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Abstract

Utvärdering av energiberäkningsprogram

Evaluation of energy simulation software

Johan Olsson

The regulations for energy consumption are consistently getting more and more
strict. This leads to a higher customer demand for energy analysis early in the building
design process. Many building planners and architects use powerful modeling software
to visualize their projects. These digital models contain sufficient information about
the building’s physical characteristics for reliable energy analysis. This report evaluates
three different energy analysis software tools and their compatibility with the
modeling software Autodesk Revit Architecture. The results in the report are based
on simulations made with a fictional model in the different tools. Some of the results
obtained from the different programs are not consistent and because of the difficulties
in evaluating these differences the usefulness is limited. Based on several criteria the
software have been evaluated and a recommendation for the company Tema has been
produced. Due to the complexity of energy analysis, the software requires certain
pre-knowledge of the subject by the user to perform an accurate analysis. In
conclusion, the software which is best suited for preliminary energy analysis is,
according to the author, VIP-Energy because of its efficiency and credibility.
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SAMMANFATTNING 

I dagens byggindustri höjs ständigt kraven gällande energihushållning. 
Detta leder till att fler och fler aktörer efterfrågar uppgifter om en 
byggnads energiförbrukning redan innan byggnationen har påbörjats. 
Det är nu möjligt att med kraftfulla datorprogram modellera byggnader 
i en digital tredimensionell miljö för att gestalta och visualisera ett 
projekt. Informationen om byggnadens fysiska egenskaper som finns i 
dessa modeller är tillräckligt detaljerade för att kunna användas som 
underlag för trovärdiga energiberäkningar. 

I detta examensarbete beskrivs tillvägagångssättet för en sådan 
beräkning genom att analysera arbetet med tre olika energiberäknings-
program: Ecotect Analysis, Green Building Studio samt VIP-Energy. 
Även de tre programvarornas koppling till modelleringsprogrammet 
Autodesk Revit Architecture behandlas. Rapporten utförs för 
projekterings- och projektledningsföretaget Temas räkning.  

Rapportens resultat baseras på simuleringar gjorda med en fiktiv 
byggnadsmodell som har överförts från Revit till var och ett av de tre 
energiberäkningsprogrammen. Utifrån olika kriterier har varje program 
analyserats och bedömts för att till slut komma fram till en 
rekommendation åt Tema om vilken lösning som passar det företaget 
bäst. 

Resultatet visar att det inte finns någon metod där en 
energiberäkning går helt per automatik då en viss förkunskap inom 
ämnet krävs av användaren. Slutsatsen av arbetet är att av de tre 
undersökta programmen är VIP-Energy i dagsläget det mest lämpade 
för att göra en preliminär energianalys. 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Energibalanssimulering, VIP Energy, Autodesk Revit, 

Energiberäkning, Hållbar utveckling 



 

 

v 
 

FÖRORD 

Detta examensarbete är skrivet på Tema i Uppsala och är den av-
slutande delen i min utbildning till högskoleingenjör i byggteknik vid 
Uppsala Universitet.  

Jag vill rikta ett stort tack till Tema och min handledare Martin Ahl 
för betydelsefulla synpunkter och stöd under arbetets gång. Jag vill 
även tacka ämnesgranskare Arne Roos för hjälpsamma råd samt 
examinator Patrice Godonou.  

 

Uppsala i maj 2012 

Johan Olsson 

  



 

 

vi 
 

  



 

 

vii 
 

INNEHÅLL 
Begrepp och termer ......................................................................................... 1 

1 Inledning ...................................................................................................... 3 

1.1 Bakgrund ............................................................................................... 3 

1.2 Syfte och mål ......................................................................................... 4 

1.3 Tidigare resultat .................................................................................... 4 

1.4 Avgränsningar ...................................................................................... 5 

1.4.1 Allmänt ...................................................................................... 5 

1.4.2 Programvaror ............................................................................ 5 

2 Metodik ........................................................................................................ 7 

2.1 Programvaror ........................................................................................ 7 

2.1.1 Revit Architecture ..................................................................... 7 

2.1.2 Ecotect Analysis 2011 ............................................................... 8 

2.1.3 Green Building Studio ............................................................. 8 

2.1.4 VIP-Energy ................................................................................ 9 

2.2 Referenshus ......................................................................................... 10 

2.3 Tillvägagångssätt ................................................................................ 11 

2.4 Känslighetsanalys ............................................................................... 12 

3 Resultat av simuleringar ......................................................................... 15 

3.1 Kompatibilitet med Revit .................................................................. 15 

3.2 Användargränssnitt ........................................................................... 17 

3.3 Modifikation av indata ...................................................................... 20 

3.4 Presentation av resultat ..................................................................... 24 

3.5 Validitet/kredibilitet .......................................................................... 28 

3.6 Kostnad ................................................................................................ 30 

3.7 Känslighetsanalys ............................................................................... 31 

4 Analys och diskussion ............................................................................. 37 

4.1 Kompatibilitet med Revit .................................................................. 37 

4.2 Användargränssnitt ........................................................................... 38 



 

 

viii 
 

4.3 Modifikation av indata ...................................................................... 38 

4.4 Presentation av resultat ..................................................................... 39 

4.5 Validitet/kredibilitet ......................................................................... 40 

4.6 Kostnad ................................................................................................ 41 

4.7 Känslighetsanalys............................................................................... 42 

5 Slutsatser .................................................................................................... 45 

5.1 Rekommendation åt Tema ................................................................ 46 

5.2 Checklista ............................................................................................ 46 

6 Förslag på fortsatta studier ..................................................................... 49 

7 Referenser .................................................................................................. 51 



 

 

1 
 

BEGREPP OCH TERMER 
I detta avsnitt behandlas begrepp och termer som är viktiga för läsaren 
att kunna för att få en bättre förståelse om innehållet i denna rapport. 

Aoms 

Omslutande area. Den invändiga area som bildar en byggnads 
klimatskal. 

Atemp 

Den tempererade (uppvärmd till mer än 10 °C) arean i en byggnad. 

BBR 

BBR står för Boverkets byggregler och innehåller förvaltnings-
myndigheten Boverkets allmänna råd och föreskrifter för byggnationer 
som styrs av bl.a. regelverken plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Alla byggnationer som uppförs i Sverige måste följa dessa regelverk, 
Boverket (2012). 

BIM 

BIM står för Building Information Modeling och definieras enligt 
NBIMS som en digital representation av de fysiska och funktions-
mässiga egenskaperna hos en byggnation. En BIM-modell är en 
gemensamt utnyttjad källa med information om en byggnad som utgör 
trovärdig grund för beslut under dess hela livscykel och som finns med 
från de tidigaste konceptskisser fram till rivning, National BIM 
Standard (2012). 

ECO 

I Ecotect Analysis sparas filer med ändelsen ECO och innehåller 
information om en byggnadsmodell. Filen beskriver modelldata, 
materialdefinitioner, beräkningsresultat, akustiksimulationer, datum, 
tid (för simuleringen) och läge på byggnaden. Klimatdata sparas inte i 
filen då detta oftast tar för stort utrymme. Däremot sparas information i 
filen som refererar till en klimatdatafil, Autodesk (2011). 

gbXML 

Filformatet gbXML lanserades år 2000 i syfte att underlätta 
överföringen av byggnadsinformation mellan olika programvaror och 
är produkten av ett samarbete mellan flera ledande företag inom BIM, 
bl.a. Autodesk, Graphisoft och Bentley, Green Building XML (2012). 

R-värde 

Beskriver ett materials värmemotstånd i enheten m²K/W. 
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RVT 

Filer skapade i Autodesk Revit Architecture har ändelsen RVT och 
innehåller data gällande egenskaperna hos en byggnadsmodell.  

Sveby 

Sveby står för ”Standardisera och Verifiera Energiprestanda i 
BYggnader” och är ett utvecklingsprogram och ett samarbete mellan ett 
flertal branschföretag och intresseorganisationer i Sverige. Sveby 
fastställer bygg- och fastighetsbranschen standardiserade brukardata 
samt dess tolkning och förtydligande av Boverkets Byggreglers 
funktionskrav av energihushållning, Sveby (2012). 

U-värde 

Storhet som är värmegenomgångskoefficienten mätt i enheten W/m²K. 
Det beskriver hur väl isolerat ett material eller en byggnadsdel är. Ju 
lägre U-värde desto mindre transmissionsförluster uppstår. 

VIP 

Filformat för filer skapade i VIP-Energy. 

