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1. Forord 
På DTU campus har der gennem de seneste år været flere konstruktions eller renoveringsprojekter af 
bygninger, for at skabe bedre plads til de studerende og medarbejdere. Samtidigt har DTU indført en politik 
hvor der ønskes etableret et bedre overblik over relevante informationer vedr. deres bygninger, til brug for 
nuværende og fremtidige bygningsprojekter baseret på BIM-modeller.  

Rapporten vil gennemgå brug af en automatiseret BIM-metode, gennem to forskellige cases. Formålet er at 
undersøge om informationerne fra BIM-modellerne kan indgå i en mere automatiseret optimerings- og 
designproces gennem en integrering af værktøjerne i en automatiseret BIM-metode, samt at demonstrere 
en arbejdsstrategi ved brug af den automatiserede BIM-metode, der resulter i et bedre overblik og 
beslutningsgrundlag.  

 I den første case, der omhandler et design af en tilbygning til DTU Nanotech, vil alle værktøjer, der indgår i 
den automatiserede BIM-metode bliver brugt til at demonstrere et ”proof of concept”, for at konstatere 
om den automatiserede BIM-metode kan bruges i sin helhed.  

Den anden case baseres på et renoveringsprojekt over bygning 303 N på DTU campus, hvor den 
automatiserede BIM-metode bliver brugt til at give en anbefaling af hvilket renoveringsforslag, der bør 
konstrueres, for at opfylde kravene for et bedre energiforbrug og indeklima i bygning 303 N. 

Gennem disse cases bedømmes om den automatiserede BIM-metode er anvendelig til at konstruere et 
realistisk og sammenhængende overblik, som grundlag for beslutningstagen omkring emnerne 
energiforbrug, indeklima, omkostninger af et bygningsprojekt og en projekt tidsplan for konstruktion af 
designet. 
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2. Introduktion 
Nærværende Bachelorprojekt demonstrerer automatisering af integration mellem BIM (Bygnings 
Informations Modellering) beskrivelser og beregningsværktøjer for bl.a. energiforhold. Dette gøres vha. 
BIM-metoden1 (Smith, 2007), der konstruerer de nødvendige data i BIM-modellen2, med relevante 
størrelser og mængder for den givne konstruktion, og derved understøtter byggeprocessen i at blive mere 
automatiseret og effektivt.  

I dag er der mange forskellige informationer om de bygninger vi opfører, udbygger eller renoverer. De 
fleste informationer er vedr. selve bygningens konstruktion og geometri, men der er også andre typer af 
data der kan være relevante; energiforbrug, dagslysfaktorer, ventilation, bærende strukturer, 
bygningsmaterialer og priser. Den typiske situation er, at disse informationer på intet tidspunkt er angivet i 
et samlet overblik, når der arbejdes med detaljer vedr. en bygning og dermed mangler overblikket også 
over, hvad det fx betyder for energiforbruget, hvis man vælger en billigere løsning til opførelse af 
ydermurene. 

Informationerne kan skabes af en række forskellige IT værktøjer, der laver beregninger og simuleringer, 
men der er stadig behov for information, som skal beregnes manuelt, eksempelvis luftskifte og CO2 niveau. 
Det sidste gør at ikke hele processen kan automatiseres (endnu). 

I nærværende projekt afprøves og beskrives et eksempel på en automatiseret BIM-metode, der integrerer 
en række af IT værktøjerne. BIM-metodens anvendelse demonstreres på en ”proof of concept” case, med 
en tilbygning til DTU Nanotech.  Herefter bliver BIM-metoden brugt aktivt på en renoveringscase af Bygning 
303 N fra DTU campus.  

I den første case, Nanotech-bygningen, afprøves hele værktøjskassen i sin helhed, mens der i den anden 
case, Auditoriebygning 303 N, gennemføres en hel designproces, dog med en delmængde af 
værktøjskassen. I begge cases forekommer nogle vanskeligheder, der skal løses, og som er specielle for 
disse cases. Erfaringer med at løse disse specielle problemstillinger er ikke central for nærværende projekt, 
det dokumenteres alligevel i denne rapport for at andre kan tage lære heraf og undgå de samme 
udfordringer.  

Formålet med rapporten og metoden der anvendes, beskrives efter case beskrivelserne. 

2.1. Case beskrivelse af DTU Nanotech 
Nanotechnologi på DTU har i sinde at udvide deres arealer gennem en tilbygning, der vil forbinde tre af 
deres eksisterende bygninger. Tilbygningens design er lavet af arkitektfirmaet Rørbæk og Møller. Til at 
konstruere bygningen har de et budget på 30 mio. kr. Det skal nævnes, at designet, benyttet i denne 
opgave, ikke er endeligt. 

                                                             
1 BIM-metoden er en iterativ proces til optimering af bygningsdesign. Dette gøres vha. beregninger og simuleringer af 
designets energiforbrug, lysforhold, priser etc. baseret på konstruktion, materialevalg og bygningsreglementet.  
2 BIM-model er en samling af information om en given bygning eller bygningsprojekt. Informationerne omhandler fx 
tegninger, indeklima, priser, energi behov og projektplaner. 
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Billede 1, Rørbæk og Møller’s design af en tilbygning for DTU Nanotech 

Bygningen set i Billede 1, består af tre dele. Midten er et stor atrium med mødelokaler, der hænger i luften 
fra den bærende struktur til loftet. Siderne i øst og vest enderne af atriummet tænkes opbygget som 
normale kontorbygninger. Arkitekterne forestiller sig, at taget, den nordlige og den sydlige facade af 
Atriummet, vil være udført i et lags glas, da atriummet skal være u-opvarmet, mens de ophængte lokaler 
forestilles som fuldt klimatiserede rum. 

