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Abstract

Byggnadsutformningens inverkan på energianalysen

The impact of building design on energy analysis

Matilda Wistrand

Since the demands from authorities regarding lower energy consumption have
become increasingly strict, this puts new pressure on designers and builders, who not
only have to ensure an esthetically pleasing building, but also make sure it is
sufficiently efficient to pass under new laws and regulations.

This thesis takes into consideration a wide range of various parameters and their
effect on a building’s energy consumption. For this evaluation a computer software
comparison between the two programs Autodesk Ecotect Analysis and Autodesk
Project Vasari was performed. 

Autodesk Ecotect Analysis is better suited for studies made on individual factors while
Autodesk Project Vasari is better used in experiments regarding the geometrical
shape of the stucture itself. 

The results from the two different software tools used, give us both differences and
similarities. For instance, both software programs produced the same results
regarding the importance of the windows of the buildings to ensure a highly energy
efficient building, both when it comes to the windows size and their U-value.
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ISRN UTH-INGUTB-EX-B-2011/30-SE
Examinator: Patrice Godonou
Ämnesgranskare: Arne Roos
Handledare: Adam Andersson
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SAMMANFATTNING 
 

Nuvarande energinormer från myndigheter blir allt strängare. Detta leder till 
att de hus som byggs måste vara energieffektiva samtidigt som de är estetiskt 
tilltalande och erbjuder en god inomhusmiljö. Dessutom måste de vara 
projekterade för att klara de nya lagar som stiftas. 
 
I denna rapport har undersökts hur ett antal olika utformningsmässiga 
parametrar påverkar energianalysen för en byggnad. Med utformningsmässiga 
parametrar menar man byggnadskomponenter som påverkar byggnadens 
utseende. Det kan handla om exempelvis byggnadens fönster eller tjockleken 
på ytterväggarna. Att man gör en energianalys betyder att man genom 
beräkningar uppskattar byggnadens framtida energiförbrukning.  
 
En jämförelse mellan energisimuleringsprogrammen Autodesk Ecotect 
Analysis och Autodesk Project Vasari har genomförts. Inverkan av alla 
utformningsmässiga parametrarna som använts i detta projekt har analyserats 
och ställts mot varandra. 
 
Autodesk Ecotect Analysis är det lite mer komplicerade programvaran av 
dessa två och lämpar sig bäst när man vill studera enskilda faktorer, 
programvaran är dock sämre på att beräkna omkringliggande faktorer. Om 
man däremot vill laborera med en byggnads geometri lämpar sig Autodesk 
Project Vasari bättre. Denna programvara lägger mindre vikt vid detaljer och 
mer på utformningen i stora drag. 
 

Resultaten från simuleringsprogrammen skiljer sig åt en del, men programmen 
är dock överens om är fönsterarean och U-värdet för denna fönsterarea är av 
vikt. U-värdet är ett mått på värmeläckaget genom en konstruktionsdel och 
anges i W/(m2·K). U-värdet önskas vara så lågt som möjligt. I takt med att 
fönsterarean minskar, minskar också den specifika energiförbrukningen.  

 
 

 

 

 

Nyckelord: Energianalys, byggnadsutformning, specifik energiförbrukning   
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1. INTRODUKTION 
 

Nuvarande energinormer för byggnader blir allt hårdare, särskilt gällande 
energiförbrukning, dvs. den energi som under ett år köps in till byggnaden. Vanligtvis 
rör det sig om uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi.  

Samtidigt som energiförbrukningen ökar i alla sektorer (L. Storgårds, 2011) ökar också 
intresset för och kunskapen om energieffektivisering och om behovet att värna om 
miljön. Det är önskvärt att byggnader ska ha en så liten energiåtgång som möjligt.  

För att minimera vår energiförbrukning måste vi bygga välplanerade hus. Vidare måste 
vi ta vara på solenergin genom solfångare och solceller och tillvarata de interna 
värmekällorna såsom människor, hushållsel, tappvarmvatten och solstrålning genom 
fönster. 

Energianvändning måste tas i beaktande vid utformningen av byggnaden, alltså tidigt i 
projekteringen.  Ändringar i ett senare skede blir mycket kostsamma att genomföra då 
utformningen är svår att ändra när projektet har fortgått under en period. Att göra 
energianalyser i ett tidigt skede har inte alltid varit självklart, utan är relativt nytt i 
byggbranschen i Sverige. Analys av energiförbrukningen i ett tidigt skede kan spara tid 
och pengar under ett projekt.  

Aros Arkitekter vill ha hjälp med att undersöka vilka olika program på marknaden som 
ger de mest effektiva energianalyserna och dess för- och nackdelar samt att ta fram en 
rekommendation för hur de bör anpassa en byggnads utformning för att minimera dess 
energianvändning. Verktygen som har att analyserats är två olika 
energisimuleringsprogram; Autodesk Ecotect Analysis och Autodesk Project Vasari. 
Dessa var på förhand givna av Aros Arkitekter. 

 

 

1.1 Bakgrund 
  

1 januari 2009 trädde Lagen om energideklaration i kraft. (Energimyndigheten, 2009) 
Det innebär att bl.a. alla nya byggnaders energianvändning ska redovisas. Detta kräver 
att energiförbrukningen måste uppmärksammas ytterligare och bör undersökas tidigt i 
projekteringen. Har man möjlighet att styra utformningen på ett sätt som kan gynna 
energiförbrukningen måste man ta till vara på denna. Detta behöver inte ha en negativ 
effekt på utformningen men kommer garanterat ha en positiv effekt på energiåtgången. 
Man kan med små förändringar uppnå stora besparingar. 
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För att möjliggöra analyser i ett tidigt skede krävs enkelhet. Detta för att analysbudgeten 
ofta är liten och många utformningsmässiga förslag ska undersökas på liten tid. Med 
utformningsmässiga parametrar menas exempelvis fönster, solskydd över fönster och 
ytterväggarnas tjocklek som påverkar byggnadens utseende. 

Det ska vara enkelt att modellera, det ska gå snabbt att utföra analysen och det ska ge 
rimliga resultat. Avsikten är att man ska skapa en bild av den ungefärliga 
energiförbrukningen i gestaltningsskedet som sedan kan användas som riktlinjer vid den 
fortsatta projekteringen. Man är intresserad av att undersöka hur olika parametrar 
påverkar energiförbrukningen. Exempelvis hur mycket sjunker energiförbrukningen om 
isoleringen i väggarna ökas med 100 mm? Hur mycket sjunker energiförbrukningen om 
andelen fönsterarea i förhållande till väggarea minskas? Hur mycket sjunker 
energiförbrukningen om fönster placeras mer strategiskt? Mycket finns att göra och idag 
finns flera simuleringsprogram som möjliggör energianalyser i ett tidigt skede, men 
tyvärr utnyttjas de fortfarande sällan i verkliga projekt.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur Aros Arkitekter bör utforma sina 
byggnader för att minimera energiförbrukningen. Detta genom att tidigt skaffa sig en 
uppfattning om hur energianvändningen påverkas av olika parametrar beträffande 
utformningen för en byggnad.  Vidare har syftet bestått i att undersöka vilket av de två 
valda energisimuleringsprogrammen, Ecotect Analysis och Project Vasari, som ger de 
mest effektiva energianalyserna. Här vägs rimligheten av analysresultaten in såsom 
svårighetsgraden av genomförandet. 