VUT 

Detta är Strusofts egenutvecklade filformat som används vid import i 
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy. En fil i formatet VUT 
innehåller en byggnads geometri och byggnadskomponenters 
egenskaper samt information om geografiskt läge och klimatdata. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
I byggbranschen finns det i dagsläget få väl fungerande lösningar på 
marknaden där det går att göra en preliminär energiberäkning tidigt i 
projekteringsskedet. Oftast görs energiberäkningar i ett senare skede då 
byggnaden i stort sett är färdigställd, Ahl (2012). Detta eftersom de 
många parametrar som ska inkluderas i en korrekt energianalys ofta 
ändras och modifieras under projekttiden, från förslagshandling till 
slutgiltig bygghandling. Analyserna utförs vanligtvis av externa 
energikonsulter som studerar byggnaden och för in data manuellt i 
simuleringsprogram. För företag som arbetar med husprojektering 
skulle därför en möjlighet till egna, preliminära energiberäkningar 
utgöra en konkurrensmässig fördel.  

En allt viktigare del vid en byggnads uppförande idag är dess 
miljöpåverkan och i synnerhet dess energiförbrukning. För en mer 
hållbar utveckling av bostäder och arbetsplatser ställer myndigheter 
hårdare krav gällande el- och energianvändning. Med hjälp av BIM, 
Building Information Modeling, där modellering av en byggnad sker 
helt digitalt och med hög detaljering redan från början, ges möjligheten 
att producera en digital 3D-modell som överensstämmer väl med den 
framtida färdiga byggnaden. Den omfattande informationen från BIM-
verktyg kan utnyttjas till att framställa trovärdiga energiberäkningar 
om det går att överföra information, exempelvis en byggnads geometri 
och geografiska placering, till ett särskilt energisimuleringsprogram. 
Detta gör i sin tur att konsulter kan utforma en byggnad eller ta fram 
flera designförslag och göra energiberäkningar för att optimera dess 
energiförbrukning.  

Ett av det mest använda och kompletta BIM-verktyget för 
husprojektering i 3D är idag programmet Revit Architecture från 
Autodesk. Det är ett mycket omfattande program gällande själva 
byggnadsutformningen men är bristfälligt när det kommer till att utföra 
energisimuleringar i den inbyggda energiberäkningsfunktionen. Därför 
behövs möjligheten att smidigt kunna exportera en BIM-modell från 
Revit Architecture till ett mer djupgående energisimuleringsprogram. 
Att sedan göra själva energianalysen är i sig ganska komplicerat och 
kräver mycket indata. Eftersom det tidigt i projekteringsskedet inte 
nödvändigtvis är energiexperter utan oftast arkitekter eller 
byggnadsingenjörer som modellerar byggnaden krävs ett inte alltför 
komplicerat energi-beräkningsprogram för att inte arbetsprocessen ska 
stagnera.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att genom utvärdering av tre olika energi-
beräkningsprogram ta reda på hur pass väl de kan integreras tidigt i en 
husprojekteringsprocess samt hur de presterar rent ändamålsmässigt.  

Målet är att ta fram en rekommendation för Tema vilket utav 
programmen som lämpar sig bäst för deras behov och vilket de kan 
inkludera som en preliminär energianalys i deras tjänsteutbud.  

1.3 Tidigare resultat 
Merparten av detta arbetes litteraturstudie består av de olika 
programvarornas hjälpmanualer. Även tillverkarnas hemsidor har 
studerats då den största delen av informationen om programvarorna 
och deras funktioner finns samlade där. 

År 2009 skrev Adam Andersson ett examensarbete med namnet 
Gestaltande konsulters energianalysverktyg: en jämförande studie av fyra 
programvaror. I det arbetet jämförde författaren de fyra programvarorna 
Autodesk Ecotect, Autodesk Green Building Studio, IES VE-Ware samt IES 
VE-Gaia. Andersson anser att val av beräkningsprogram beror på 
användarens behov. Två av programmen är mer detaljerade och kräver 
större arbete innan resultat kan presenteras men har samtidigt högre 
trovärdighet än de två mer enkla programmen, Andersson (2009). 
Johan Carlsson skrev 2012 sitt examensarbete Osäkerhet i energi-
simuleringar av flerbostadshus - Analys av fem nybyggnationer. I detta 
arbete berörs två programvaror, Enorm 2004 och Strusofts Vip-Energy. 
Slutsatsen i Carlssons arbete är att stor osäkerhet ligger i resultatet från 
energibalansberäkningar efter att en jämförelse med uppmätta värden 
genomförts. Vidare anser Carlsson att stor potential för trovärdiga 
energiberäkningar finns om databaser för brukardata, utnyttjandet av 
BIM och uppföljningar av beräkningar utvecklas i större utsträckning, 
Carlsson (2012).  

Gemensamt för dessa examensarbeten är att olika 
energisimuleringsprogram har studerats och jämförts för att få en bild 
av vilka problem och lösningar på dessa som finns på marknaden 
gällande energiberäkningar med datasimuleringar som hjälpmedel. De 
undersökta programmen har genomgått förändringar och fått 
uppdateringar sedan berörda examensarbeten skrevs. Detta gör att 
samma programvaror idag kan vara aktuell för en ytterligare ut-
värdering.  
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1.4 Avgränsningar 

1.4.1 Allmänt 
Detta arbete har begränsats till att beskriva energiberäknings-
programmen utifrån användarens behov av en enkel och stabil lösning. 
Arbetet berör inte en fördjupning i programvarornas olika beräknings-
motorer och inte heller dess kompatibilitet med andra modellerings-
program än Revit Architecture.  

1.4.2 Programvaror 
Vissa parametrar som påverkar en energianalys har i denna rapport 
bortsetts från med syfte att underlätta en jämförelse mellan de olika 
beräkningsprogrammen. Följande parametrar har bortsetts från eller 
inte ändrats från dess standardvärden p.g.a. att de inte är definierbara i 
alla tre program: 

 Ventilationsflöden och dess schemalagda styrning 

 Återvinning av ventilationsvärme 

 Återvinning av spillvattenvärme 

 Typ av värme- och kylsystem 

 Solfångare 

 Ventilationssystem 
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2 METODIK 

2.1 Programvaror 
I detta avsnitt beskrivs modelleringsprogrammet Revit Architecture 
samt de tre olika utvärderade energiberäkningsprogrammen. 

2.1.1 Revit Architecture 
Revit Architecture är ett program för digital 3D-modellering av 
byggnader som sedan första utgåvan 2004 snabbt blivit världsledande 
inom fältet BIM. Programmets funktion som BIM-verktyg bygger på att 
en byggnad modelleras i 2D eller direkt i 3D, där detaljerad information 
om byggnadskomponenter (golv, väggar och tak etc.) förs in tidigt i 
modelleringsprocessen. I Revit Architecture kan projektörer inom olika 
konsultområden samverka och arbeta med samma modell samtidigt. 
Revit ger konsulten stor möjlighet till att själv ändra egenskaper och 
utformning av byggnaden och dess komponenter. Detta uppnås genom 
parameterstyrda objekt, s.k. familjer, där det går att ändra bl.a. 
konstruktion, form och material på objektet. Vid exportering av en 
modell från Revit till ett energiberäkningsprogram sker det till ett antal 
olika format, antingen via Revit Architectures egna menyflik eller via 
insticksmoduler som tredjepartsaktörer programmerar.  

CQTools A 

CQTools A är en s.k. Add-In eller insticksmodul till Autodesk Revit 
Architecture utvecklad av företaget CAD-Q. Dess funktion är bl.a. att 
utifrån en byggnadsmodell skapad i Revit, exportera byggnadens 
geometri och parametrar som en fil i formatet VUT som sedan kan 
importeras i VIP-Energy. Det är just detta insticksprogram som gör en 
indirekt koppling mellan Revit Architecture och VIP-Energy möjlig. Det 
går att göra en energianalys i VIP-Energy utan CQTools A men då 
måste alla värden föras in manuellt. Denna insticksmodul är relativt ny 
och fortfarande under utveckling.  

Eftersom överföringen mellan Revit Architecture och VIP-Energy sker 
med företaget QAD-Q:s insticksmodul CQTools A, vill VIP-Energys 
tillverkare Strusoft poängtera att detta är ett fristående program och inte har 
något med VIP-Energy som energiberäkningsprogram att göra. Strusoft tar 
inget ansvar för eventuella problem som uppstår vid användandet av CQTools 
A, Uddenäs (2012).   
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2.1.2 Ecotect Analysis 2011 
Autodesk Ecotect Analysis är en programvara för 

byggnadsanalyser inom energi, sol och vind och har funnits på 
marknaden sedan 2008. I programmet går det antingen att modellera ett 
hus från början eller importera befintliga modeller i ett antal olika 
filformat. Indata för energiberäkningar är omfattande och innehåller 
många parametrar där det är viktigt att användaren har viss kunskap 
om programmet och ämnet. Enligt figur 2.1 beskrivs de tre viktigaste 
delarna för indata. I Element definieras byggnadsdelarnas fysiska 
egenskaper såsom material, U-värde m.m. I zoninställningar matas data 
in gällande bl.a. brukardata och byggnadens täthet. Beräkningsmetoden 
i Ecotect Analysis, CIBSE Admittance Method, är en steady state-metod 
(statisk metod) och räknar med ett medelvärde av klimatdata för varje 
dygn. Denna metod var från början framtagen i syfte att underlätta 
manuella beräkningar, Beattie (2003). Den översiktliga 
beräkningsgången enligt figur 2.1 framhäver de viktigaste delarna i en 
beräkning i Ecotect Analysis. De olika delarna i beräkningsgången 
beskrivs mer ingående i kapitel 3 och 4. 

