler og alle soneinnstillinger må 

legges inn på nytt.  En oppdateringsfunksjon hadde vært meget nyttig da man i tidlige 

prosjekteringsfaser stadig gjør endringer med designet. Den måten programmet fungerer på 

per i dag virker på gruppen som lite optimal da det krever unødvendig mye tid. 

Til gjengjeld har man mulighet for å modellere direkte i Ecotect, men da får man ingen nytte 

av en eventuell felles prosjektmodell og informasjonsflyten mellom programmene blir ikke-

eksisterende. 

Per i dag er det en enveiskommunikasjon fra Revit til Ecotect ved bruk av gbXML-formatet.  

Det er ingen mulighet for direkte tilbakeføring av resultater og inndata man har fremstilt i 

Ecotect tilbake til Revit. Prosjekterer man med BIM og følger Statsbygg sin BIM-manual, vil 

manualen fortelle aktørene i prosjektet om hvem skal levere til hvilken tid og hva det skal 

inneholde. På et angitt punkt i prosessen skal arkitekten eller bygningsingeniøren berike BIM-

modellen med u-verdier fra de ulike bygningsdelene. Ecotect kalkulerer u-verdier på 

bakgrunn av en oppbygning av en bygningsdel som brukeren har definert. Det hadde vært 

ideelt hvis denne u-verdien automatisk kunne tilbakeføres til en BIM-modell via gbXML- 

eller IFC-formatet. I dag, dersom man ønsker en BIM-modell beriket med informasjon om 
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energiopplysninger eller u-verdier, må man legge inn dette manuelt som en egenskap ved de 

ulike bygningsdelene i Revit-modellen.   

BuildingSMART arbeider for bruk av BIM og en felles prosjekteringsmodell, hvor 

informasjon om prosjektet skal tilføres og hentes ut via det åpne filformatet IFC. Det er 

allerede mange programmer som håndterer IFC-formatet og antallet vil nok øke i fremtiden 

ettersom formatet er under kontinuerlig utvikling.  

Per i dag finnes det ikke et dataprogram som favner alle analyser, beregninger, kalkulasjoner 

og modelleringer som er nødvendige for utførelsen av et byggeprosjekt. Når nye utgaver av 

programvare blir lansert følger det som regel med en hel del nye funksjoner i programmet. En 

ny utgave av Revit utgis gjennomsnittlig hvert år, og stadig flere funksjoner blir lagt til. 

Tendensen virker til å være at det i fremtiden skal bli færre dataprogrammer som skal favne 

mer. BuildingSMART er klar over at man per i dag er på et nivå hvor flere ulike program er 

nødvendig for å produsere all informasjon om byggeprosjektet. Av den grunn legger 

organisasjonen ned mye arbeid og ser viktigheten av IFC-formatet slik at kommunikasjon 

mellom ulik programvare skal fungere best mulig.  Ecotect er i dag kompatibel med siste 

utgivelse av IFC-formatet, IFC 2 x 3, og Autodesk sier at de i fremtiden også vil komme til å 

oppdatere programvaren etter nye utgivelser av IFC-formatet.  
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6. KONKLUSJON 

Etter å ha jobbet med denne oppgaven gjennom hele semesteret har gruppen fått et godt 

innblikk i sammenhengen mellom energiberegninger, moderne prosjekteringsprosesser og 

energipolitikk.  

Regjeringens mål om et ”klimanøytralt” Norge innen 2050 krever at alle er med på laget. 

Byggenæringen har et stort ansvar ettersom oppføring og drift av bygninger står for 40 % av 

energibruken og ca 10-15 % av alle klimagassutslipp her til lands. Målrettet innsats fra 

næringen kan utgjøre store forskjeller. Byggenæringen må satse, og tørre å forkaste 

tradisjonelle metoder. Og mye tyder på at det er endringer på gang. Moderne 

prosjekthåndtering krever en mer integrert prosjekteringsprosess og stimulerer til økt 

samhandling mellom de ulike fagene som er involvert. Denne samhandlingen vil foregå ved 

hjelp av BIM-baserte hjelpemidler.  

Ved å benytte seg av BIM i byggeprosjekter, legges det til rette for å gjøre miljøvurderinger 

enda bedre og til en mer integrert del av byggeprosessen.  