 

1.3 Litteraturstudie 
 

Litteraturstudien utgick i första hand från hjälpmanualerna för Autodesk Ecotect 
Analysis och Autodesk Project Vasari. Vidare har studien bestått i att läsa aktuella 
energinormer och energikrav från BBR. Dessutom har tidigare projekt simulerade i de 
aktuella programmen studerats för att få uppfattning om ytterligare funktioner. Syftet 
med litteraturstudien var att underlätta kommande arbete.  
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1.3.1 Liknande studier 
 

2009 har en liknande studie genomförts av Adam Andersson vid Uppsala universitet. I 
den rapporten, Gestaltande konsulters energianalysverktyg- en jämförande studie av 
fyra programvaror, gjordes en utvärdering av hur väl fyra olika programvaror lämpade 
sig som designhjälpmedel vid projektering av nya byggnationer. Olika 
utvärderingskriterier togs fram för att göra en bedömning och sedan analyserades 
programvarorna genom egna tester och intervjuer. Programmen som analyserades var 
två enklare program, Autodesk Green Building och IES VE-Ware, och två mer 
avancerade program, Autodesk Ecotect Analysis (som även analyseras i denna rapport) 
och IES VE-Gaia. Resultaten visade att de två enklare programmen lämpade sig för att 
se hur gestaltningen påverkar energiförbrukningen medan de två mer avancerade 
programmen kunde behandla grundligare analyser. Parametrar som studerades var bl.a. 
kompabilitet med Autodesk Revit, programvarans resultatpresentation, gränssnitt och 
teknisk stabilitet.   

 

2009 gjordes ytterligare ett examensarbete vid Uppsala universitet med inriktning mot 
energianalysverktyg. Energikonsulters energianalysverktyg- en jämförande studie av 
programvaror som hjälpmedel för energideklarering av en fastighet skrevs av Javier 
Vallejos och innefattade en jämförelse mellan de två programmen Energivisions 
fastighetsenergiprogram och Strusofts Vipweb. Programmen evaluerades utifrån 
användarvänlighet, skillnader i beräkningsresultat programmen emellan samt hur väl 
resultaten stämmer överens med värden uppmätta för referensobjektet. Energivision är 
det enklare av dessa program och använder i större utsträckning schablonvärden i 
beräkningarna.  Resultaten visar dock att så gott som ingen skillnad förekommer i 
analyserna mellan programmen. Vipweb saknar exportmöjligheter och därför anses 
Energivisions fastighetsenergiprogram vara det mest lämpade programmet i detta fall. 
Detta arbete genomfördes på en redan energideklarerad byggnad.  
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2. VIKTIGA BEGREPP ATT KÄNNA TILL 

 

2.1 Byggnadsfysik  
 

För att kunna jämföra olika byggnader beräknas byggnadens specifika 
energianvändning. Den specifika energianvändningen anges i kWh/m2,år. Eftersom man 
beräknar förbrukningen per m2 kan alla byggnader jämföras mot varandra. Enligt 
Boverkets Byggregler (BBR) gäller: 

𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
𝐵𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 

 

där byggnadens energianvändning är energin som behövs för uppvärmning och 
tappvarmvatten. Där Atemp är arean av alla utrymmen tänkta att värmas till mer än 10°C. 
Arean avser samtliga våningsplan och begränsas av väggarnas insida. (BBR, 2009) 

 

2.2 Krav från myndigheter 
 

Eftersom det i Sverige råder en viss skillnad i klimat mellan olika landsdelar har det 
beslutats att det i olika delar av landet ska råda olika krav på specifik energianvändning. 
Därutav har landet delats upp i tre klimatzoner. Se figur 2.1. 

 

 Tabell 2.1 visar hur kraven från BBR varierar beroende på om man har elvärme som 
uppvärmningssätt eller annat uppvärmningssätt samt tillhörighet av klimatzon: 
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El 
(kWh/m2, 
år) 

Annat 
(kWh/m2, 
år) 

Klimatzon I 95 150 
Klimatzon II 75 130 
Klimatzon III 55 110 

 

 

Nya skärpta energikrav planeras träda i kraft första oktober 2011 enligt BBR. Förslag på 
dessa krav har tagits fram, se tabell 2.2, men beslut beräknas tas första september 2011. 
(P.Johansson, 2011) 

Tabell 2.2 Förslag på skärpta energikrav 

 

Annat 
(kWh/m2, 
år) 

Klimatzon I 130 
Klimatzon II 110 
Klimatzon III 90 
  

Tabell 2.1 Energikrav från BBR 

Figur 2.1 Klimatzonerna i Sverige 
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2.3 Parametrar 
 

Innan arbetet med energianalyserna av modellen kunde påbörjas definierades ett antal 
parametrar som anses påverka energiåtgången, dessa togs fram tillsammans med Aros 
Arkitekter. För varje parameter kommer olika förslag att projekteras fram för att sedan 
jämföras i analysen. Nedan i figur 2.2 ses modellen som används vid energianalyserna, 
denna kommer att behandlas mer utförligt under kapitel 4.2. 

 

Figur 2.2 Modellen som användes vid analyserna 

 

Fönsterarea 

Fönster är ofta den svagaste konstruktionsdelen när man ser till energiförluster, eftersom 
fönster har höga U-värden.  U-värdet är ett mått på värmeläckaget genom en 
konstruktionsdel och anges i W/(m2·K) och önskas vara så lågt som möjligt. Om en 
konstruktionsdel har U-värdet 1.0 menas att det läcker ut en watt per kvadratmeter vid 
en temperaturskillnad på en grad. Då fönster har relativt höga U-värden har de hög 
genomsläpplighet vilket påverkar energiåtgången negativt. Ett bra fönsters U-värde 1,0 
W/(m2·K) kan jämföras mot en ytterväggs U-värde på ungefär 0,1 W/(m2·K).  På 
sommaren kan man på grund av genomsläppligheten få mycket höga 
inomhustemperaturer om man har stora glasytor medan man på vintern kan få kallras 
vid fönsterna och upplever att det drar kallt.  Detta gör att fönsterarean är en mycket 
viktig parameter och kan påverka energiåtgången väsentligt. De glasade ytorna står i 
regel för ungefär en tredjedel av husets värmeförluster. (Energikontoret Skåne, 2010) 
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Solavskärmning 

Då solinstrålningen påverkar energiåtgången i hög grad är det viktigt att 
solavskärmningen fungerar på ett gynnsamt sätt. Solens stålar träffar oss med olika 
infallsvinkel beroende på årstid. Sommartid i Sverige är 
maximal solhöjd över horisonten strax över 50° medan 
motsvarande vinkel på vintern bara är ca 10°, se figur 2.3. 
(Cirotech AB, 2009) Detta bidrar till problematik vid 
solavskärmningen. För mycket sol får inte släppas in 
sommartid för då riskerar man höga inomhustemperaturer. 
Samtidigt får avskärmningen inte bli för stor under vintern 
så att den lilla solvärmen som tillförs vintertid kan 
utnyttjas. Solinstålningen kan justeras med exempelvis 
markiser, extra långt takutsprång, persienner eller 
solskyddsbeläggning på fönsterna. Solskydden kan vara 
justerbara för att få ett så behagligt inomhusklimat som 

möjligt.  