 

Figur 2.1 Översiktlig beräkningsgång i Ecotect Analysis 

I programmets beräkningar för värme- och kylbehov bortses olika 
system för värme och ventilation. Inga systemberäkningar genomförs 
vid en energiberäkning. Det går alltså inte att räkna med exempelvis 
värmeåtervinning från ventilation. 

2.1.3 Green Building Studio 
Autodesk Green Building Studio är ett webbaserat energiberäknings-
program som använder sig av gbXML-formatet i dess beräkningar. 
Programmet bygger på att det redan har skapats en modell med 
geometri och zoner i ett annat program som sedan exporterats till 
filformatet gbXML och uppladdats på Green Building Studios websida. 
Alla valbara parametrar matas in i programmet under en flik kallad 
Project defaults och är baserade på amerikanska standarder och det 
förekommer vissa begränsningar i att modifiera dessa indata. 
Programmet använder en dynamisk beräkningsmodell vilket betyder 
att det utifrån klimatdata genomförs en ny beräkning för varje timme 
under ett år. I programmets resultat beskrivs, utöver specifik energi-
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användning, byggnadens energibesparingspotential vid en ändring till 
bl.a. förnybara energikällor. Den översiktliga beräkningsgången för 
Green Building Studio presenteras i figur 2.2. 

 
Figur 2.2 Översiktlig beräkningsgång i Green Building Studio 

2.1.4 VIP-Energy 
VIP-Energy är ett energiberäkningsprogram framtaget av det svenska 
företaget Strusoft, Structural Design Software in Europe AB, som 
började utveckla programvaran redan 1981 med stöd av Skanska, 
Strusoft (2012). Programmet omfattar ett antal funktioner för 
energiberäkning av en byggnad, exempelvis framtagning av kyl- och 
värmebehov ur en energibalans. Det tittar på många aspekter av 
byggnaden, allt från klimatförhållanden på den geografiska platsen till 
schemalagd styrning av ventilationssystemet. Möjligheten att definiera 
egna indata är mycket omfattande, medan det samtidigt finns 
standardvärden för de flesta parametrar för att underlätta vid en 
översiktlig analys. VIP-Energy använder sig av en dynamisk modell för 
beräkningarna. I figur 2.3 beskrivs en översiktlig beräkningsgång i VIP-
Energy och vad den innehåller. I kapitel 3 och 4 beskrivs de olika 
delarna mer ingående. 

 
Figur 2.3  Översiktlig beräkningsgång i VIP-Energy  
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2.2 Referenshus 
I denna rapport har ett referenshus skapats i Revit med syfte att jämföra 
de olika programvarorna utifrån samma förutsättningar. Det 
modellerade referenshuset har tre rum och är utformat för att få en 
enkel och lättmodifierad modell som är lättarbetad i de olika 
programvarorna, se figur 2.4. Modellen framställs som en enfamiljsvilla 
belägen i Stockholm.  

Figur 2.4  Referenshus i 3D 

Allmän indata 

Enligt tabell 2.1 framgår värden på referenshusets grundläggande 
indata. Dessa värden varierar något i de olika beräkningsprogrammen 
då olika typer av exporteringssätt från Revit har tillämpats. 

Tabell 2.1  Allmän indata 

Storhet Värde 

Atemp 54 m² 

Aoms 174 m² 

Volym 166 m³ 

Total fönsterarea Ca 8 m² 

Lägsta innetemp 18° C 

Ventilation 0,5 oms/h 

Antal boende 1 st (aktiv 24h/dygn) 
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Byggnadsdelar 

Av tabell 2.2 framgår referenshusets U-värden. Dessa U-värden är 
baserade på värden rekommenderade av Energimyndigheten vid 
nybyggnation av bostäder, Energimyndigheten (2012). 

Tabell 2.2  Byggnadsdelarnas U-värden 

Byggnadsdel U-värde [W/m² K] 

Tak 0,1 

Ytterväggar 0,15 

Fönster 1,0 

Dörrar 1,0 

Golv, platta på 
mark 

0,2 

Övriga parametrar 

Vad gäller övriga brukardata för byggnaden har rekommendationer 
från Sveby följts i så stor utsträckning som möjligt.  

2.3 Tillvägagångssätt 
Arbetsgången för utförandet av energiberäkningarna i denna rapport är 
i stora drag lika för alla de undersökta programmen och har gjorts 
stegvis vilket åskådliggörs i figur 2.5.  

 
Figur 2.5  Allmän arbetsgång för energiberäkning 
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Olika kriterier användes vid utvärderingen av de olika beräknings-
programmen. Vissa av dessa kriterier är direkt mätbara medan vissa 
baseras på mer upplevda faktorer. Parametrarna står i sjunkande 
ordning beroende på dess viktning i utvärderingen.  

 Kompatibilitet med Revit Architecture 

 Användargränssnitt 

 Möjlighet till modifikation av indata 

 Presentation av resultat 

 Kredibilitet/validitet 

 Kostnad 

2.4 Känslighetsanalys 
Två känslighetsanalyser ingår även i denna rapport med syfte att 
utreda hur ett antal separata indata påverkar resultatet i de olika 
programmen och vilka slutsatser det går att dra av sådana analyser. I 
den ena känslighetsanalysen har vissa av referenshusets U-värden, 
geometri och plats ändrats vilket framgår av tabell 2.3. U-värden har 
ökats något vilket borde ge en större energiförbrukning p.g.a. större 
transmissionsförluster. Fönsterareor har ökats vilket kan ge ett visst 
energitillskott genom solinstrålning men samtidigt mer transmissions-
förluster eftersom fönstren har sämre U-värde än väggarna. För att ta 
reda på om de olika programmens klimatdata skiljer sig ifrån varandra 
har simuleringar även gjorts på två andra platser i Europa – Berlin och 
Rom. Resultatet av simuleringarna presenteras i tabell 3.6. 

Tabell 2.3  Ändrade värden för känslighetsanalys 1 

Indata Urspr. värde Nytt värde 

U-värde (W/m² K)  
Ytterväggar 
Fönster  
Tak 

 
0,15 
1,0  
0,1 

 
0,25 
1,2 
0,2 

Fönsterarea Ca 8 m² 10 m² (+ca 20 %) 

Geografiskt läge Stockholm Berlin 
Rom 
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Den andra känslighetsanalysen undersöker fler värden för 
parametrarna, se tabell 2.4. De undersökta parametrarna är antal 
boende personer, U-värde för vägg, ventilation, fönsterarea, 
inomhustemperatur samt boarea. Ventilationens påverkan är likt ett 
läckage där värme bortförs från byggnaden. Vid en höjning av lägsta 
innetemperatur bör även energianvändningen öka eftersom byggnaden 
behöver värmas ytterligare en grad. Green Building Studios bristfälliga 
funktion att definiera egen indata har bidragit till att detta program ute-
slutits från fem utav sex simuleringar i känslighetsanalys 2. De ändrade 
värdena och resultatet i känslighetsanalys 2 presenteras med hjälp av 
tabeller och figurer i avsnitt 3.7. Analys av genomförda simuleringar 
görs i avsnitt 4.7. 

Tabell 2.4  Värden och enheter för känslighetsanalys 2 

 Värde Enhet 

Antal personer  

0 
1 
2 
3 

st 

U-värde, vägg 

0,15 
0,2 
0,25 
0,3 

W/m² K 

Ventilation 

0,25 
0,5 
1 

oms/h 

Fönsterarea 

6 
8 
10 
12 

m² 

Inomhustemp 

18 
19 
20 
21 
22 

°C 

Boarea 

54 
70 
90 
110 

m² 
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3 RESULTAT AV SIMULERINGAR 
I följande kapitel presenteras de resultat som erhållits från de egna 
testerna och simuleringarna med de tre olika programvarorna.  

3.1 Kompatibilitet med Revit 

Ecotect Analysis  

Innan en modell exporteras från Revit måste alla rum i modellen 
definieras, både i planvy och i sektionsvy så att rumsdefinitionen 
”nuddar” omgivande ytor. Överföring av information om en husmodell 
från Revit till Ecotect Analysis sker med filformatet gbXML. Figur 3.1 
visar hur det ser ut i Revit vid en export till gbXML-format. De blå 
volymerna i figur 3.1 representerar de definierade rummen.  