Adgangen til mødelokalerne er givet via tre gangbroer. To af gangbroerne, følges ad fra vest til øst enden 
langs den sydlige side af atriummet. En i første sals højde, den anden i anden sals højde. Den tredje 
gangbro går fra anden sal i vest enden, møder op med den største af boksene midt i atriummet, hvorefter 
den falder til første sal, og herfra går ind i øst enden i første sals højde. 

I den østlige kontorblok er der placeret en balkon fra anden sal ned til et areal på første sal i det nord 
vestelige hjørne af blokken. 

Arkitekterne har til hensigt at tilbygningen skal overholde BR10 energirammen som minimum. Der er 
planer om at atriummet skal være u-opvarmet, samt at al belysning i atriummet skal komme fra sollyset i 
dagtimerne. 

2.2. Case beskrivelse af Auditoriebygning 303 N 
Bygning 303 (Billede 2) er opført i perioden 1962 til 74, da DTU campus blev nyopført.(DTU, 2013) 
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Billede 2, Revit 3D-Model af Bygning 303, den under markerede del af bygningen med rød linje er 303 N 

Bygningen 303 N (Billede 3) er en del af bygning 303, som huser både auditorier til forelæsninger og 
kontorer til lektorer. For at gøre det nemt for studerende og personale at vide hvilken del af bygningen de 
skal til, har DTU valgt af give bygningen undernumrene 303 S og 303 N, som reference til syd og nord 
enderne af bygningen. 303 N består af en stor bred foyer, der går fra øst til vest gennem bygningen, med en 
række auditorier, der er adgang til langs væggene. Foyeren er indrettet som et opholdsområde til pauser i 
forelæsningerne, som forgår i auditorierne. Auditorierne selv følger alle sammen den samme overordnede 
opbygning. Siddepladser, med et smalt bord, der giver godt udsyn til tavlerne. Hertil er der placeret akustik 
manipulerende elementer i loftet, hvori der samtidigt er placeret lys og udsugning, mens indblæsning fra 
ventilationssystemet forgår som infiltration gennem sprækker, der er placeret i podiegulvet under 
siddepladserne.  

N 



7 
 

 

Billede 3, Plantegning af bygning 303 N, den understregede del af bygningen i Billede 2 

Renoveringsprojektet af bygning 303 N, har til formål at lave bedre indeklima og energiforbrug i de gamle 
auditorier og foyeren. Dette gøres ved at udskifte ventilationssystemet, konstruere nye podier og 
siddepladser, opsæt ny belysning i bygningen og opsætning af nye akustiske elementer. Informationer 
vedrørende projektet er udleveret af Rørbæk og Møller, der har stået for design, og Alectia, der som 
rådgivende ingeniørvirksomhed har verificeret designet. 

3. Motivation og formål 
DTU har en politik om at al bygningsinformation, fra bygninger på DTU campus, skal samles vha. BIM 
modeller, hvormed organisationen er en af de førende på området. Dette har baggrund i, at DTU på 
nuværende tidspunkt kun kender det totale energiforbrug for den enkelte bygning. I dag er det vigtigt at 
kunne optimere bygningsdesignet i forhold til energi, indeklima og pris. Disse informationer om hvor meget 
de enkelte systemer i en bygning bruger af energi, har DTU ikke overblik over. En anden årsag er, at mange 
af dataene om bygningerne på DTU ligger i gamle dokumenter, som endnu ikke er digitaliseret. 

N 
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Med udgangspunkt i DTU’s politik er formålet med nærværende projekt; 

 At undersøge om disse informationer fra BIM-modellerne om energiforbruget, isoleringsværdier, 
indeklimaforhold og pris, kan indgå i en mere automatiseret iterativ designproces, der baserer sig 
på BIM-metoden. Automatiseringen tager form i hvordan værktøjerne, der understøtter BIM-
metoden, integreres yderligere. 

 At demonstrere en arbejdsstrategi for den automatiserede designproces, der vil give mulighed for 
at træffe beslutninger omkring energi og indeklima, der er baseret på et gennemarbejdet grundlag, 
med hensyn til design af en bygning, og dens materiale valg. 

4. Metode og afgrænsning 
I nærværende projekt anvendes en række værktøjer til konsekvensberegning af en tilbygning til DTU 
Nanotech, og forskellige designforslag for renoveringen af Bygning 303N. Værktøjerne, der beskrives 
nedenfor, arbejder ikke ret godt sammen. I bilaget om dataudveksling (bilag 2) bliver beskrevet en opskrift, 
der forsøger at overkomme disse begrænsninger. Der er to grundlæggende metoder til at skabe 
samarbejde mellem uafhængige værktøjer  

 Man skaber de nødvendige modeller i hvert værktøj eller  
  Man bruger en fælles standard til at skabe en fællesmodel, der bliver importeret i hvert værktøj.  

Det er den sidste metode, der ses på i denne rapport. 

På basis af DTU’s politik, er metoden til at skabe en fælles standard i nærværende projekt BIM. BIM-
metoden sammenkæder en række værktøjer, der både giver informationslager og forskellige simulerings- 
og beregningsværktøjer til etablering af konsekvenser for en variation af et bygningsprojekt eller et 
renoveringsdesign. Værktøjerne er udgivet af Autodesk. Denne automatiserede BIM-metod er udviklet af 
NEWBIM Ref. (NEWBIM), og den leverer templates til at etablere en bedre sammenhæng mellem Autodesk 
værktøjerne. 