 

 

Orientering av fönster och fönstertyp 

Fönsterarean är av stor betydelse för energiförbrukningen men så är också orienteringen 
och typen av fönster i en byggnad.  Genom att placera fönsterna strategiskt och inte ha 
för mycket glaspartier åt syd och väst kan förhöjd inomhustemperatur undvikas dagtid 
till följd av att solen ligger på. Genom att välja ett fönster med lågt U-värde erhålls 
mindre förluster vintertid och glaset på insidan blir mindre nedkylt vilket leder till högre 
komfort. Om fönstret inte är kallt upplevs heller inget kallras och eventuellt kan 
inomhustemperaturen sänkas. Sänks inomhustemperaturen med bara en grad minskar 
man uppvärmningsbehovet med ca 5 %. Med en temperatursänkning bidrar man också 
till en bättre miljö, för varje kWh man sparar minskar man sitt koldioxidutsläpp med ett 
kilo. (Energifönster, 2007) 

Man kan inte bara ta hänsyn till U-värdet utan måste också beakta g-värdet i ett fönster. 
Ju högre g-värde, desto mer solvärme går genom rutan. g-värdet är den totala andelen 
transmitterad solenergi genom fönstret.  Det mest optimala är inte bara ett lågt U-värde 
utan en balans mellan lågt U-värde och ett inte allt för högt g-värde. Då uppnås hög 
värmeisolering. (K. Fritzsson, 2008) Om man använder sig av solavskärmning som 
minskar den direkta solenergitransmissionen väljs kan det räcka med att komplettera 
med en enkel gardin istället för att installera dyrbar yttre avskärmning. 

Det kan vara en god idé att överväga olika fönstertyper på olika delar av byggnaden. 
Till exempel kan det vara fördelaktigt att välja ett lite dyrare fönster med lägre g-värde i 

Figur 2.3 Solinstålning 
sommartid och vintertid 
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de väderstreck som har mest direkt solstrålning och högre g-värde i samt att använda 
fönster med bättre ljudisolering om man har en fasad mot en hårt trafikerad väg.   

 

Isoleringstjocklek 

Isoleringstjockleken påverkar U-värdet för väggar, tak och golv. Man vill som sagt 
uppnå ett så lågt U-värde som möjligt så att man inte förlorar den uppvärmda luften 
inne i byggnaden ut genom väggarna. Samtidigt kan man inte bygga hur tjocka väggar 
som helst, det skulle inte vara hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv. Ytan som en tjock 
vägg upptar måste tas från antingen boyta eller tomtyta, dessutom vill man hålla 
materialkostnaden nere. Av detta följer att man måste balansera olika intressen; att 
uppnå lågt U-värde, att bygga effektiva väggar och att bygga ekonomiskt.  

 

Tung/lätt stomme 

En tung stomme hjälper till att minimera temperaturskillnaderna inne i en byggnad. Den 
tunga stommen jobbar som en buffert som kan lagra värme eller kyla. Om det 
exempelvis är mycket varmt en sommardag värms stommen upp, när det sedan blir kallt 
på natten avger stommen den lagrade värmen och temperaturen utjämnas inomhus. En 
tung betongstomme är dyrare att uppföra än en lättare trästomme och dessutom är 
framställningsprocessen för betong mycket energikrävande. En betongstomme kommer 
dock vara beständig under en lång tid. Vidare är betongen inte fuktkänslig och eftersom 
den inte innehåller något organiskt material uppstår inte problem med mögel. Betong 
har hög densitet och blir därmed mer lufttät än en lätt konstruktion. Betongen innehåller 
dock byggfukt som måste torkas ut för att andra material inte ska ta skada. 
(Energikontoret Skåne, 2010) 

En lätt trästomme är billig att uppföra och är miljöhållbar. En lättare stomme går 
snabbare att både kyla och värma vilket kan vara en fördel om temperaturförhållandena 
utomhus skulle variera kraftigt under en kort period. Exempelvis om en stor 
temperaturskillnad skulle uppstå under ett dygn. En trästomme behöver kompletteras 
med ett lufttätt material som exempelvis plastfolie. (Energikontoret Skåne, 2010)  
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2.3.1 Avgränsningar 
 

Många parametrar påverkar energiåtgången men för detta arbete var en begränsning av 
antalet parametrar nödvändig. De parametrar som anses ha störst inverkan på 
energiåtgången, samt de parametrar som var möjliga att beräkna i 
simuleringsprogrammen, har valt att analyseras. Parametrar som har undantagits är bl.a.: 

• Hur man kan ta vara på spillvärme 
• Byggnadens antal våningar 
• Byggnadens yttre geometri 
• Husets optimala orientering  
• Läckflöden 
• Värmesystem 
• Solvärme 
• Ventilationssystem 

Dessa parametrar har undantagits av olika skäl. Vissa på grund av att de inte påverkar 
byggnadens utformning, vissa för att de inte gick att specificera i Ecotect Analysis eller 
Project Vasari. Dessutom fanns en tidsbegränsning och att analysera fler parametrar än 
de som har gjorts hade inte varit möjligt.  

 Parametrar som undersökt är följande; 

• Fönsterarea 
• Solavskärmning 
• Fönstertyp 
• Isoleringstjocklek i ytterväggarna 
• Tung/lätt stomme 
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Figur 3.1 Solstrålning mot söderfasaden 
projicerad på modellen 

3. PROGRAMVARORNA 
 

När parametrarna bestämts fortgick arbetet med analyser av de båda programvarorna, 
Ecotect Analysis och Project Vasari. Parametrarna är av stor vikt när analyserna 
genomförs men också möjligheterna att mata in data i programmen har en avgörande 
betydelse. Vidare måste svårigheten av inmatningen och vägen till färdig analys vägas 
in i resultaten. Vid närmare studier av programvarorna märker man att de båda har för- 
och nackdelar. De har stora skillnader i exempelvis precision av indata. Project Vasari 
lämpar sig bäst i ett väldigt tidigt skede medan Ecotect Analysis lämpar sig bättre lite 
längre in i processen då större möjlighet att precisera indata finns, fortfarande i ett tidigt 
skede skall tilläggas. 

 

 

 Project Vasari 

Project Vasari ger stora möjligheter vid modelleringen. Det är enkelt att snabbt få upp 
volymer i form av block men också mer komplexa geometrier. Självklart finns det både 
för- och nackdelar när man kommer till analysen. Resultaten från Project Vasari är lätta 
att förstå, även för den oerfarne. Resultaten presenteras i bilder, diagram och text och 
programmets simulering av modellen tar bara några sekunder. När solstudier genomförs 
genereras solstrålningen direkt på modellen och man kan enkelt se vilken eller vilka 
fasader som är de som är mest utsatta för solen. Se figur 3.1 och 3.2. De blåa partierna 
visar de ytorna som är minst solexponerade medan de gula partierna motsvara de ytorna 
som är mest exponerade för solen. Viss osäkerhet förekommer då graderingen endast är 
i tre steg; blå, röd och gul.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2 Solstrålning mot norrfasaden 
projicerad på modellen 
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Enkelheten är Project Vasaris största fördel men kan också komma att bli dess största 
nackdel. Möjlighet att specificera beståndsdelarna i konstruktionsdelarna ges inte, man 
hänvisas till ett antal schablonkonstruktioners R-värden (R=1/U). Problematik finns 
också i att ventilationssystem med värmeåtervinning inte kan väljas.  Vidare har man 
inte möjlighet att välja olika sorters fönster på olika fasader, t.ex. fönster med olika g-
värden i de olika väderstrecken. När man väljer att skugga fönsterna antas 
skuggningsmaterialen vara ogenomskinliga. Därmed ges inte möjlighet att välja tunnare 
material exempelvis markis eller plissegardin och man blir till viss del begränsad i sin 
analys.  