Figur 3.1  Export av modell till gbXML 

Geometrin och de olika byggnadsdelarna (golv, väggar, tak mm) följer 
då med som tvådimensionella ytor. De rum som tilldelades modellen i 
Revit konverteras till s.k. zoner i Ecotect Analysis. I Revit definieras 
också byggnadstyp, geografisk plats och vilket av planen som ska 
räknas som grundplan. 
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Green Building Studio 

Överföringen från Revit sker med export av en gbXML-fil som sedan 
laddas upp i Green Building Studios webtjänst. I tidigare versioner av 
Revit finns en insticksmodul som direkt överför modellen till Green 
Building Studio. Denna möjlighet finns inte i Revit 2012. 

VIP-Energy/CQTools A 

Revit har ingen egen funktion som exporterar en husmodell i filformat 
som kan läsas av VIP-Energy. Därför har företaget CAD-Q utvecklat en 
insticksmodul till Revit där det går att exportera en husmodell i form av 
en VUT-fil, se figur 3.2.  

 
Figur 3.2  Export av modell till VUT-format 

I VIP-Energy importeras sedan VUT-filen och alla byggnadsdelar med 
dess mängder läggs in automatiskt. Vid eget utförda tester följde ibland 
inte alla fönsterareor med vid överföringen. Detta problem uppstod när 
fönstren i Revit kom från ett filbibliotek som inte var Revits 
standardbibliotek. Vid ändring till fönster som härstammar från 
biblioteket ”US Metric” fungerade överföringen och areorna följde med.  
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3.2 Användargränssnitt 

Ecotect Analysis 

Ecotect Analysis har ett lite annorlunda gränssnitt i jämförelse med 
andra program från Autodesk med delvis andra kommandon. Arbetet 
med en byggnadsmodell sker helt i 3D och utifrån den erhålls areor och 
volymer för vidare analys. I figur 3.3 visas en översikt över gränssnittet. 
Till höger av skärmen finns panelen Selection Information där det går att 
ändra värden på indata och valda objekt i modellen. Till vänster av 
skärmen finns flikar för olika skeden i analysprocessen där de två mest 
betydande flikarna för energianalys är 3D Editor och Analysis. När alla 
byggnadsdelar har korrekt indata är nästa steg Analysis-fliken. Där förs 
ytterligare data in gällande klimat samt vilka delar av byggnaden, s.k. 
zoner, som ska undersökas. 

Figur 3.3  3D-modell i Ecotect Analysis 
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Green Building Studio 

Användargränssnittet i det webbaserade Green Building Studio visar 
vid inloggning användarens olika pågående projekt, se figur 3.4. 
Gränssnittet bygger på att användaren får klicka sig fram via flikar. För 
att göra en energiberäkning matas uppgifter om projektet steg för steg 
in. Sedan laddas en gbXML-fil upp innehållande information om 
byggnadens geometri och utseende. Möjlighet till 3D-visualisering av 
byggnaden finns att tillgå. 

Figur 3.4  Startsida vid inloggning i Green Building Studio 
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VIP-Energy 

Användargränssnittet i VIP-Energy bygger på att man via menyflikarna 
längst upp på skärmen för in all data i dialogfönster, se figur 3.5 för en 
översiktlig bild av gränssnittet. Ingen modell av byggnaden visualiseras 
i VIP-Energy på något sätt, varken i 2D eller 3D. Till vänster av 
skärmen finns knappar för att visa klimatdata samt direktlänkar till 
vissa av menyflikarnas indatadialoger. På skärmens högerkant 
återfinns knappar som visar resultat i form av diagram och tabeller. När 
värden på indata förts in i programmet utför man en beräkning via en 
menyflik och resultatet visas på några sekunder.  

 
Figur 3.5  Startskärm i VIP-Energy 
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3.3 Modifikation av indata 
De tre undersökta programmen har olika metoder för att modifiera 
indata. I följande avsnitt beskrivs hur det går att förändra och definiera 
parametrar som är vitala för energiberäkningen, framför allt 
egenskaper hos byggnadsdelar samt brukardata. I tabell 3.1 presenteras 
några av de grundläggande parametrarna som behövs i en 
energiberäkning samt vilka program som hanterar dessa. 

Tabell 3.1  Grundläggande parametrar 

Indata Ecotect 
Analysis 

Green Building 
Studio 

VIP-Energy 

Byggnadsdelars  
U-värde 

Ja Ja* Ja 

Modellens geometri Ja Nej Ja 

Fönstrens g-värde Ja Ja* Ja 

Ventilationssystem Nej Ja* Ja 

Klimatdata Ja** Ja Ja 

Beräkning av 
köldbryggor 

Nej Nej Ja 

Lägsta innetemperatur Ja Nej Ja 

Schemalagda driftfall Ja Nej Ja 

Värmesystem Nej Ja Ja 

Solvärme Nej Nej Ja 

Zonberäkning Ja Nej Ja 

*Valbara komponenter med schablonvärden  
**Programbunden klimatdata, kan vara begränsad 

Ecotect Analysis 

Tabell 3.2 visar de olika indata som är modifierbara i programmet. 
Dessa är de tre huvudinställningarna som påverkar energiberäkningen. 

Tabell 3.2  Indata i Ecotect Analysis 

Indata Beskrivning 

Element  Materialkatalog med U-värde,  
tjocklek, vikt m.m. 

Zoninställningar Antal boende, verksamhetsenergi, täthet, 
temperaturintervall, schemaläggning för 
ventilation och air-condition 

Klimatdata Klimatdata-fil 

Det är möjligt att i programmet direkt rita en 3D-modell för en 
energianalys. Förutom filformatet gbXML går det även att importera en 
redan modellerad byggnad i ett antal andra filformat. 
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Vid import av en XML-fil är mallfilen i Ecotect Analysis inte 
baserad på svensk standard och dess indata är från start inställd med 
byggnadsdelar som sällan används i Sverige. För den som vill använda 
andra indata än mallfilens, exempelvis annat U-värde för en vägg, 
måste därför ändra alla parametrar manuellt. Detta beror på att den 
importerade gbXML-filen från Revit bara består av byggnadsmodellens 
geometri och massa och innehåller inte information om specifika 
material och dess egenskaper. 

För specifika byggnadsdelar såsom fönster, väggar, dörrar o.s.v. 
finns många parametrar användaren själv kan ändra värde på. När 3D-
Editor-fliken är vald ses 3D-modellen och det går här att markera en 
byggnadsdel (element) och ändra dess material och egenskaper via 
panelen Selection Information, se exempel i figur 3.6. Vidare i 
zoninställningar erbjuder Ecotect Analysis även alternativ gällande 
olika installationer och energikällor såsom antal boende, verksamhets-
energi och täthet, se exempel i figur 3.7. 

Figur 3.6  Materialegenskaper i Ecotect Analysis 
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Figur 3.7  Zoninställningar i Ecotect Analysis 

Ecotect Analysis använder sig av klimatdata i filformatet WEA som 
användaren själv importerar in i programmet. I denna rapports eget 
utförda simuleringar har klimatdata hämtats från den amerikanska 
energimyndigheten i filformatet EPW (EnergyPlus Weather file). Filen 
har sedan konverterats till WEA-formatet med hjälp av ett separat 
klimatverktyg som följer med Ecotect Analysis. 

Green Building Studio 

De modifierbara inställningar för indata finns som projektspecifika 
inställningar och val av geografiskt läge, se tabell 3.3. 

Tabell 3.3  Indata i Green Building Studio 

Indata Beskrivning 

Project defaults Byggnadsdelar, värmetillskott,  
ventilationssystem, fönstertyp 

Klimatdata Geografiskt läge 
 

Under fliken Project defaults bestäms med vilka värden på parametrar 
en energiberäkning ska genomföras. Detta måste göras av användaren 
innan en beräkning körs. Här ges möjlighet till att ändra bl.a. 
ventilationssystem, diverse värmetillskott, byggnadsdelar m.m. Val av 
byggnadsdelar och dess U-värde görs utifrån ett antal komponenter 
med schablonvärden, se figur 3.8. Möjligheten att ändra dessa värden 
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finns inte. För att välja klimatdata används en karta där den önskade 
platsen anges och Green Building Studio söker upp den närmaste 
klimatstationen. 

Figur 3.8  Modifiering av byggnadsdelar 

VIP-Energy 

I VIP-Energy är indata samlade under en menyflik och uppdelad i fem 
huvudkategorier vilka förklaras i tabell 3.4.  