For at kunne gennemføre en undersøgelse omkring energi og indeklima på forskellige mulige udformninger 
for de to bygnings cases, er der behov for at integrere alt kendt information og bearbejde informationerne 
med simuleringer i forhold til de parametre, man ønsker at optimere. Resultatet af simuleringerne skal give 
input vedr. designalternativer og deres konsekvenser, som arkitekter og bygherrer kan benytte til at træffe 
beslutninger på basis af.  

For DTU Nanotech tilbygningen, vil der blive udført simple simuleringer, for at vise at den automatiserede 
BIM-metode fungerer. Der udføres i den anledning indeklimasimulering, energirammeberegning, 
omkostningsberegninger og en tidsplan simulering. Gennem disse simple simuleringer etableres der et 
”proof of concept” der validerer den automatiserede BIM-metode. Casen viser en integration af alle 
værktøjer, mens casen for bygning 303 N kun anvender dele af systempakken. 

For at kunne vurdere renoveringens effekt på indeklima- og energiforbrug for bygning 303 N, etableres 
indledningsvis et udgangspunkt for simuleringerne (referencescenarie). ”Udgangspunkt” etableres ud fra de 
eksisterende forhold, der er i bygningen og der foretages en første beregning af indeklima og energi, som 
de senere simuleringer kan sammenlignes med. 
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Når udgangspunktet er etableret, udføres der simuleringer på en eller flere optimerede 
renoveringsløsninger til sammenligning med udgangspunkt. Sammenligningen mellem resultaterne vil 
herefter give svar på hvorvidt en eller flere af de optimerede renoveringsløsninger medfører et minimeret 
energiforbrug med gode indeklimaforhold. 

Den automatiserede BIM-metode er en opbygning af en stribe templates, som gør det nemmere at få en 
række forskellige eksisterende værktøjer til i et samspil at give input til et integreret design omfattende 
parametrene; tegninger, energi, indeklima, pris og planlægning. Det skal bemærkes at alt dette er baseret 
på den ”værktøjskasse”, som firmaet Autodesk tilbyder gennem deres sammenhængende programmer, 
hvor templatesene udgivet af NEWBIM gør at sammenhængen mellem Autodesk’s programmer bliver 
bedre. 

De værktøjer, der benyttes i denne automatiserede version af BIM-metoden er (Se sammenhængene i Figur 
1); 

 Revit, CAD-værktøj med BIM informationsdata samt design værktøj, der indeholder materialevalg. 
Bruges i opgaven til at indføre bygningselementer i arkitekternes tegninger. 

 Sigma, økonomiberegningsværktøj.   
 Ecotect, indeklimaberegningsværktøj for lys, temperatur og ventilation. Bruges i opgaven til 

beregninger på energiforhold samt indeklimaforhold.  
 Rockwool Energy Design, energirammeberegningsværktøj, til vurdering af overholdelse af 

Bygningsreglementet. 
 Navisworks, planlægningsværktøj, bruges til at beregne tidsrammen for bygningskonstruktionen.  

I denne opgave vil bygningerne i casene blive konstrueret i en Revit-model baseret på alle tekniske 
informationer, som er kendt om casene. Herefter vil denne BIM model blive eksporteret til Ecotect, 
Rockwool Energy Design, Sigma og Navisworks, som giver beregnede resultater på forskellige 
bygningsdesign. Resultaterne af disse beregninger vil blive brugt til at finde emner i bygningen, der kan 
forbedres, normalt gennem en iterativ proces, således at bygningen vil kunne overholde alle de krav, der 
bliver stillet fra Bygningsreglementet og fra bygherren.  
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Figur 1, Iterativ proces mellem værktøjerne i BIM modelen.  

I rapporten: En bedre Sammenhæng i Projektet, Bilag 8, findes en mere detaljeret gennemgang af BIM-
metoden; En gennemgang til simpel brug af værktøjerne, hvordan interaktionen mellem værktøjerne kan 
fungerer og et afsnit om dataoverførsel. Dataoverførslen3 er også beskrevet i denne rapport (Bilag 2). 

Ovenstående beskriver den ideelle fremgangsmetode, for udførsel af den automatiserede BIM-metode. I 
dette projekt benyttes fremgangsmåden på case 1, men for case 2 kan den del af metoden, der omhandler 
Sigma, ikke bruges.  Renoveringen af auditorierne omhandler en ombygning af lokalernes indretning, lys 
opsætning og ventilationssystemet. Template filen til brug for overførsel til Sigma, der er stillet til rådighed 
af NEWBIM i dette projekt, er desværre ikke konstrueret til at arbejde med de emner, som indgår i 
renoveringen af auditorierne i bygning 303N. Templaten, der er til rådighed i Sigma, arbejder kun med 
vægge, gulve, tage, døre og vindue. Ligeledes kan Navisworks heller ikke bruges. I dette tilfælde pga. 
manglende information omkring en tidsplan for udførsel af renoveringsprojektet. 

Firmaerne ansvarlige for renoveringen af bygning 303 N har valgt ikke at udnytte BIM-metoden’s mulighed 
for at iterere. 

5. Implementering af case 1, DTU Nanotech 
Der vil være forskel på hvor meget af bygningen, der udføres simuleringer på, alt efter formålet og hvilket 
program, der tages i brug. I nærværende fokuseres på auditorierne, mens der ses bort fra kontor afdelingen 
af bygningen. 

 Dette vil gælde ved brug af Ecotech som gennem temperatur og lyssimuleringer skal bruges til at finde 
frem til det bedste indeklima. Alle andre programmer vil bruge hele bygningen til deres simuleringer. 