I figur 3.3 ses hur olika indata matas in. Bl.a. vad det är för slags lokal (Building type) 
och andelen fönsterarea i förhållande till väggarea (Target Percentage Glazing). Här ges 
möjlighet att specificera byggnadens egenskaper och dessutom termisk komfort.  I figur 
3.4 visas delar av resultaten från en analys där man bland annat kan läsa ut den specifika 
energiförbrukningen för byggnaden, samt lokaliseringen, andel fönsterarea i förhållande 
till väggarea och dessutom visas boarean. 

 

 

 

 

När man väljer byggnadstyp i Project Vasari så följer en hel del dold information med. 
Beroende på vilken byggnadstyp som väljs använder Project Vasari schablonvärden för 
byggnadstypen. Låt säga att man har valt att modellera en bostad. Project Vasari 

Figur 3.4 Resultat från analys i Project Vasari. Figur 3.3 Indata för Project Vasari 
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använder skattningar om exempelvis vilken aktivitet som pågår, hur många som 
kommer befinna sig i byggnaden under varje timme och vilken ventilationseffekt som 
krävs för att upprätthålla behagligt inomhusklimat. Dessa skattningar baseras på 
ASHRAE standards. ASHRAE står för American Society of Heating, Refirigerating and 
Air-Conditioning Engineers och är en nordamerikansk organisation som grundades 
redan 1894. De jobbar för att främja en hållbar utveckling gällande värme, ventilation 
och luftkonditionering i byggnationer. (ASHRAE, 2011) Figur 3.5 visar hur den 
skattade aktiviteten i en bostad ser ut under en veckodag.  

 

Figur 3.5 Skattad aktivitet i en bostad under ett dygn (Autodesk 2011) 

Värdet 1 innebär att man antar att alla tänkta individer befinner sig i bostaden. Om 
bostaden är dimensionerad för fem personer befinner sig alltså alla fem i bostaden. 
Värdet 0 innebär att man gör antagandet att ingen befinner sig i bostaden.  Vidare 
betyder 0.2 att en femtedel av alla är hemma, vilket i detta fall skulle betyda att en 
person är hemma från 9.30–15.30. (Autodesk, 2011) Varför värdet 1 inte uppnås under 
nattetid är oklart. 

 

Ecotect Analysis 

Ecotect Analysis bjuder på större hinder under modelleringen jämfört med Project 
Vasari. Modelleringen görs istället med fördel utanför programmet, förslagsvis i 
Autodesk Revit eller Project Vasari. Att därefter exportera dessa relativt enkla modeller 
går generellt problemfritt. En av Ecotect Analysis nackdelar är just att den simpla och 
snabba modelleringen inte återfinnes i programmet. Ecotect Analysis innehåller 
emellertid många fördelar som inte återfinns i Project Vasari. Exempelvis kan man 
själv ange vid vilka temperaturer som systemet ska börja kyla och värma. Vidare matas 
internvärmetillskottet (belysning, antal vistande människor och andra tillskott från 
exempelvis hushållsmaskiner) in manuellt såsom verkningsgraden för systemet som 
sköter ventilationen och värme-kyltillskott till byggnaden. Parametrar som 
ventilationsflöde, täthet och grad av aktivitet kan definieras. Dessutom kan man själv 
välja vilka material som ska ingå i konstruktionsdelarna och även själv bestämma U-
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värdet för dessa. I figur 3.6 nedan ser vi hur en del av indata matas in. Exempelvis grad 
av aktivitet i lokalen (No of People and Activity). 

Resultaten visas med text och figurer och är lätta att förstå. Även här går simuleringen 
på bara några sekunder. 

 

Figur 3.6 Indata gällande inomhusklimat i Ecotect Analysis 

 

I figur 3.7 nedan visas det maximala värme- och kylbehovet för ett år redovisat 
månadsvis. Värmebehovet illustreras av de röda växande staplarna som är uppdelade i 
olika sektorer medan kylbehovet illustreras av de blåa fallande staplarna. Det maximala 
värmebehovet per månad återfinns i januari och beräknas vara ca 3200 kWh medan det 
maximala kylbehovet återfinns i juli och beräknas vara ca 1000 kWh. Notera att detta 
inte är den specifika energiförbrukningen utan den totala. I figur 3.8 och 3.9 visas 
solstrålningen på fasaderna som vetter mot söder och norr. Jämför med figur 3.1 och 
3.2. Även här motsvarar de blåa partierna ytorna som är minst solexponerade medan de 
gula partierna motsvara de ytorna som är mest exponerade för solen. Där vi i figurerna 
återfinner blåa partier kan man anta att takutsprånget är den bidragande faktorn. 
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Figur 3.7 Maximala värme- och kylbehovet per månad under ett år. 

 

 

 

 

  

Figur 3.8 Solstrålning mot söderfasaden 
projicerad på modellen 

Figur 3.9 Solstrålning mot 
norrfasaden projicerad på modellen 
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3.1 Gränssnitt och användarvänlighet 
 

Gränssnittet är vyn som användaren möter i programmet. Gränssnittets utformning ska 
vara enkel att förstå och ett bra gränssnitt ska bidra till hög effektivitet under 
användandet.  

Användarvänligheten speglar hur effektivt och tillfredsställande användaren kan nyttja 
produkten för att uppnå specifika mål i ett givet sammanhang. (ISO 9241-11, 1998) 

Project Vasari har ett gränssnitt som känns modernt och enkelt att förstå, se figur 3.9. 
De viktigaste funktionerna lyfts fram medan de mer avancerade funktionerna finns 
gömda i underflikar. För användaren av Revit Architecture, som är ett vanligt 
förekommande arbetsverktyg vid modellering, känns gränssnittet välbekant och 
lättarbetat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3.9 Project Vasaris gräsnssnitt 
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Project Vasari är det enklare simuleringsprogrammet av dessa två, både vad avser 
programmets svårighetsgrad i sig och vad avser gränssnitt och viss användarvänlighet. I 
detta avseende är den en fördel för Project Vasari.  

Autodesk Ecotect Analysis gränssnitt upplevs mer komplicerat och inte fullt lika 
modernt, se figur 3.10. Gränssnittet känns till en början otydligt, men så snart man 
bekantat sig med programmet känns användarvänligheten ändå acceptabel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

Figur 3.10 Ecotect Analysis gränssnitt 
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3.2 Programvarornas beräkningsmotorer  
 

Ecotect Analysis och Project Vasari använder sig av olika beräkningsmotorer vid 
analyserna. Det gör att resultaten inte är helt jämförbara då förenklingar görs vid 
beräkningarna.  