Tabell 3.4  Indata i VIP-Energy 

Indata Beskrivning 

Klimat och allmän data Klimatdata, golvarea, 
rumsvolym, horisontvinkel 

Byggnad Klimatsskalets byggnadsdelar 

Drift tidsschema Driftfall, schemalagd styrning 

Värme och kyla Uppvärmningssystem, 
solvärme, värmepump 

Tidsstyrd ventilation Ventilationssystem och dess 
schemaläggning 

I programmet finns material- och byggdelskataloger där användaren 
kan skapa egna material som sedan läggs in i olika byggdelar, se figur 
3.9. Vid import av VUT-fil ska katalogdata och geometri följa med 
modellen. VIP-Energy ger användaren möjlighet att specificera sina 
indata för det mesta som behövs för en korrekt energiberäkning. I den 
senaste versionen finns även möjlighet att välja värmepump där data 
har erhållits från respektive tillverkare.  
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Som standard i VIP-Energy används klimatdata från det 
schweiziska företaget Meteonorm men enligt Strusoft ska det även gå 
att använda sig av data från SMHI, Strusoft (2011). 

 
Figur 3.9  Modifiering av byggnadsdelar i VIP-Energy 

CQTools A   

Avsikten med insticksprogrammet CQTools A i Revit Architecture är 
att exportera modellinformation till VIP-Energy, Strusoft (2011). Under 
tester utförda med programmen fungerade detta dock inte problemfritt. 
Det mesta av geometrin var korrekt men materialen var odefinierade 
och dess termiska egenskaper fick fyllas i manuellt. Vissa fönsters areor 
och fysiska egenskaper hade inte heller de några värden.  

3.4 Presentation av resultat 

Ecotect Analysis 

Vid analys av energiförbrukning i Ecotect Analysis presenteras 
resultatet med ett stapeldiagram tillsammans numeriska värden som är 
uppdelat för varje enskild månad, se figur 3.10. Staplarna som är 
byggnadens totala förbrukning visas i enheten kWh/m² och är i sin tur 
uppdelade i hur mycket varje zon bidrar med. Den totala 
energiförbrukningen per kvadratmeter är alla zoners summerade 
värden delat på den totala tempererade arean. Detta är också beskrivet i 
textformat(1) i figur 3.10. Det finns även möjlighet att undersöka en 
enskild zon och få dess specifika förbrukning per kvadratmeter. Ingen 
förklaring ges gällande vilka parametrar och val som gjorts i 
inställningarna som påverkar vad i beräkningsresultatet. 
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Figur 3.10  Resultatpresentation i Ecotect 

Green Building Studio 

Efter en körning av en beräkning presenteras resultatet genom poster 
som beskriver byggnadens förbrukning i många avseenden, bl.a. 
energi, koldioxid och kostnad, se figur 3.11. Den specifika 
energianvändningen redovisas som MJ/m²/år(2). Ett antal fler flikar 
finns, där bl.a. vattenanvändning och dagsljusberäkning för LEED-
certifiering samt potentiell energi från solpaneler beräknas. Resultat för 
energianvändning presenteras även som stapeldiagram under fliken 
Run charts. 

1 
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Figur 3.11  Resultatpresentation i Green Building Studio 

VIP-Energy 

I VIP-Energy presenteras resultatet som en energibalans i cirkel- och 
stapeldiagram med delar som visar avgiven respektive tillförd energi, 
se figur 3.12. De är i sin tur uppdelade i färgkodade bidragande 
energilaster, exempelvis transmission, solvärme och personvärme. 
Nyckeltal för alla poster i energibalansen finns att tillgå via menyfliken 
Resultat, se figur 3.13. Det ges stor valfrihet att via tidsindelad 
energibalans specificera utdata från resultatet med hänsyn till olika 
tidsintervall (månad, vecka, dag eller timma). Det finns möjlighet att 
göra zonindelade beräkningar där det laddas in två eller flera VIP-filer 
där de sammankopplas och resulterar i en summerad energiberäkning, 
Strusoft (2011). Jämförelse med BBR:s krav på energianvändning går 
även att göra.  

2 
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Figur 3.12  Resultatpresentation i VIP-Energy 

 

 
Figur 3.13  Nyckeltal och energibalans i VIP-Energy 
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3.5 Validitet/kredibilitet 
För att kontrollera ett energiberäkningsprograms kredibilitet är den 
bästa metoden att jämföra programmets resultat med en fysiskt 
genomförd energiberäkning på den faktiska byggnaden. Denna 
möjlighet har dock inte funnits tillgänglig vid författandet av denna 
rapport. Vid energisimuleringar av en byggnad är det ofta svårt att 
förutse dess verkliga energiförbrukning då en stor bidragande faktor är 
de boendes brukarbeteende och livsstil. Ofta förbrukas mer energi när 
byggnaden är under användning än vad som förutses i beräkningar och 
simuleringar, Carlsson (2012). Därför är det viktigt att på ett tidigt 
skede i projekteringen inte tolka resultat från simuleringar som sanning 
och de resultat som produceras är endast en antydan på hur en 
byggnad presterar energimässigt. I tabell 3.5 presenteras resultatet av 
de egna tester som gjorts i programmen. Det ska dock noteras att 
programmen räknar in olika parametrar i beräkningarna och eventuella 
liknande resultat kan inte ses som jämförbara resultat. 

Tabell 3.5  Resultatsammanställning av eget test 

Programvara Värmebehov 

Ecotect Analysis 105 kWh/m², år 

Green Building Studio 95 kWh/m², år 

VIP-Energy 104 kWh/m², år 

 

Ecotect Analysis 

Ecotect Analysis är inte validerat med någon nationell eller 
internationell standard. För att förbättra och utveckla programmet har 
Autodesk istället använt sig av feedback från verkliga projekt, 
forskning från studenter, direkt jämförelse med andra analysverktyg 
och validering med publicerade riktlinjer, Autodesk (2010). 

Som ett experiment simulerades två olika fall där antalet brukare 
ändrades från en till två personer. Då sjönk det årliga värmebehovet 
med ca 22 kWh/m². I inställningarna står det att värmetillskottet från 
personer räknas som 70 W/person. Detta ger efter egen beräkning en 
sänkning med ca 11 kWh/m² år vilket inte stämmer med resultatet i 
Ecotect Analysis. Det ges ingen förklaring på hur programmet räknar 
detta vilket omöjliggör en exakt kontroll av dess resultat. Vid 
simuleringen uppgick den specifika energianvändningen för upp-
värmning till 105 kWh/m² år.  
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Green Building Studio 

Detta program är validerat med ASHRAE (American Society of 
Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) Standard 140-
2004 och certifierat av USA:s energidepartement. Majoriteten av de 
valbara konstruktionsdelarna och driftscheman uppfyller kraven från 
ASHRAE, Autodesk (2008). Det uträknade värmebehovet uppgick i det 
egna testet till 95 kWh/m² år.  

VIP-Energy 

Programmet är validerat med energisimulationstest både från IEA 
(International Energy Agency) och ASHRAE. Dessa valideringsverktyg 
är inte heltäckande för alla funktioner i VIP-Energy men ger ändå en 
kvalitetskontroll på de funktioner som ingår i testerna. Övriga 
beräkningsfunktioner testar Strusoft själva genom jämförelse med 
mätprojekt där det finns kvalitetssäkring, Strusoft (2012). Enligt 
simuleringen i VIP-Energy uppgick den specifika energianvändningen 
till 104 kWh/m² år. 
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3.6 Kostnad 
Kostnaden för de olika programvarorna som visas i tabell 3.6 är 
baserade på prisuppgifter lämnade från återförsäljare. Priset på Ecotect 
Analysis har Pål Janson från återförsäljaren CAD-Q uppgett och 
kostnaden för VIP-Energy har Niklas Uddenäs från Strusoft bidragit 
med. 

Ecotect Analysis 

Kostnaden för en singellicens som installeras på en av företagets 
datorer är 15900 kr och en nätverkslicens som kan delas av flera datorer 
kostar 21330 kr, se tabell 3.6. En prenumeration kostar 3800 kr per år, 
Janson (2012). 

Green Building Studio 

I och med köp av licens till Revit ingår även en användarlicens till 
Green Building Studio. Denna tjänst är alltså gratis för alla de 
användare som innehar en licens på vissa av Autodesks produkter.  

VIP-Energy 

Av tabell 3.5 framgår att för en singellicens är kostnaden 23400 kr. 
Första året betalar användaren även en obligatorisk underhållsavgift på 
241 kr per månad. I denna avgift ingår support för programmet och 
uppdateringar enligt BBR:s krav. Efter ett år är denna underhållsavgift 
frivillig, Uddenäs (2012). 