 

                                                             
3 På grund af ny viden vedr. brug af gbXML filer er der forskel på dataoverførselskapitlerne i nærværende rapport og 
rapporten: En bedre sammenhæng i Projektet (bilag 8) omkring Ecotect.  
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DTU Nanotech tilbygningen befinder sig kun på designstadiet. Derfor er der behov for at etablere 
antagelser omkring bygningens udformning i BIM-metoden (jfr. nedenfor), for at give simuleringerne 
realisme. 

Med udgangspunkt i en råhus-udgave af tilbygning, der inkludere standard materiale valg for vægge, 
vinduer, fundament, etc., demonstreres den automatiserede BIM-metode ved at simulerer energi forbrug, 
temperatur og lys i bygningen, omkostninger for konstruktion, samt en tidsplan for udførelsen. 

5.1. Krav til bygningselementer 
Tilbygningen til DTU Nanotech bør fra starten overholde bygningsreglementets krav for U-værdier. På den 
måde sikres det, at der arbejdes med en bygning, der kun har brug for finetuning, hvis der findes mangler. 

Bygningsdel U-værdi, W/m2K 
Ydervægge og kældervægge mod jord 0,30 
Etageadskillelser og skillevægge mod rum, der er 
uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der 
er 5 K eller mere lavere end temperaturen i det 
aktuelle rum. 

0,40 

Terrændæk, kældergulve mod jord og 
etageadskillelser over det fri eller ventileret 
kryberum. 

0,20 

Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod 
rum, der er opvarmede 

0,50  

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, 
flade tage og skråvægge direkte mod tag. 

0,20 

For yderdøre, ovenlyskupler, porte og lemme mod 
det fri eller mod rum, der er uopvarmede og disse 
samt glasvægge og vinduer mod rum opvarmet til 
en temperatur, der er 5 K eller mere, lavere end 
temperaturen i det aktuelle rum. 

1,80 

Tabel 1, Bygningsreglementets minimumskrav til U-værdier i bygningselementer 

I Tabel 1 er angivet krav for U-værdi af bygningselementer, jfr. bygningsreglementets krav. (Energistyrelsen, 
2013) 

Med hensyn til valg af materialer bygning skal laves af, har arkitekterne kun fremhævet følgende om 
materialer: 

Beton til etage adskillelse og mursten til de facader, der ikke består af glas paneler. Hverken beton eller 
murstens type er nærmere specificeret. Disse to punkter vil der blive taget højde for i udformningen af 
Revit modellen. Materialevalget er dokumenteret i bilag 4. 

5.2. Udfordring med modellering 
I forbindelse med gennemførelsen af ”proof of concept” har der i denne case vist sig en speciel udfordring i 
forbindelse med dataoverførslen af data fra Revit til Ecotect. En udfordring, det har gjort det nødvendigt, at 
gennemføre en validering af resultaterne i simuleringerne i Ecotect jfr. nedenfor. 
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Billede 4, Resultatet af data overførslen fra Revit til Ecotect 

Billede 4 viser geometrien der er blevet overført fra Revit til Ecotect, hvor geometrien synes at være 
fejlbehæftet, da den giver indtryk af, at der er hul gennem loftet i atriummet ned til toppen af mødelokale 
boksene (Blå firkant).  

På grund af geometriens udformning efter dataoverførslen, er det nødvendigt at vurdere om resultaterne 
fra Ecotect er realistiske. Problemstillingen tager sit udgangspunkt i det faktum at mødelokalerne, som er 
separate zoner, befinder sig inde i en anden zone, hvilket er atriummet. Grunden til at dette giver 
problemer, er at Ecotect normalt kun bruges med rum, der er placeret som naboer og ikke inden i 
hinanden. 

Ecotect resultaterne vil blive undersøgtt ved udførsel af en række forsøg, hvor resultaterne gerne skulle 
følge logik. I tilfældet af at resultaterne ikke er som forventet, betyder det at Ecotect ikke er bygget til at 
lave disse specifikke simuleringer. 
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1. simulering: To kasser af forskellig størrelse står ved siden af hinanden uden at have kontakt med 
hinanden. Resultatet bør være at de har tæt på samme temperatur. 

 

Billede 5, Geometrien af de to kasser hver for sig 

 Bilag 6, Figur 1 og 2 Viser at resultatet fulgte den fremsatte logik for simuleringen. Temperaturen 
for den lille kasse følger temperaturen for den store kasse. 

2. simulering: De to kasser har nu kontakt med hinanden, på en flade. Resultatet heraf bør være at de 
har tæt på samme temperatur igen, men at den lille kasse mister varme hurtigere end sidst, da den 
står i skyggen af den store kasse ud på aften 

 

Billede 6, Geometrien af de to kasser ved siden af hinanden 

Bilag 6, Figur 3 og 4 Viser at resultatet blev som forventet. 
3. simulering: Den mindre af de to kasser er inde i den større kasse. Geometrien er identisk med den 

geometri, der blev lavet via data overførslen fra Revit til Ecotect i case 1. Specifikt er den store 
kasse åben i toppen ned til den lille kasse.  
 
Resultatet heraf, skal vise at den overførte geometri er forkert, da der er hul i den store kasse, og 
den lille kasse har kontakt med ude temperaturen.  
Hvis geometrien var korrekt, skal resultaterne vise (energi/varme) overførsel mellem kasserne hen 
over døgnet. Når der ikke kommer energi fra solen om aftenen, vil der vises (energi/varme) 



14 
 

overførsel fra den lille kasse til den store kasse, da temperaturen i den lille kasse i starten af 
aftenen overstiger temperaturen i den store kasse. Temperaturen fra den lille kasse skal herefter 
falde under temperaturen for den store kasse ud på natten, da den afgiver energi til den store 
kasse, hvis temperatur ikke falder ligeså hurtigt.  