Ecotect Analysis använder sig av motorn CIBSE Admittance Method.(A. Andersson, 
2009) The Admittance Method använder sig av förenklad klimatdata, så kallad statisk 
klimatdata.(K.H. Beattie, 2003) Det betyder att förenklingar har gjorts vad gäller 
exempelvis temperatursvängningar under dygnet. Istället för att analysera klimatdata 
varje timme analyseras en dygnsmedeltemperatur. The Admittance Method togs fram 
under 1960-talet och var från början tänkt att brukas för att försäkra sig om att 
inomhustemperaturen inte skulle bli för hög sommartid i byggnationer. Metoden 
användes också för att säkerställa att luftkonditioneringen kunde hålla lufttemperaturen 
konstant. K.H. Beattie lyfter fram att det är viktigt att förstå att beräkningsmetoden är 
simplifierad, men att erfarenhet har visat att systemen i regel inte underdimensioneras. 
Författaren menar också att det finns en del brister med The Admittance Method. Den 
redovisar exempelvis bara de lägsta och högsta temperaturerna i byggnaden tillsammans 
med det högsta behovet för värme- och kyltillförsel.  

 

Project Vasari använder sig istället av beräkningsmotorn DOE 2 som togs fram för över 
30 år sedan i USA. Energiförbrukningen för varje timme beräknas bl.a. genom 
byggnadens konstruktion, utformning och system för hantering av inomhusklimatet och 
uppvärmning. Att klimatdata för varje timme används. DOE2 tar hänsyn 
temperatursvängningar och upplagring av energi i stommen vilket gör den till en 
dynamisk beräkningsmotor. Tillsammans med väderdata görs en uppskattning av 
energiförbrukningen. (J.J. Hirsch, 2009) Intressant är att Project Vasari, som är det 
enklaste av dessa simuleringsprogram, använder sig av en mer avancerad 
beräkningsmotor. 
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I figur 3.11 framgår hur beräkningsmotorn DOE2 hanterar indata som sedan bearbetas. 
Brukardata matas in i modellen, bl.a. byggnadens konstruktion. BDL-processorn 
(Building Description Language) hämtar information i biblioteket om byggnadens 
ingående delar och DOE2 översätter indatat så att det blir igenkännligt för datorn.  En 
beskrivning av byggnaden görs. Med hjälp av väderdata görs en simulering där 
belastningar på byggnaden, värme- och ventilationssystem och ekonomi beräknas. 
Effekten av konstruktionsdelarnas tjocklek, typ av aktivitet i byggnaden, solinstrålning 
och driftsscheman av exempels VVS-system är bara några av alla resultat som kan 
beräknas. (DOE-2, 2011) 

  

Figur 3.11 Flödesschema för beräkningsmotorn DOE2 
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4. METOD 
 

Analyserna genomfördes på ett projekt som Aros Arkitekter projekterade när detta 
arbete ägde rum. Projektet var då i ett tidigt skede. Målet är att den nya byggnationen 
ska bli någon form av lågenergihus, alltså ett hus som brukar mindre energi än vad 
normen säger. 

 Det finns olika sorters lågenergihus. Definitionen av ett lågenergihus är ett hus som har 
lägre specifikt energibehov än kraven ställda av BBR. Generellt säger man att ett 
lågenergihus brukar ungefär hälften så mycket energi som ett standardhus. Passivhus är 
lågenergihus som har så små värmeförluster att inget traditionellt värmesystem behövs. 
För ett passivhus bör inte energiförbrukningen överstiga 30 kWh/m2, år för en bostad i 
Uppsala. (Energirådgivningen, 2011) Plusenergihus är lågenergihus som är 
självförsörjande på årsbasis vad gäller energi och dessutom har ett överskott av energi 
från exempelvis solceller som kan säljas vidare.  

Att bygga dessa energieffektiva hus är något dyrare än att bygga ett standardhus. 
Driftskostnaden för lågenergihusen blir istället väsentligt lägre.  Det är en investering 
som man tjänar på i slutändan, både ur ett ekonomiskt perspektiv och ur ett 
miljöperspektiv. 

 

4.1 Bakgrundsarbete 
 

Innan analyserna kunde påbörjas krävdes det en del arbete med modellerna i de olika 
simuleringsprogrammen för att få dem någorlunda jämförbara. Vägen från modell till 
analys är en aspekt som bör vägas in i resultatet. Tanken är att inte alltför mycket tid 
och arbete ska läggas på dessa analyser i tidigt skede, utan att dessa ska gå smidigt och 
enkelt och ge resultat som kan användas som riktlinjer.  

 

För att göra modellerna jämförbara var det en del oklarheter som behövde redas ut.  I 
Project Vasari har man som tidigare nämnts inte samma möjligheter att specificera 
indata. Problem som följer av att dessa schablonvärden används i Project Vasari blir att 
man måste välja liknande värden vid analysen i Ecotect Analysis för att få så jämförbara 
resultat som möjligt. Föra att välja liknande värden måste man veta vad project Vasari 
faktiskt använder för schablonvärden. Till detta togs hjälp av CAD-Q, leverantör av 
modell- och ritningsprogram, och programvarornas hjälpmanualer. 

 Dessutom behövdes någon form av standardhus fastställas för analyserna, detta 
eftersom när man i vissa fall ändrar en parameter påverkas ytterligare en. Låt säga att 
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man exempelvis skulle ändra tjockleken på väggarna. Följden av detta skulle bli att 
golvarean ändras och vidare att förhållandet mellan fönsterarea och golvarea skulle 
förändras. På det här viset skulle otaliga kombinationer gå att skapa. Istället har ett 
standardhus valts, alltså en modell varifrån man utgår vid varje analys. Utifrån 
standardhuset har effekten av en parameter i taget påvisats. 

Standardhuset är dimensionerat efter minimirekommendationer från 
Energimyndigheten. (Energimyndigheten 2011) Rekommendationerna är för nybyggda 
hus som har annat uppvärmningssätt än el. Se tabell 4.1 

Tabell 4.1 Minimirekommendationer för U-värden från Energimyndigheten vid 
nybyggnation 

 

U-värde 
(W/(m2·K)) 

Tak 0,13 
Ytterväggar 0,18 
Golv (mot mark) 0,15 
Fönster 1,3 
Ytterdörr 1,3 
 

På grund av att man i Project Vasari inte har möjlighet att själv specificera U-värdet för 
konstruktionsdelar användes ett närmevärde för standardhuset. Detta närmevärde 
användes också vid analyserna för standardhuset i Ecotect Analysis. Se tabell 4.2 

Tabell 4.2 U-värden som användes vid analyserna 

  
U-värde 
(W/(m2·K)) 

Tak 0,083 
Ytterväggar 0,125 
Golv (mot mark) 0,091 
Fönster 1,11 
Ytterdörr 1,09 
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4.2 Modellerna 
 

Huset som är ritat av Aros Arkitekter förenklades för att exporteringen inte skulle bli för 
komplicerad. Tanken är också att analyserna i framtida projekt ska ske på modeller där 
projekteringen inte är för långt gången. Byggnaden är ett radhus och har därför bara 
yttervägg i två väderstreck, i detta fall nord och syd. I analysen för denna bostad 
beräknas alltså byggnaden vara omgiven på båda sidor av andra likadana radhusenheter. 