Tabell 3.6  Kostnadssammanställning 

Programvara Kostnad 
singellicens 

Kostnad 
nätverkslicens 

Kostnad per år 

Ecotect Analysis 15900 21330 3800 

Green Building 
Studio 

0 0 0 

VIP-Energy 23400 - 2892 
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3.7 Känslighetsanalys 
I tabell 3.7 presenteras resultatet från känslighetanalys 1 för alla de tre 
programmen. Syftet med denna analys är att åskådliggöra vilka 
procentuella skillnader som uppstår i resultaten vid ändring av vissa 
indata. 

Tabell 3.7  Känslighetsanalys 1 

 Ecotect Analysis 
Green Building 
Studio 

VIP-Energy 

 Värde Förändr. Värde Förändr. Värde Förändr. 

Referenshus 105 - 94,8 - 104 - 

Ökad fönster-
area (+20 %) 

109 +4 % 94,5 0 104 0 

U-värde, vägg 
0,25 W/m² K 

114 +9 % 107 +13 % 114 +10 % 

U-värde, fönster 
1,2 W/m² K 

108 +3 % 108 +14 % 107 +3 % 

U-värde, tak 
0,2 W/m² K 

105 0 122 +29 % 112 +8 % 

Inomhustemp 
minst 19 °C 

116 +10 % -* -* 112 +8 % 

Plats 
Berlin 
Rom 

 
73 
23 

 
-30 % 
-78 % 

 
69 
40 

 
-27 % 
-58 % 

 
65 
22 

 
-38 % 
-79 % 

 * Inomhustemperatur går ej att definiera 
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I tabell 3.8 presenteras resultatet för de undersökta parametrarna för 
känslighetsanalys 2.  

Tabell 3.8  Känslighetsanalys 2 

 Ecotect Analysis VIP-Energy 

 
Värmebehov 
(kWh/m² år) 

Procentuell 
förändring 

Värmebehov 
(kWh/m² år) 

Procentuell 
förändring 

Antal personer 
[st]     

0 133 0 111 0 

1 105 -21 104 -7 

2 83 -38 97 -13 

3 64 -52 90 -19 

     U-värde, vägg 
[W/m² K]     

0,15 105 0 104 0 

0,2 109 +4 109 +5 

0,25 114 +8 114 +9 

0,3 118 +12 118 +14 

     Ventilation 
[oms/h]     

0,25 56 0 79 0 

0,5 105 +88 104 +31 

1 210 +276 155 +95 

     Fönsterarea 
[m²]     

6 110 0 105 0 

8 114 +3 104 -1 

10 117 +6 104 0 

12 120 +9 105 0 

     Inomhustemp 
[°C]     

18 105 0 104 0 

19 116 +11 112 +8 

20 127 +21 121 +16 

21 138 +32 129 +24 

22 151 +44 138 +33 

I tabell 3.8 och i figur 3.16 visas värmebehovet med avseende på antal 
boende personer.  
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Figur 3.16  Procentuell förändring av värmebehovet m.a.p. antal boende 

Den parametern med jämnast resultat visade sig vara ändringen av 
ytterväggarnas U-värde. I figur 3.17 visas resultatet av dessa 
beräkningar. Båda programmen uppvisar en likartad procentuell 
ökning av värmebehovet.  

 
Figur 3.17 Procentuell förändring av värmebehovet m.a.p. U-värde i yttervägg 

Enligt figur 3.18 sker i Ecotect Analysis en kraftig ökning av 
värmebehovet vid en ökning av luftomsättningen i ventilationen. Med 
ventilation menas bortförd värme som måste ersättas med ny 
värmeenergi.  
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Figur 3.18  Procentuell förändring av värmebehovet m.a.p. ventilation 

I figur 3.19 visualiseras de procentuella skillnaderna mellan 
programmen vid ökning av fönsterarea. Ecotect Analysis visar en tydlig 
ökning av värmebehovet med upp till ca 9 % medan VIP-Energys 
resultat nästan inte påverkas alls. 

 
Figur 3.19  Procentuell förändring av värmebehovet m.a.p. fönsterarea 

Vid en ökning av inomhustemperaturen med en grad i taget blir 
resultatet enligt figur 3.20 med värden hämtade från tabell 3.8. 
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Figur 3.20 Procentuell förändring av värmebehovet m.a.p. inomhustemperatur 

I tabell 3.9 presenteras värden från känslighetsanalys med hänsyn till 
boarea. Här har även Green Building Studio inkluderats i 
beräkningarna då boarean hämtas direkt från gbXML-filen och förs inte 
in manuellt. 

Tabell 3.9  Känslighetsanalys, boarea 

 Ecotect Analysis 
Green Building 
Studio 

VIP-Energy 

Boarea kWh/m² % kWh/m² % kWh/m² % 

54 106 - 95 - 104 - 

70 110 +4,5 87 -8 103 -0,8 

90 110 +3,8 83 -14 102 -1,8 

110 108 +2,4 81 -16 102 -2,3 
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Kurvorna i figur 3.21 visar hur värmebehovet procentuellt ändras med 
hänsyn till ökad boarea.  

 
Figur 3.21  Procentuell förändring av värmebehovet m.a.p. boarea 

  

75

80

85

90

95

100

105

110

50 60 70 80 90 100 110 120

P
ro

ce
n

tu
e

ll 
fö

rä
n

d
ri

n
g 

[%
] 

Atemp [m²] 

Ecotect Analysis

VIP-Energy

Green Building Studio



 

 

37 
 

4 ANALYS OCH DISKUSSION 
I följande kapitel genomförs analyser och diskussioner förs utifrån de 
förbestämda kriterierna. Rent allmänt om de egna testerna kan påpekas 
att resultatet från programmen är relativt lika. Vad skillnaderna som 
uppstår beror på är svårt att få en tydlig bild av. Troligtvis beror det på 
att olika beräkningsmodeller används i programmen, att olika indata 
och schablonvärden har använts eller att programmen sinsemellan helt 
enkelt inkluderar olika faktorer i resultaten. 

4.1 Kompatibilitet med Revit 

Ecotect Analysis 

Överföring med hjälp av gbXML-formatet fungerar felfritt och inga 
problem uppstod vid de egna testerna. Enligt Autodesk ska modellen i 
Revit göras så enkel som möjligt och rum som är små, exempelvis 
förråd och liknande, kan med fördel sammanläggas med omgivande 
rum. Dessa sammanslagna rum, gör att modellen blir mer lättarbetad i 
Ecotect Analysis utan att det påverkar resultatet i energianalysen, 
Autodesk (2010). Vid olika designalternativ, design options, i Revit 
exporteras det alternativ som benämns som primary option. 

Green Building Studio 

gbXML-formatet fungerar felfritt vid uppladdning till Green Building 
Studio vid egna tester. I tidigare versioner fanns möjligheten att 
installera en insticksmodul i Revit där det går att exportera sin modell 
direkt till Green Building Studio. Men trots det extra steget att logga in 
via internet och ladda upp gbXML-filen själv går hela överföringen 
fortfarande snabbt. 

VIP-Energy 

I och med att det inte existerar någon direkt eller indirekt koppling 
mellan Revit och VIP-Energy som tillhandahålls av Autodesk kommer 
denna punkt i analysen att behandla insticksmodulen CQTools A. 
Exporteringen till VUT-formatet går smidigt och på några sekunder är 
hela modellen klar. Det finns ingen möjlighet att kontrollera vad som 
ingår i exporteringen förrän filen importeras i VIP-Energy. Momentet 
att importera VUT-filen in i VIP-Energy går även det på några 
sekunder. Vissa fönster var utan areor vilket gör importen från 
modelleringsprogrammet praktiskt taget överflödig då meningen med 
exporten är att få alla mängder färdiga från Revit.  
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4.2 Användargränssnitt 

Ecotect Analysis 

Användarmiljön kan för den oerfarne upplevas något svårförstått och 
komplicerat med många knappar och flikar som kräver god förståelse 
om programmet. Att ändra byggnadsdelars egenskaper är enkelt och 
går snabbt. Problem kan uppstå vid beräkning av en stor byggnad med 
många zoner eftersom varje byggnadsdel måste markeras individuellt 
och ändra dess egenskaper. Det går att markera exempelvis alla väggar 
samtidigt men ingen skillnad görs då på inner- och yttervägg eller om 
byggnaden har två olika typer av ytterväggar.  

Green Building Studio 

Användargränssnittet är lätt att arbeta med rent funktionsmässigt, 
speciellt för den som är van med andra webbaserade applikationer. 
Handhavandet bygger mycket på att klicka och göra val via listor med 
förinställda alternativ. Det är ett lätthanterat program men upplevs lite 
rörigt till en början då det finns många flikar att välja på och att det inte 
finns någon visualisering av modellen. Det är svårt att få en överblick 
över de val som gjorts före och efter en beräkning. 