 

Billede 7, Geometrien udført på samme måde som fra dataoverførslen 

Bilag  6, Figur 5 og 6 viser at geometrien er forkert, da den lille kasses temperatur var for høj ifh. til 
den store kasse, til at være realistisk. Med andre ord er det bekræftet at den store kasse er åben i 
toppen, og at dataovrførslen forgår forkert. 

 



15 
 

  
4. simulering: Den mindre af de to kasser er inde i den større kasse. Geometrien er udført så den store 

kasses geometri er uændret og den lille kasses geometri blot er rykket ind i den store kasse. 
Resultatet heraf for validering af at denne geometri er den korrekte, vil følge den samme logik for 
den 3. simulering. 

 

Billede 8, Geometrien af den lille kasse inde i den store kasse 

Bilag 6, Figur 7 og 8 Viser at resultatet ikke blev som forventet. Temperaturen fra den lille kasse 
oversteg aldrig den store kasse. 
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5. simulering: Den mindre af de to kasser er inde i den større kasse. Geometrien er udført så den store 
kasses geometri er korrigeret til at have et rum til den lille kasse, hvis geometri er indsat i den store 
kasse. Logikken for resultatet, i tilfælde af at geometrien er korrekt, vil følge samme logik om 
resultatet fra 3. simulering. 

  

Billede 9, Geometrien af den lille kasse inde i den store kasse, med den stor kasse geometri om sig 

Bilag 6, Figur 9 og 10 Viser at resultatet fulgte logik, med den lille kasse temperatur der oversteg 
den store kasse, ud på aften, selv om det var meget lidt. 

Nu hvor det er bekræftet at den 5. simulering har den rette løsning til problemet med geometri, skal det 
testes, at det ikke kun er i denne specifikke situation at resultatet er korrekt. 

Der vil udføres 3 yderligere simuleringer med forskellige situationer for at validere at geometrien er korrekt 
til alle løsninger. 

1. Situation: Konstant temperatur. Den lille kasse vil sættes til en konstant temperatur for at vise at 
der er varme overførsel mellem den lille og den store kasse. Logik siger at den store kasse 
temperatur, når udetemperaturen er lavere end den lille kasses, vil blive en smule under den lille 
kasses temperatur, da den fungere som et varmeapparat. 
Bilag 6, Figur 11 og 12 viser at resultatet blev som forventet 

2. Situation: Sollys effekt. De sydlige sider på kasserne sættes til at være lavet af glas. I denne 
situation vil den lille kasse blive opvarmet af sollys, og begynde at miste varme når solen er gået 
ned. 
Bilag 6, Figur 13 og 14 viser at resultatet blev som forventet 

3. Situation: Konstant opvarmning. Den lille kasse gives en temperatur, der skal holdes med et 
varmeapparat. Dette betyder, at i sommerperioden hvor det kan blive varmere end den fastsatte 
temperatur, vil temperaturen stige når de ydre omstændigheder kan få den lille kasse op på en 
temperatur, der er højere end det, dens varmeapparat er sat til at holde 
Bilag 6, Figur 15 og 16 viser at resultatet blev som forventet 
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Ud fra ovenstående kan det konkluderes at den 5. simulering givere det rigtige resultat i alle situationer, og 
at der derfor ikke længere kan være tvivl, omkring løsningsforslaget til opsætning af geometri med zoner 
inde i andre zoner. 

6. Resultater af  DTU Nanotech 
I dette afsnit beskrives de resultater, der er fremkommet ved simuleringerne i værktøjerne, omkring 
DTU Nanotech tilbygningen. Resultater bliver fremlagt efter følgende struktur:  

 

Figur 2, Oversigt over resultater der fremkommer ved simuleringer af DTU Nanotech tilbygningen 

Der startes med at konstruerer tilbygningen i Revit, hvilket resultere i en model, der kan eksporteres til de 
andre værktøjer. Der gennemføres simuleringer i de relevante værktøjer hvor resultaterne vises i det 
følgende. Der gennemgås resultater for energirammen, lavet vha. Rockwool Energy Design. Næste trin er 
simuleringer på atriummet, med hensyn til lys og temperatur, vha. Ecotect, for at få et indblik i situationen 
for indeklimaet. Efterfølgende laves en omkostningsberegning, for at give et budget på konstruktionen af 
tilbygningen i Sigma, og til sidst laves en tidsplanssimulering, til at fremvise et mulig forløb i konstruktionen 
i Navisworks (Figur 2). Nedenunder gennemgås disse skridt 
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6.1. Revit 
En Revit model af tilbygningen er konstrueret, baseret på de udleverede tegninger fra Rørbæk og Møller i 
bilag 9, med de valgte materialer specificeret i bilag 4: 

 

Billede 10, Revit model af DTU Nanotech tilbygning. 

Revit modellen vist i Billede 10, indeholder de bygningselementer der indgår i en råhus udgave af 
bygningen og de tilstødende vægge i den eksisterende bygning. Råhus udgaven betyder at modellen ikke 
indeholder noget om ventilations-, klima-, elevator, lednings-, vandrørs, eller lyssystemer. Det gør modellen 
forholdsvis simpel. 