Figuren nedan visar originalmodellen ritad i Autodesk Revit Architecture, figur 4.1

 

Figur 4.1 Originalmodellen av huset som analyserades 

 

Byggnadsinformation 

• Plats: Uppsala  
• För analyserna i Ecotect Analysis användes klimatdata för Arlanda 
• För analyserna i Project Vasari användes klimatdata för Uppsala 

• Byggnadstyp: Enfamiljshus i tre plan, 194 m2 bostadsyta 
• Konstruktion: Träregelstomme  
• Fönsterarea i förhållande till golvarea: 20 % 
• Ytterväggskonstruktion: 320 mm isolering. U-värde 0,125 W/(m2·K), år. Se 

figur 4.2 
• 22+22 panel  
• 28 luftspalt 
• 30 fasadskiva 
• 13 gipsskiva 
• 195 glasull + träregel 
• 1 plastfolie 
• 95 glasull + träregel 
• 13 gipsskiva 

Figur 4.2 Ytterväggens 
uppbyggnad (Isover.se)  
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• Tak: Sedumtak med 550 mm isolering 
• Ingen solavskärmning för fönsterna 
• Fönster med U-värde 1.11 W/(m2·K) och g-värde 0,71 

 

Nedan visas den förenklade modellen, modellerad i Revit Architecture, som användes 
för analyserna i Ecotect Analysis, se figur 4.3. I viss mån förenklades byggnadens form, 
utseendet på terrassen har förenklats och rumsvolymer blev våningsvolymer. Fasadernas 
utseende har simplifierats och de olika fasadmaterialen som användes i 
originalmodellen har bortsetts från. 

 Figur 4.3 Modellen som används vid analyser i Ecotect Analysis 

 

Nedan visas den förenklade modellen som användes vid analyserna i Project Vasari, 
modellerad i Project Vasari. Jämfört med modellen som användes för analyser i Ecotect 
Analysis är denna mycket förenklad och illustreras endast som en volym. Modellen är 
svår att göra detaljerad, en detaljerad modell skulle heller inte ha speciell fördel vid 
analysen. Endast byggnadens volym och placeringen av fönsterarea ses i figur 4.4. 
Våningsvolymer används vid analyserna. Project Vasari placerar själv ut den 
specificerade fönsterandelen i förhållande till väggarea på de olika våningsplanen.  

 
Figur 4.4 Modellen som användes vid analyser i Project Vasari 
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För de olika parametrarna togs fram ett antal förslag som var tänkbara. De olika 
förslagen som skulle analyseras för tidigare nämna parametrar följer nedan. Dessa 
parametrar användes i både programvarorna. 

Fönsterarea 

• Fönsterarea i förhållande till väggarea =20 % (Standardhuset) 
• Fönsterarea i förhållande till väggarea =15 % (största rekommenderade andelen 

för passivhus)(Energimyndigheten, 2011) 

Solavskärmning 

• Huset saknar solavskärmning helt (Standardhuset) 
• Solavskärmning i form av ”keps” ovanför fönsterna, skjuter ut 500 mm från 

huskroppen. Se figur 4.5 
• Solavskärmning i form av ”keps” ovanför fönsterna, skjuter ut 1000 mm från 

huskroppen. Se figur 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

Fönstertyp 

• U-värde 1,11 W/(m2·K) g-värde 71 % (Standardhuset) 
• U-värde 1,09 W/(m2·K) g-värde 81 % 
• U-värde 0,89 W/(m2·K) g-värde 28 %  

De ovan nämnda g-värdena är de värden som finns specificerade tillsammans med 
u-värdena från Project Vasari. De är alltså inte framtagna för just detta projekt. 

 

 

Figur 4.5 Solskydd, alternativ 1 Figur 4.6  Solskydd, alternativ 2 
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Isoleringstjocklek i ytterväggarna 

• 320 mm (Standardhuset) Beräknas ge U-värde 0,125 W/(m2·K) 
• 420 mm  Beräknas ge U-värde 0,090 W/(m2·K) 
• 520 mm  Beräknas ge U-värde 0,070 W/(m2·K) 

De beräknade U-värdena har hämtats från isolertillverkaren Isover.  Där hittar man 
typlösningar för vanligt förekommande konstruktioner. De erhåller ett 
beräkningsprogram där man kan beräkna hur mycket exempelvis 100 mm isolering 
påverkar U-värdet. (Isover, 2011)  

 

 

Tung/lätt stomme 

Den lätta träkonstruktionsstommen i standardhuset jämförs mot en tung betongstomme.  

• U-värde träkonstruktion 0,125 W/(m2·K) 
• U-värde betongkonstruktion 0,100 W/(m2·K) 
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4.3 Energianalysernas genomförande 
 

4.3.1 Ecotect Analysis 
 

Nedan följer en genomgång av tillvägagångssätt vid exportering av modell från 
Autosesk Revit Architecture till Ecotect Analysis och tillvägagångssätt vid analys i 
Ecotect Analysis. 
 
Som tidigare nämnts modellerades originalmodellen i Revit Architecture. Nedan, i figur 
4.7, ses modellen som användes för analyserna. Här ses modellen i Revit Architectures 
3D-vy. 
 

 
Figur 4.7 3D-vy för modellen RevitArchitecture  

 
 För att Ecotect Analysis skulle kunna läsa modellen exporterades till gbXML-format. I 
dialogrutan nedan ses de rumsvolymer och inställningar som exporterades, se figur 4.8. 
Våningsvolymerna för de tre planen markeras med blåa boxar.  
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Figur 4.8 Rumsvolymerna som exporteras 

 

För att kunna genomföra analysen öppnades den exporterade gbXML-filen i Autodesk 
Ecotect Analysis. Se figur 4.9.  

 

Figur 4.9 Modellen öppnad i Autodesk Ecotect Analysis 

Innan modellen kunde analyseras behövdes en del indata matas in. Bland annat laddades 
klimatdatafilen för Arlanda, Stockholm in. I figur 4.10 nedan visas hur material och U-
värden för en yttervägg anges. Man kan själv bygga upp väggar, och andra 
konstruktionsdelar, i Ecotect Analysis och dessutom själv ange U-värdet för 
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konstruktionen. Vidare erhålls bland annat vikt, admittans och tjocklek för 
konstruktionen. 

 

Figur 4.10 Ytterväggsinställningar 

 

Vidare anges inre rumsegenskaper och termiska inställningar, se figur 4.11 och figur 
4.12. Här specificeras till exempel grad av aktivitet, antal personer som beräknas vistas i 
byggnaden, internvärmetillskott och ventilationssystem med dess verkningsgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.12 Termiska inställningar Figur 4.11 Rumsegenskaper 
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För att genomföra analysen väljs fliken Analysis och därefter fliken Thermal analysis 
och vidare Thermal calculation. Där hittas Monthly loads/discomfort. Ecotect Analysis 
beräknar hur mycket värmesystemet behöver värma och kyla under årets alla månader 
för att uppnå önskad inomhustemperatur. Se figur 4.13. De röda staplarna motsvarar 
värmebehovet medan de blå staplarna motsvarar kylbehovet. Vad de olika delarna i 
staplarna består i framgår inte vid simuleringarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur4.13 Beräkningsresultat från Ecotect Analysis 
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4.3.2 Project Vasari  
 

Tillvägagångsätt vid analyser i Project Vasari. 

Vasari Project klarar av både modelleringen och analysen i programmet. Det innebär att 
modellen inte behöver exporteras och öppnas i något annat program för att analysen ska 
kunna genomföras. Inledningsvis modellerades en volym liknande huskroppen för 
aktuellt projekt. Se figur 4.14 

 

Figur 4.14 Enkel volymmodellering i Autodesk Vasari 

 

Vidare definieras våningsplan och fönsterarea för modellen för att den skulle likna 
originalmodellen. Se figur 4.15. Här framgår hur klimatskalet ser ut, våningsplanen och 
vidare hur fönsterareorna är placerade. Som tidigare nämnts anges fönsterareorna som 
en procentandel av ytterväggsarean. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4.15 Modell med fönsterarea 
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När modellen av byggnaden är klar och energianalysen ska genomföras väljs Energy 
Settings i menyraden. Se figur 4.16. 