VIP-Energy 

I VIP-Energy är gränssnittet logiskt uppbyggt och lätt att arbeta med. 
Det är något omständligt men går samtidigt smidigt att via 
menyflikarna ändra egenskaperna hos byggnadsdelar och värden för 
installationer. En viss steg för steg-metod används vilket leder till en 
effektiv arbetsprocess.  

4.3 Modifikation av indata 

Ecotect Analysis 

En stor fördel är möjligheten att specificera så pass många parametrar 
för en byggnadsdel. Mängden indata som kan ändras i en modell är 
stor men kan för den som inte är energikonsult upplevas som 
komplicerad och otydlig. En nackdel är att indata som exempelvis 
verksamhetsenergi räknas med i värmebehovet vilket behandlas 
annorlunda i BBR:s beräkningsmetodik. 

Green Building Studio 

Det största problemet gällande indata är att programmet blandar 
brittiska enheter med SI-enheter. Detta gör det svårt att få en tydlig bild 
över resultatet. Exempelvis vid ändring av väggar har dessa väggar R-
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värden som är i enheten h∙ft²∙°F/Btu. För en omvandling till SI-enheter 
måste väggarnas R-värden multipliceras med 0,17611. Det ger ett värde 
med enheten K∙m²/W. Sedan kan U-värdet för väggen räknas ut genom 
att invertera det nya R-värdet. I och med att det inte går att specificera 
egna värden på byggnadsdelar blir användaren bunden till att använda 
programmets schablonvärden. 

VIP-Energy 

De stora modifikationsmöjligheterna för indata och det logiska 
upplägget gör programmet detaljerat utan att upplevas alltför 
komplicerat. All indata är samlad under en och samma flik vilket gör 
att användaren undviker att missa viktiga indata. Med förinställd data 
från verkliga tillverkare av värmepumpar och driftfallsexempel på 
brukardata från Sveby gör VIP-Energy till viss del anpassad för den 
nordiska marknaden. Lägg där till att klimatdata från flera svenska (och 
internationella) orter följer med i installationen av programmet vilket 
effektiviserar arbetet ytterligare. Enligt Fredrik Nordmark på Bjerking 
finns vissa brister, bl.a. är funktionen för zonindelning med separata 
ventilationssystem svårarbetad. Vidare anser dock Nordmark att VIP-
Energy passar bra för bostäder då samma temperatur ska hållas inom 
hela klimatskalet, Nordmark (2012). 

4.4 Presentation av resultat 
Ur ett energianalytiskt perspektiv är det i ett tidigt projekteringsskede 
oftast viktigast att se på vilket sätt olika material- och designalternativ 
påverkar energiförbrukningen. I detta läge är det presentationen av 
simuleringsresultatet som är avgörande för att få en god överblick om 
hur det går att optimera byggnadens utformning.  

Ecotect Analysis 

Staplarna för de månatliga lasterna visualiserar tydligt spridningen av 
den totala energiförbrukningen för ett år men är i övrigt relativt 
intetsägande. Detta resultat är endast för uppvärmning och inkluderar 
exempelvis inte varmvatten vilket ingår i BBR:s krav vid beräkning av 
energianvändning. Programmet inkluderar även verksamhetsenergi 
som ett energitillskott vilket inte BBR gör. Det framgår inte vilken 
indata som påverkar vad i de olika staplarna vilket vore en fördel vid 
kontroll av resultatet. Många parametrar för indata är baserade på 
standarder och krav från USA vilket kan göra det problematisk att 
jämföra simuleringars resultat med svenska byggregler och standarder. 
Programmet har en låg beräkningshastighet och även en liten modell, 
som den vid det egna testet, tar ca 40 sekunder att genomföra.  
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Green Building Studio 

Den årliga energiförbrukningen presenteras i MJ/m²/år. För att räkna 
om det till kWh/m² år divideras resultatet med en faktor på 3,6 (1 J = 1 
W∙s). De olika resultatposterna radas upp och endast vissa av dem har 
förklaringar. Detta skulle behövas på alla poster. Många av de övriga 
posterna i resultatet kan tyckas överflödiga och svårbegripliga. 
Exempelvis jämförs byggnadens koldioxidutsläpp med antalet 
stadsjeepar som motsvarar samma utsläppsmängd. Beräknings-
hastigheten är låg och det tog ca 30 sekunder att genomföra en 
beräkning av referenshuset. 

VIP-Energy 

Det diagram som visas efter genomförd beräkning ger en bra överblick 
av vad som påverkar energibalansen. Via funktionen Nyckeltal och 
energibalans radas alla poster upp som ingår i energibalansen på ett 
tydligt och överskådligt sätt. Referenshusets jämförelse med BBR:s krav 
är inte en avgörande funktion men fungerar väl och uppdateras 
kontinuerligt av tillverkaren så länge prenumerationen betalas. 
Beräkningshastigheten i VIP-Energy är hög. I det egna testet tog 
beräkningen för referenshuset bara några få sekunder. 

4.5 Validitet/kredibilitet 
Faktumet att de tre programvarorna presenterade liknande resultat från 
simuleringarna gör nödvändigtvis inte att programvarorna är lika 
korrekta eftersom de använder olika beräkningsmodeller med olika 
indata och antaganden. 

Ecotect Analysis 

Ecotect Analysis, som inte är validerat med någon standard, är dock ett 
etablerat program från ett av världens ledande programutvecklings-
företag inom bygg och industri vilket ger ett förtroendeingivande 
intryck. 

Green Building Studio 

Detta program har hög trovärdighet i och med att det är validerat med 
standard från ASHRAE. Däremot uppstår vissa frågetecken då den 
uppvisar påtagliga skillnader i resultat från tester jämfört med de två 
andra programmen. 

VIP-Energy 

Som påvisats i avsnitt 3.5 är VIP-Energy validerat med simuleringar 
gjorda av både en amerikansk och en internationell myndighet.  
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4.6 Kostnad 
Av tabell 3.6 framgår det att i dagsläget är Ecotect Analysis och VIP-
Energy nästan lika kostsamma medan Green Building Studio är helt 
gratis. De båda programmen som kostar är också de mest detaljerade 
och har dessutom väl fungerande support vilket är viktigt att nämna. 
En kostnadsmässig skillnad på 7500 kr i engångskostnad och 908 kr/år 
är troligtvis inte avgörande för företag om en eventuell investering i ett 
energiberäkningsprogram är aktuellt. 
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4.7 Känslighetsanalys 
I analysen framgår det att endast vid ändring av ytterväggarnas U-
värde som programmen visar liknande procentuella förändringar. Vid 
ökad fönsterarea åt söder brukar ofta energianvändningen, trots visst 
energitillskott via solinstrålning, öka p.g.a. att fönstrens U-värde är 
högre än väggens vilket ger en större transmissionsförlust. Här visar 
Green Building Studio ingen märkbar skillnad. Vid en ökning av takets 
U-värde påvisar Ecotect Analysis ingen skillnad från ursprungsvärdet. 
Eftersom värme stiger bör taket vara en byggnadsdel där det ska gå att 
se hur transmissionsförluster blir större vid ändring av U-värde. En 
ändring av klimatdata (geografiskt läge) visade stor skillnad hos 
programmen. Även om de två programmen som bygger på en 
dynamisk beräkningsmodell hade en mer liknande förändring. 

I avsnitt 3.7 framgår det tydligt ur figurer hur resultatet ändras vid 
ändrade indata. Merparten av kurvorna i figurerna är relativt rätlinjiga, 
alltså tenderar programmen att vara konsekventa i beräkningarna. 
Översiktligt kan sägas att Ecotect Analysis resultat har större inverkan 
av dess indata än VIP-Energy. Detta bevisas genom att Ecotect Analysis 
kurvor i figurerna 3.16, 3.18, 3.19 och 3.20 har en brantare lutning och 
därmed större inverkan av indata. VIP-Energy har i de flesta 
undersökta fall en flackare kurva vilket tyder på mindre påverkan av 
de ändrade värdena.  

Den sänkning av Ecotect Analysis värmebehov m.h.t. antal boende 
som påträffas i tabell 3.8 är inte trovärdig utifrån de värden som finns i 
indata. Vid ökning av antal boende från noll till en person sänks 
värmebehovet i Ecotect Analysis med ca 28 kWh/m² vilket motsvarar 
ca 21 %. Det skulle betyda ett energitillskott till byggnaden på ca 170 W 
per person medan det anges endast 70 W per person i inställningarna.  