6.2. Rockwool Energy Design 
Den designede bygning i Revit overføres til Rockwool Energy Design, via det plugin der findes mellem 
værktøjerne, jfr. bilag 2.1. Da overførslen ikke medtager oplysninger vedr. materialevalg fra Revit, skal der i 
Rockwool Energy Design vælges bygningselementer der svarer til dem, der burde være blevet overført fra 
Revit. Hvis der ikke er bygningselementer til stede i Rockwool Energy design eget bibliotek som er 
tilfredsstilende, er det muligt at etablere nye elementer med de indbyggede værktøjer i webservicen.  
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Billede 11, Resultat af energiramme beregninger 

Ud fra resultaterne vist i Billede 11, kan det ses, at hverken energirammen, eller krav til transmissionstab 
bliver overholdt, da tallene er røde og ikke grønne. Dette på trods at de enkelte bygningselementer 
overholder bygningsreglementets krav for U-værdier, angivet i Tabel 1.  

Årsagen til at energirammen ikke bliver overholdt kommer fra de store glasarealer der er angivet i 
bygningsdesignet. Med mere glasfacade end normale ydervægge, må der være behov for en mindre U-
værdi i glasfacaderne, end der normalt bruges, for at isolere bygningen bedre. 

Forskellen på resultaterne i energirammen fra de forskellige år skyldes, at der medregnes kompensation for 
de skærpede krav. 
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6.3. Ecotect 
Ecotectmodellen er forsimplet i sin opbygning, sammenlignet med Revit modellen.  

 

Billede 12, Færdig redigeret Geometri fra Ecotect 

Dataene der er overført fra Revit til Ecotect er ændret, således at geometrien i Ecotect stemmer overens 
med løsningen fra afsnit Error! Reference source not found.. (Billede 12). Samtidigt er geometrien sat op, 
så øst og vest enderne af bygningen er blevet opdelt i en zone pr. etage, og er kun med fordi der er 
udveksling af varme mellem dem og atriummet (grænsebetingelser). Endvidere er gangbroerne ikke taget 
med, da deres indflydelse på atriummets temperatur regnes for at være minimal, og fordi de ikke er med til 
at skabe nye rum/zoner, ifølge tegningerne fra Rørbæk og Møller 

Der laves tre simulationer i forhold til demonstrationen af Ecotect. 

1. Simulering hvor atriummet er tomt 
2. Simulering hvor mødelokalerne er med i atriummet hvor mødelokalerne er med 
3. En undersøgelse af dagslysmængder i atriummet hvor mødelokalerne er med 

De første to simuleringer er for at undersøge hvorvidt boksene i atriummet har nogen betydelig indflydelse 
på temperaturen i atriummet. Den sidste simulering er for at se om der er nok lys i stuetagen af atriummet, 
da det har nabobygninger der begrænser lysindfaldet betragteligt. 
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Efter at have udført simuleringer for Ecotect er resultaterne til demonstrationen blevet følgende 

Temperatur 

 

Figur 3, Sommer temperaturer i atriummet, tomt og fyldt 

Figur 3 og 4 viser tydeligt at det gør en forskel om hvorvidt mødelokalerne er til stede med deres termiske 
masse. Det tomme atrium når en temperatur på 36 oC, mens atriummet inklusiv mødelokalerne (Fyldt 
atrium) kun kommer op på 28 oC. Forskellen heri kan konkluderes at komme fra mødelokalerne, der med 
deres termiske masse tager energien fra solen, oplagre den, og frigiver den så snart solen ikke kan ramme 
mødelokalerne, hvilket gør at temperaturen fra det fyldte atrium tager længere tid at varme op, og køle af. 

 

Figur 4, Vinter temperaturer i atriummet, tomt og fyldt 
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Dagslysmængder i atriummet vises i Billede 13 for simulering af det dynamiske dagslys, dvs. solens stråling 
ind i bygningen. Det vuderes at en illuminans af 50 lux er nok til at se, mens en illuminans over 200 lux er 
nok til at arbejde i området.   

 

  

Billede 13, Dagslysmængder i atriummet i 1100 mm. højde 

Billede 13 viser at der bliver mørkere mod den sydlige ende af atriummet fordi den tilstødende bygning 
skygger, og samtidigt opstår der mørke områder under de mødelokaler, der hænger i 1. sals højde i 
atriummet. Man kan altså se at hele atriummet har lys nok til at opholde sig i det og arbejde på en vilkårlig 
overskyet dag kl. 12. 

Under normale omstændigheder bør der gennemføres simuleringer på et bredere udvalg af dage og 
tidspunkter, for at sikre sig at der altid er lys nok til at opholde sig og arbejde i atriummet. Det er ikke 
gennemført her da formålet udelukkende er at vise ”proof of concept”. 

6.4. Sigma 
Som nævnt har værktøjet Sigma til formål at give et budget for et givet design baseret på udtræk af 
mængder fra BIM-modellen. Modellen, der skal overføres fra Revit til Sigma, skal derfor indeholde de 
bygningselementer, som har Sigma-Link numre. Når overførslen, der gennemføres via et template og et 
plugin jfr. bilag 2.3, har fundet sted, er det kun de elementer der har Sigma-link numre, der bliver prissat.  
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Billede 14, Revit modelen til Sigma Eksport 

Billede 14 viser Revit modellen af tilbygningen uden bygningselementer fra de tilstødende bygninger. 
Denne beskrivelse anvendes til eksport til Sigma, da det kun er de nye bygningsdele, der skal prissættes. 
Når plugin’et er anvendt, konstrueres en Sigma fil, der kun indeholder mængde udtræk og deres tilhørende 
Sigma-link. Denne fil skal nu opdateres med priser fra et projektbibliotek, som tilsætter priser til 
bygningselementerne der har et Sigma-link. Derfor er man nødt til selv opdatere Sigma med priser for de 
øvrige bygningselementer. 