 

Figur 4.16 Energy Settings i menyraden 
 

När Energy Settings valts ges möjligheten att specificera indata i Project Vasari. 
Exempelvis byggnadstyp (Building Type), byggnationens plats i världen (Location) och 
andel av väggarean som är glasad (Target Percentage Glazing). Se figur 4.17.  

 

Figur 4.17 Möjlighet att specificera indata 

 

För att välja konstruktionsdelarnas egenskaper väljs Conceptual Contructions. I denna 
underflik ges möjlighet att välja typ av konstruktionsdel. Exempelvis ytterväggens U-
värde (Mass Exterior Wall), se figur 4.18. Under varje konstruktionsdel hittas ett antal 
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typkonstruktioner att välja mellan. Här ges alltså inte möjlighet att bygga upp 
konstruktionsdelarna från grunden som i Ecotect Analysis. 

 

 

 

 

 

 

Eftersom att vi i Sverige endast är 
intresserade upp uppvärmningsbehovet måste man markera att zonerna i modellen bara 
har ett värmebehov. Detta görs i paletten Properties följt av Condition Type. Se figur 
4.19. Under Condition Type anges Heated. Här kan olika zoner anges olika egenskaper.  

 

  

Figur 4.19 För att markera att byggnaden endast har värmebehov väljs Heated. 

 

Figur 4.18 Conceptual Contructions 



33 
 

När alla indata har matats in och nödvändiga justeringar har gjorts är det bara själva 
analysen kvar. I menyraden återfinns ikonen Analyze Mass Model som väljs och på 
några sekunder räknar Autodesk Vasari  ut bl.a. den specifika energiförbrukningen. I 
figur 4.20 visas vart ikonen hittas. 

 

 

Figur 4.20 Ikonen Analyze Mass Model 

 

Ett utdrag ur analysresultaten visas nedan i figur 4.21. Här visas först det månatliga 
värmebehovet uppdelat i olika sektorer, tillskott illustreras som växande staplar medan 
förluster som sjunkande staplar, följt av det månatliga kylbehovet. 
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Figur 4.21  
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5. RESULTAT 
 

Eftersom programmen skiljer sig åt uppstod svårigheter att analysera de direkta 
resultaten från de båda programmen till följd av t.ex. ökad väggisolering. Istället valdes 
den procentuella skillnaden att redovisas varpå resultaten ansågs jämförbara. Alla 
resultat är i förhållande till det tidigare nämnda standardhuset.Definitionen av 
standardhuset ses i kapitel 4.2. 

Resultaten från simuleringar i Ecotect Analysis och Project Vasari visas i tabell 5.1 och 
avser endast energibehovet för uppvärmning. 

 

Tabell 5.1 Simuleringsresultat 

 

Ecotect 
Analysis 
(kWh/m2, 
år) 

Förbättring 
(%) 

Project 
Vasari 
(kWh/m2, 
år) 

Förbättring 
(%) 

STANDARDHUSET 62 - 105 - 
Minskad fönsterarea 55 11,29 101 3,81 
Solskydd 1 62 0,00 102 2,86 
Solskydd 2 62 0,00 102 2,86 
Fönster U-värde 
1.09 61 1,61 105 0,00 
Fönster U-värde 
0.89 60 3,23 102 2,86 
Ytterväggsisolering 
420 mm 61 1,61 103 1,90 
Ytterväggsisolering 
520 mm 61 1,61 102 2,86 
Betongstomme 60 3,23 102 2,86 

 

Där en förbättring på 0,00 % beräknats har alltså ingen minskning av energibehovet för 
uppvärmning uppskattats.  
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5.1 Analys och diskussion 
 

5.1.1 Standardhuset 
 

Inledningsvis kan resultaten från standardhusen analyseras. Flera faktorer verkar till att 
resultaten skiljer sig åt så pass mycket som de gör. Som tidigare nämnts är huset ett 
radhus. Det betyder att endast två av fasaderna är exponerade. De andra två väggarna 
har i princip ingen värmeförlust eftersom det på andra sidan väggen också är varmt (ett 
hus i mitten av radhuslängan har valts). I Ecotect går det att specificera att U-värdet för 
dessa väggar är noll. Detta går inte att göra i Vasari. Man räknar alltså med en större 
exponerad yta. Detta är dock rimligtvis inte orsaken till hela den stora differensen. 
Programmen använder sig dessutom av olika beräkningsmotorer och hanterar därmed 
klimatdata olika, detta kan också vara en orsak till felkälla. Vidare kan tilläggas att 
samma indata matas in i programmen men de hanteras och behandlas på olika sätt.  

Optimalt hade varit att studera hur flera parametrar tillsammans skulle påverka 
energiförbrukningen. I detta arbete gavs inte möjligheten då en tidsbegränsning styrde. 

 

 

5.1.2 De valda parametrarnas resultat 
 

Fönsterarea 

Fönsterarean är den parameter som bidrar med störst förbättring vad gäller 
energiförbrukningen i båda simuleringsprogrammen. Samtidigt ser man att förbättringen 
är betydligt större i Ecotect Analysis än Project Vasari. En förbättring på 7 kWh/m2, år 
kan jämföras med en förbättring på 4 kWh/m2, år. Vad detta beror på är svårt att utreda. 
En anledning till detta kan vara att modellen i Project Vasari har en större exponerad 
yta (eftersom det inte går att markera att två av väggarna vetter mot varma zoner) och 
därmed är det procentuella förhållandet mellan fönster och vägg mindre än för Ecotect 
Analysis. Det här leder till att en minskning av fönsterarean får en större betydelse i 
Ecotect Analysis vilket ger utslag på slutresultatet. 

 

Solavskärmning  

Resultaten visar att solskydden inte har någon som helst effekt på energiåtgången. Detta 
bör inte stämma överens med verkligheten då erfarenhet säger att man bör skärma av 
fönsterareorna sommartid för att få en komfortabel inomhusmiljö. Eftersom solens 
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strålar träffar jorden med olika vinklar under året krävs det reglerbara solskydd för att få 
optimal avskärmning. I detta fall är solskydden statiska. Det estetiska bör också vägas in 
i analysen, solskydden får inte vara för stora så att utsikten skärmas av. 

 

Fönstertyp 

Fönsternas U-värde påverkar inte heller den beräknade energiförbrukningen avsevärt. 
Att ett fönster med U-värde 1,09 W/(m2·K) skulle göra stor skillnad mot fönstret i 
standardhuset med U-värde 1,11 W/(m2·K) är optimistiskt. Vanligtvis anger man inte 
U-värdet med mer än en decimal, detta för att man inte kan mäta noggrannare än så. Det 
beror på att yttre omständigheter påverkar U-värdet såsom lufttryck. Att ett fönster med 
U-värde 0,89 W/(m2·K) inte medför större förbättring är däremot märkligt. Tilläggas 
ska dock att alla dessa U-värden är bra för ett fönster. Här misstänks g-värdet ha effekt 
på slutresultatet. Fönstret i fråga har ett g-värde på 0,28 medan de andra fönsterna har g-
värden som ligger högre (0,71 och 0,81). Arne Roos, professor i fasta tillståndets fysik 
vid Uppsala Universitet, menar att det är fysikaliskt omöjligt att ett fönster med U-värde 
1,09 har ett så högt g-värde som 0,81. Ett rimligt g-värde skulle ligga mellan 0.60-0.65. 
(Pilkington, 2009) Antingen har någonting blivit fel i Project Vasari eller så beror det 
på okunskap från Autodesk. Han menar att det kan vara värdet för ljustransmission som 
har förväxlats med g-värdet. (A. Roos, muntlig information) Samma fönsterdata har 
matats in i de både programmen.  