En annan observation är att i figur 3.19, vid en ändring av 
fönsterarea i VIP-Energy, påverkas inte värmebehovet märkbart. I 
Ecotect Analysis däremot påvisas en linjär ökning av värmebehovet. 
Med tanke på det klimat som råder i Sverige har värmebehovet en 
tendens att öka i takt med ökad fönsterarea. Ett fönster släpper 
visserligen in energi i form av solinstrålning men har sämre U-värde än 
en vägg vilket oftast leder till ökade transmissionsförluster. Däremot 
kan fönster placerade mot söder under vissa förhållanden ändå bidra 
med mer energi än vad det förlorar. Tvärtom gäller för fönster 
placerade mot norr som då förlorar mer energi än vad de bidrar med, 
Roos (2012). Möjligen kan användningen av olika klimatdata vara en 
förklaring till så pass olika resultat. 
Enligt tabell 3.8 framgår vid beräkning av inomhustemperatur att 
Ecotect Analysis ökar värmebehovet med drygt 11 kWh/m² för varje 
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gradökning. VIP-Energy ökar med ca 8 kWh/m² vid varje ökning. I 
normalfallet ligger denna siffra på 3-5 kWh/m², Levin (2009). Alltså en 
något för kraftig ökning i de båda programmens beräkningar jämfört 
med normalfallet. Av figur 3.20 framgår det att vid en visuell jämförelse 
följer programmen varandra, med noteringen att värmebehovet i 
Ecotect Analysis påverkas i högre grad av den inmatade temperaturen 
än vad VIP-Energy gör. 

Både Green Building Studio och VIP-Energy påvisar i figur 3.21 
exponentiella kurvor som blir flackare ju större boarean blir – den 
procentuella förändringen av värmebehovet avtar alltså vid ökande av 
boarea. Förklaringen till det är att i simuleringarna ökas boarean med 
ca 20 m² för varje steg, vilket ger en procentuell minskning av 
förändringen i boarean. Värmebehovet i Green Building Studio och 
VIP-Energy följer alltså den procentuella förändringen. Ecotect Analysis 
visar ett annat beteende med ett värmebehov som först ökar och sedan 
sänks igen. Detta resultat är i synnerhet märkligt och framstår inte som 
trovärdigt. 
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5 SLUTSATSER 
Båda programvaror som använder gbXML som filformat, Ecotect 
Analysis och Green Building Studio, fungerar väl med överförd data 
från Revit. Alternativet som bygger på insticksmodulen från CQTools A 
har sina begränsningar men har samtidigt potentialen att bli riktigt 
användbar för (framför allt svenska) företag som använder Revit som 
projekteringsverktyg.  

Ecotect Analysis ger användaren goda möjligheter till modifikation 
och är det mest detaljerade av de tre undersökta programmen. De rika 
inställningsmöjligheterna leder dock till att gränssnittet upplevs som 
något komplicerat och rörigt. I en energianalys vill användaren ofta se 
vad som påverkar vad i resultatet för att ta reda på vad som bör 
åtgärdas. Denna möjlighet är bristfällig i Ecotect Analysis och till en 
klar nackdel.  

Green Building Studio är programmet för enkla och preliminära 
energiberäkningar. Det ges få möjligheter till egna inställningar och det 
blandas mycket mellan SI-enheter och amerikanska enheter vilket kan 
förvirra användaren. De resultat som presenteras kan tyckas något 
överflödiga och irrelevanta. Att programmet är gratis kan ses som en 
fördel men är troligtvis inte avgörande för en investering.  

VIP-Energy är ett program som arbetar snabbt och är 
ändamålsenligt. Inställningsalternativen är något omständliga men 
kräver få moment och är konsekventa genom hela processen vilket gör 
programmet lättbegripligt. Resultat och nyckeltal framställs på ett 
tydligt sätt med god överblick på faktorer som påverkar 
energibalansen. 

Det går inte att direkt jämföra resultaten från programmen då de 
räknar med olika metoder och beräkningsmodeller. Ecotect beräknar ett 
värme- och kylbehov utifrån önskad innetemperatur. Green Building 
Studio beräknar en byggnads energianvändning men inte med 
parametrar som ingår i BBR:s krav om specifik energianvändning. VIP-
Energy beräknar byggnadens specifika energianvändning som är direkt 
jämförbar med krav från BBR. De olika programmen har så pass olika 
möjligheter till specifikation av indata, beräkningsmetoder och utdata 
att en direkt jämförelse mellan programmens resultat inte är möjlig. 

VIP-Energy är det mest transparenta programmet där det tydligt 
går att se vilka ändrade inställningar som ger ett förändrat resultat. 
Varken Ecotect Analysis eller Green Building Studio ger användaren 
någon stor insyn i programmens respektive beräkningsmetoder eller 
vad som ingår i de resultat som presenteras. Det betyder att det inte går 
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att ändra en inställning baserat på en analys av resultatet utan tvingar 
användaren att pröva sig fram med olika inställningar. 

I Green Building Studio matar användaren in relativt lite indata 
men får många olika utdata. Slutsatsen av det resonemanget är att det 
programmet gör många antaganden som användaren inte har kontroll 
över och inte vet hur det påverkar resultatet. I exempelvis VIP-Energy 
är det snarare tvärtom. Det programmet kräver mycket indata och 
presenterar resultatet endast som en enkel energibalans med få 
värdeposter vilket gör programmet lättkontrollerat. 

5.1 Rekommendation åt Tema 
För ett projekterings- och projektledningsföretag som Tema, som ofta 

arbetar med stora och omfattande projekt, är det viktigt att arbetet med 

ett energiberäkningsprogram går smidigt och effektivt. Att snabbt 

kunna framställa en energianalys utan att behöva ändra på alltför 

många inställningar och sedan se ett tydligt resultat är avgörande för 

att företaget ska ha nytta av programmet. VIP Energy uppfyller de 

behoven till stor del och är överskådligt och tydligt i sin presentation av 

resultat. VIP Energy är ett program som är utvecklat i Sverige och 

anpassat till svenska standarder vilket gör det lättare att förstå och 

arbeta med. Idag krävs normalt en energiberäkning vid bygglovs-

ansökan, i början av projekteringsskedet. Då kan det vara smidigt att 

använda ett energiberäkningsprogram som även det bygger på svenska 

förutsättningar och standarder. I och med att insticksmodulen med VIP 

Energy är inbyggd direkt i Revit Architecture, kan detta effektivisera 

arbetet ytterligare. Snabbheten i VIP Energy gör att modifikationer och 

ändringar i byggnadens fysik lätt kan genomföras. Detta underlättar för 

användaren att se skillnader på hur byggnadsutformningen påverkar 

dess energiförbrukning. Med tanke på dess svenska anpassning, 

effektiva resultatsammanställning, modifikationsmöjligheter och 

lättarbetade gränssnitt skulle författaren, baserat på dennes 

erfarenheter av programvarorna, rekommendera VIP-Energy som ett 

passande alternativ till Tema.  

5.2 Checklista 
För att göra en korrekt energiberäkning med data överfört från Revit 
behöver vissa åtgärder utföras, först i Revit innan export från det 
programmet och sedan vid import i de olika energiberäknings-
programmen. I detta avsnitt har en checklista för överföring från Revit 
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utformats (se tabell 5.1) för att kunna följas och resultera i en 
fungerande energianalys. Trots att Revit Architecture är ett kraftfullt 
BIM-verktyg behöver inte en modell för energiberäkning innehålla allt 
för komplexa material och designalternativ. En enkel modell endast 
innehållande de mest elementära delarna räcker för alla de undersökta 
programmen. I vissa fall kan en alltför detaljerad modell till och med 
vara till en nackdel eftersom det finns risk att komponenter i modellen 
misstolkas av beräkningsprogrammen eller att de inte påverkar 
energiberäkningen och är då överflödiga. 

Tabell 5.1  Checklista för Revit Architecture 

Rumsdefinitioner Alla rum måste tilldelas 
rumsdefinitioner där varje rum helt ska 
omges av byggnadsdelar (kontrollera 
även i sektionsvy) 

Byggnadsdelar Byggnadsdelarna i modellen måste sitta 
ihop korrekt och inga glapp mellan 
byggnadsdelar får förekomma 

Design Options Export från Revit sker med 
designalternativet Main Model (primary)  

Orientering Rotera huset till den korrekta riktningen 

Placering Under Location anges geografiskt läge på 
byggnaden 
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6 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA STUDIER 
På grund av tidsbrist genomfördes inte en energiberäkning på ett 
befintligt projekt bestående av en större byggnad. Det vore intressant 
att se om beräkningsprogrammen är lika lättanvända med en betydligt 
större modell.  

Man skulle även kunna utvärdera något annat energiberäknings-
program som finns på marknaden än de som tagits upp i detta arbete.  

En studie i hur de olika programmens beräkningsmotorer fungerar 
skulle ge en större inblick i vad som skiljer de olika programmen åt 
beräkningsmässigt och hur dess resultat kan tolkas.  
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