 

Billede 15, Totalomkostningerne for udgangspunktet 

Billede 15, viser at alle omkostninger ligger i Entrepriseomkostninger, som dækker priser på 
byggematerialer og arbejdskraft. Dette er fordelt yderligere mellem etage og terrændæk, vægelementer, 
hvor glasfacader indgår, døre osv., i alt ca. 11.47 mio. kr. (Bilag 5) Byggeplads (skurvogne, toiletter mv.)  og 
Særlige vinterforanstaltninger (fx vinterafdækning) er sat til at koste 0 kr. Det skyldes, at Revit kun arbejder 
med bygningselementer og ikke giver input til disse øvrige omkostninger, der skal indtastes manuelt. 
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Med hensyn til dataoverførslen opstod der et problem angående stålbjælker og søjler, hvilke der indgår i 
bygningens atrium. Disse blev ikke overført, selv om alle nødvendige data syntes at være indtastet. Årsagen 
er ukendt på nuværende tidspunkt. Det betyder at stålbjælkerne og søjler skal indtastes manuelt i Sigma, 
for at indgå i omkostningsberegningerne. 

6.5. Navisworks 
Navisworks er et hjælpeprogram til estimering og styring af tidsforbrug samt planlægning af processer. 
Dataoverførslen mellem Revit og Navisworks er udført som anvist i bilag 2.4 om dataoverførsel. Herefter er 
der blevet opbygget en simuleret tidsplan, for byggeprojektet af DTU Nanotech tilbygningen.  

  

Billede 16, Oversigt over tidsplan for konstruktion af DTU Nanotech tilbygningen 

Billede 16 giver et overblik over en tidsplan for konstruktion af DTU Nanotech tilbygningen. Denne tidsplan 
er fiktiv, da bygningsdesignet ikke kom ud af designfasen, og er derfor kun sat op som eksempel på 
indtastning af data. En simulering af fremgangen i konstruktionen af bygningen, gennem denn fiktive 
tidsplad kan ses i en tilhørende animation af forløbet der er vedlagt projektet som bilag 7. Der udføres 
ingen automatisk indtastning af konstruktionstid i Naviswork, hvilket derfor er indtastet manuelt. 

7. Analyse og diskussion af DTU Nanotech 
I dette afsnit er kommunikationen mellem værktøjerne beskrevet. I det følgende opsummeres de 
observationer som casen har ført til, selvom projektet ikke har til formål at være en gennemført 
optimeringsproces, men mere et ”proof of concept” for den automatiserede BIM-metode. 

Revit 

Oprettelse af modellen af Nanotech tilbygningen i Revit fungerer forholdsvis problemfrit.  

De problemer der er oplevet er, at det er vanskeligt at indsætte taget over atriummet og at placere søjler 
og bjælker i atriummet, der skal holde taget og mødelokalerne oppe.  
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Selve værktøjet  Revit er ikke umiddelbart så brugervenligt. Det er fx svært at finde de funktioner, man skal 
bruge i menuerne, hvis man ikke ved på forhånd, hvor de er placeret. 

Rockwool Energy Design 

Overførslen af data fra Revit til Rockwool Energy Design virker under normale omstændigheder fint.  

Kun hvis man i designet benytter såkaldte curtain walls, glasfasader, opstår der problemer.  Curtain walls 
bliver genkendt af Rockwool Energy Design som væg elementer, og det er ikke muligt at tildele dem 
egenskaberne af en glasfacade i Rockwool Energy Design. For at klare problemet, er det nødvendigt at 
opmåle glasarealet, for derefter at indtaste glasfacaden og dets egenskaber som et vindue. 

Ecotect 

I dataoverførslen af geometrien fra Revit til Ecotect er der op til flere gange opstået ”mynsterbrydere” i en 
ellers fin geometri. Nogen gange kan årsagen findes i f.eks. brud på overflader af bygningselementer, der 
ikke er placeret korrekt i Revit. Andre gange er der ikke en synlig årsag til, at de opstår. Når det er tilfældet 
skal det altid rettes manuelt i Ecotect, da brud på geometrien betyder, at de simulerede resultater ikke vil 
blive tilstrækkelig præcise. Ved brug af Ecotect er det derfor altid nødvendigt manuelt at kontrollere og evt. 
korrigere geometrien. Det betyder, at tiden, det tage at udføre simuleringerne, forøges og processen ikke 
er så strømlignet, som den kunne være. 

En anden vigtig erfaring, demonstrationen af ”proof of concept” har givet, er at Ecotect har problemer med 
håndteringen af geometrien, hvis der skal simuleres med en zone inden i en zone. Hvis en løsning på denne 
problemstilling ref. afsnit 5.2 ikke var fundet, ville resultaterne af simuleringerne i Ecotect ikke være valide. 

Ecotect er et program med en brugergrænseflade, der ikke er nem at finde ud af. En vejledning til hvor 
menuerne er placeret og hvordan de skal gennemgås er nødvendig, De uden en vejledning er  det svært at 
finde specifikke ting, der er essentielle for at lave succesfulde simuleringer. Brugergrænsefladen er heller 
ikke god mht. styremåden til orientering af 3D geometrien den kræver tilvænning.   

I Ecotech er det også oplevet, at flere simuleringer med de samme parametre har givet mindre forskelle i 
resultaterne, selv om der var flere genkendelige træk imellem simuleringsresultaterne.  

Sigma 

Dataoverførslen fra Revit til Sigma har givet problemer; de stålbjælker, der bærer atriummet og 
mødelokalerne blev ikke overført. Årsagen til fejlen har ikke været mulig at lokalisere, da der ikke synes at 
mangle data for at udføre overførslen. De relevante bygningselementers må derfor indtastes manuelt i 
Sigma. 