 

Ytterväggsisolering 

Varken i Ecotect Analysis eller i Project Vasari förefaller isoleringen i ytterväggarna 
påverka slutresultatet speciellt. I Ecotect Analysis ser man ingen differens 
överhuvudtaget mellan 420 mm och 520 mm isolering. I Project Vasari ser man en viss 
skillnad i energiförbrukningen.  

Man kan vara kritisk till de värden som hämtas från isolertillverkaren. Dessa värden kan 
vara teoretiskt realistiska men inte praktiskt genomförbara. De vill givetvis leverera så 
mycket isolering som möjligt och är därför inte den optimala källan att hämta 
information likt denna ifrån. 
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Tung/lätt stomme 

Betydelsen av trä- eller betongstomme visar sig slutligen har en viss inverkan på 
energiförbrukningen. Då ingen betongkonstruktion med U-värde 0,125 W/(m2·K) (eller 
liknande) återfanns i Project Vasari valdes en konstruktion med ett lägre U-värde, 0,100 
W/(m2·K). Detta värde är alltså inte helt rättvist att grunda en jämförelse mellan tung 
och lätt stomme på.  
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5.1.3 Programmens validitet 
 

Väsentligt är att programmen ska vara tillräckligt bra för att göra analyser i. Det spelar 
ingen roll hur användarvänliga de är eller hur snabbt analyserna går om inte svaren på 
något sätt reflekterar verkligheten. Analysresultaten bör inte ligga till grund vid 
projekteringen men ska finnas där som stöd och som en fingervisning. De ska tillika 
finnas där för att påvisa skillnader mellan exempelvis olika utformningsmässiga förslag 
och ge relativa resultat. 

 

Under jobbet med programvarorna upptäcktes problem under vägen som gjorde 
analyserna begränsade. När modelleringen av fönsterna sker utan automatik i Project 
Vasari kan de tyvärr inte skuggas. Fönster som reflekterar en del av solljuset kan väljas 
men man kan inte få de ”kepsar” vi har använt oss av i det här projektet. Det ger en viss 
begränsning under modellerandet. 

Värmeåtervinningen kan inte specificeras varken i Ecotect Analysis eller i Project 
Vasari. Det gör att det kan bli svårt att nå upp till kraven om specifik energianvändning 
enligt BBR. Effektbehovet för att värma utomhusluften till önskad inomhustemperatur 
beräknas genom 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑒𝑛 × ∆𝑇 × 𝑇𝑖 . Där Δ T är temperaturskillnaden mellan 
utomhusluften och önskad inomhusluft, och Ti är specifik värmekapacitet för luften. Om 
ingen återvinning av utgående varmluft görs måste hela tiden denna effekt tillföras. Har 
värmeåtervinning med verkningsgrad 80 % så kommer man alltså att spara 80 % av den 
tillförda effekten för ventilationssystemet. (A. Roos, muntlig källa) Tilläggas skall att 
alla resultat avser endast värmesystemet. I Sverige har vi sällan kylsystem i bostäder 
eftersom kylning sker manuellt, till exempel via vädring.  

 

Jerker Hagglund på Autodesk lyfter fram det vi har kommit fram till under arbetets 
gång, det inte är optimalt att göra en jämförande studie mellan Ecotect Analysis och 
Project Vasari. Han menar att Ecotect Analysis är en relativt begränsad 
beräkningsmotor och att beräkningsresultaten endast bör jämföras med andra resultat 
från Ecotect Analysis. (J. Hagglund, 2011) 

 
Värt att notera är att klimatdata för olika orter används i Project Vasari och Ecotect 
Analysis. Detta antas inte ha någon större inverkan på resultaten då medeltemperaturen i 
Uppsala och Arlanda inte förväntas skilja mer är 0,5°C per år. Avståndet mellan 
Uppsala och Arlanda är 34 km. Osäkerhet finns också i att klimatdata hanteras olika av 
programvarorna. Enligt A. Roos är dygnsmedeltemperaturer dock acceptabelt för så här 
enkla simuleringar. Eftersom man har en viss tröghet i konstruktionen påverkar inte 
temperaturen varje timme slutresultatet nämnvärt. Vad som inte framgår är från vilka 
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eller vilket år klimatdata är hämtat från. Klimatdata är hämtat från vad tillverkarna anser 
vara ett normalår. 
 
Möjligt är att flera resultat än bara specifik energianvändning är relevanta. 
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6. SLUTSATS  

I både Ecotect Analysis och Project Vasari klarar byggnaden de krav som BBR har 
ställt, dvs. den specifika energianvändningen understiger 110 kWh/m2, år. De klarar 
dessvärre inte kraven för lågenergihus och passivhus. Som tidigare nämnts bör 
energiförbrukningen för ett passivhus i Uppsala inte överstiga 30 kWh/m2, år medan 
energiförbrukningen för ett lågenergihus inte bör överstiga ungefär hälften av den 
energi som kraven säger, i detta fall 55 kWh/m2, år. Detta kan jämföras med resultaten 
62 kWh/m2, år för Ecotect Analysis och 105 kWh/m2, år för Project Vasari.  

 

Om man vill laborera med en byggnads form lämpar sig Project Vasari bra. Det är just 
vid utformningen av geometrin av byggnationer som bäst resultat erhålles. Ecotect 
Analysis lämpar sig bättre när man vill studera enskilda faktorer då programvaran är 
sämre på att beräkna omkringliggande faktorer, som tillexempel yttre förhållanden. 
Dock saknas möjlighet att definiera konstruktionsdelar och U-värdena i Project Vasari. 

 

Då det är önskvärt att byggnader ska ha en så liten energiåtgång som möjligt bör Aros 
Arkitekter, enligt mina undersökningar, prioritera fönsterarea och fönsternas U-värde 
vid projektering av byggnaden. För at minimera energiförbrukningen bör man ha liten 
fönsterarea och dessa fönsterareor bör dessutom ha att lågt U-värde. Tilläggas skall att 
en viss osäkerhet gällande resultaten från undersökningarna föreligger. Vidare finns 
vetskapen att solskydd är viktiga för att få en behaglig inomhustemperatur varvid dessa 
också bör uppmärksammas vid projekteringen. En viktig parameter som frånsetts vid 
denna undersökning är ventilationssystem och dess förmåga att återvinna värme ur 
frånluften. 
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7. FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 

Eftersom resultaten från Ecotect Analysis och Project Vasari skiljer sig åt så mycket 
känns det nödvändigt att förslagsvis studera ytterligare en programvara. Vidare kan man 
undersöka hur väl kalkylerade resultat i olika simuleringsprogram stämmer överens med 
verkligheten. Förslagsvis analysera en befintlig byggnad med beräknad 
energiförbrukning och jämföra detta med resultat från flera simuleringsprogram.  
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