Ecotect er et program med stor nytteverdi. Per i dag er dette for norske forhold et 

tidligfaseverktøy da det ikke er godkjent etter NS 3031. Det vil dermed ikke kunne brukes til 

å dokumentere bygningers totale energibehov. Ettersom SIMIEN ikke er et BIM-basert 

beregningsverktøy, er ikke dette programmet egnet for bruk i en tidlig prosjekteringsfase. 

Med dette kan det sies at prosjekteringsprosessen av et byggeprosjekt er i en overgangsfase. I 

forhold til energiberegninger og en prosjektering for optimale energifremmende løsninger, må 

man se seg nødt til å bruke flere typer verktøy enn så lenge.  

Utdanningsinstitusjoner som Høgskolen i Oslo utdanner fremtidens ingeniører. Gjennom sin 

utdannelse skal studentene forberedes på hva som venter dem ute i arbeidslivet. Institusjonene 

skal formidle til studentene at som ingeniører har de et etisk ansvar for samspillet mellom 

teknologi, miljø, individ og samfunn. Samtidig skal studentene, gjennom sin utdanning, 

opparbeide seg tilstrekkelig kunnskap om ny teknologi slik at de kan bidra til innovasjon og 

nyskapning.  

Gruppen har gjennom sin utdannelse ved HiO tilegnet seg gode teknologiske kunnskaper. 

Gjennom arbeidet med sin hovedoppgave har gruppen sett viktigheten av gode, 

energieffektive bygninger og bruken av moderne teknologi/dataverktøy. På bakgrunn av dette 

ønsker arbeidsgruppen å fremme sitt syn om at Ecotect vil kunne berike undervisningen ved 

Bygglinjen samt Energi- og miljølinjen ved Høgskolen i Oslo.  
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8. VEDLEGG 
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VEDLEGG A 

MONTHLY HEATING/COOLING LOADS: Case2a_Bergen 

All Visible Thermal Zones 

Comfort: Zonal Bands 

 

Max Heating:  15649 W  at 09:00 on 8th February 

Max Cooling:  9086 W  at 12:00 on 3rd August 

 

                HEATING  COOLING     TOTAL  

MONTH             (Wh)     (Wh)                     (Wh)  

------------ ---------     --------                ---------  

Jan            1818977        0     1818977  

Feb            1640647        0    1640647  

Mar            1666510        0    1666510  

Apr             920196        0       920196  

May             517183     3900      521083  

Jun             227443   198811     426255  

Jul           149680   189623     339303  

Aug             191643   288415     480058  

Sep             370434     8257       378692  

Oct             876761        0      876761  

Nov            1465720        0     1465720  

Dec            1477121        0    1477121  

------------ ---------     --------                ---------  

TOTAL         11322316   689006  12011322  

------------ ---------     --------             ---------  

PER M²           91161, 9      5547, 6      96709, 5  

Floor Area:          124.2 m2       
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VEDLEGG B 

MONTHLY HEATING/COOLING LOADS: Case 2b_Oslo 

All Visible Thermal Zones 

Comfort: Zonal Bands 

 

Max Heating:  22212 W  at 09:00 on 24th December 

Max Cooling:  8452 W  at 14:00 on 31st July 

 

                           HEATING  COOLING     TOTAL  

MONTH             (Wh)       (Wh)        (Wh)  

------------     ---------    --------    ---------  

Jan            2818723        0    2818723  

Feb            2141424        0    2141424  

Mar            1899089        0    1899089  

Apr            1272984        0    1272984  

May             470000   137394     607395  

Jun             126550   305682     432231  

Jul               38708    553891     592599  

Aug              50961   476350     527311  

Sep             441780    34628     476408  

Oct            1131304        0    1131304  

Nov            1805466        0     1805466  

Dec            2458192        0    2458192  

------------ ---------     --------   ---------  

TOTAL         14655180  1507946  16163126  

------------ ---------         --------                 ---------  

PER M²          117996, 6    12141, 3   130137, 9  

Floor Area:          124, 2 m2            
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VEDLEGG C 

CASE 2A_BERGEN  



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Energianalyser ved bruk av Ecotect Analysis                     HiO – Bacheloroppgave våren 2011 

95 

 

CASE 2B_OSLO 
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