Brugen af Sigma har der ikke været problemer med. Det skal huskes at Sigma i den automatiserede BIM-
metode, kun benyttes til at beregne omkostninger for konstruktionen af bygningen gennem køb af 
materialer og arbejdskraft. Prisen inkludere ikke omkostninger for byggepladsen, vinterforanstaltninger, 
værktøj eller maskiner, der skal bruges for at konstruere bygningen. Det skal opdateres manuelt. 

Navisworks 
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Der er ikke oplevet problemer med Navisworks. Dataoverførslen forgik uden problem, og brug af 
programmet kræver ikke meget tilvænning. 

Generelt om BIM-metoden 

Ud fra resultaterne opnået gennem demonstrationen af brug af den automatiserede BIM-metode, er der 
bevis for at den automatiserede BIM-metode kan bruges i sin helhed. Dette baseres på at alle de brugte 
værktøjer producerede realistiske resultater, trods nogle få problemer undervejs. 

”Proof of concept” for den automatiserede BIM-model, der er baseret på DTU Nanotech tilbygningen, viser, 
at den automatiserede BIM-model har integreret værktøjerne mere, at resultaterne fra hvert værktøj giver 
et overblik over energiforbrug, indeklima, omkostninger og projektforløb af en konstruktion og at de 
genererede resultater kan bruges til beslutningstagen på et mere oplyst grundlag. 
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8. Implementering af case 2, Auditoriebygning 303 
For at implementere metoden, er det nødvendigt at kende nogle data på forhånd omkring bygning 303N. I 
denne case er der behov for at kende U-værdier, samt ventilationsforhold, både til den nuværende 
situation (udgangspunktet), som alle simulerings resultater skal sammenlignes med, samt til de alternative 
renoveringsforslag, der simuleres. 

 

Billede 17, Plantegning med markering af udvalgte auditorier 

Da mange af auditorierne i bygning 303N er af samme størrelse og indrettet på samme måde, vil der ikke 
være behov for at lave simuleringer på alle auditorierne. Der udvælges to auditorier til at repræsentere 
hele bygningen. Auditorierne er nummer 47(Billede 17, rød firkant), som ligger internt i bygningen, mens 
det andet er nummer 49 (Billede 17, blå firkant), da det er et af fire auditorier der har vinduespaneler. Disse 
auditorier vil blive simuleret med deres eksisterende forhold, samt nogle versioner af 
renoveringsforslagene, der hører til disse auditorier. Nærmere beskrivelse omkring renoveringsforslagene 
vil fremkomme i kapitlerne omhandlende simuleringerne af disse forslag. 

 

N 
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8.1. Eksisterende forhold i Bygning 303 N 
Elementerne i bygning er beskrevet og givet U-værdi i den nedenstående tabel: 

Bygningselement Beskrivelse U-værdi (W/m2K) 
Øst-Vest ydervæg Murstens hulmur, med 668 mm. luft 1,3 
Nord-Syd ydervæg Murstens hulmur, med 164 mm. luft 1,3 
Skillevægge Enkelt lag murstensvæg 2,76 
Auditorievægge Murstens hulmur med 806 mm. luft 1,4 
Vindue facader Dobbelt lag energi glas 3 
Tag Beton loft med Isolering og tagpap 0,15 
Gulv Beton Gulv  0,45 
Tabel 2, Respektive bygningselementers beskrivelse og U-værdier 

Informationerne i Tabel 2 er bestemt efter metoden angivet i bilag 3.  

Eksisterende ventilationsforhold i auditorierne er angivet i nedenstående tabel 

Auditorie Indblæsning Antal luftskifte pr. time 
41 6800 m3/h 6,8 
42 8000 m3/h 5,7 
43 6800 m3/h 6,8 
44 6800 m3/h 6,8 
45 6800 m3/h 6,8 
46 3600 m3/h 6 
47 6800 m3/h 6,8 
48 3600 m3/h 6 
49 6800 m3/h 6,8 
Tabel 3, Auditorier med deres respektive indblæsning og luftskifte 

Dataene i Tabel 3 stammer fra materiale udleveret af Campus Service som findes i bilag 1.2. 

8.2. Komfortventilationsberegninger 
Der er på nuværende tidspunkt ikke angivet et luftskifte for auditoriernes renoveringsforslag. Derfor er der 
behov for at lave manuelle beregninger til luftskiftet, da luftskiftet har betydning for resultaterne i Ecotect. 
Hertil vil det antages at renoveringen af auditorier laves med hensyn på at opnå klasse 2 komfort, som er 
defineret i DS 15251 (Dansk Standard, 2007). Klasse 2 komfort for luftskifte i et lokale er afhængig af 
parametre, og kan derfor ikke aflæses fra en tabel. Klasse 2 komfort for luftskifte skal beregnes og det 
forgår i to dele. 

Først vil luftskiftet blive beregnet, efter anvisningerne i DS 15251, s.32, formel B.1. (Dansk Standard, 2007) 

 

Formel 1, Beregning af ventilations rate 

qtot er den samlede ventilationsrate af auditoriet, angivet i l/s 

n er antallet af personer auditoriet er designet til 
qP er mængden af luft der skal ventileres pr. person i auditoriet, angivet i l/s 
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A er gulv arealet af auditoriet angivet i m2
 

qB er ventilationsraten for emissioner fra bygning, angivet i l/s 

qp findes fra tabel B.1 i DS 15251.  

 

Tabel 4, Tabel over qP værdier, fra DS 15251 

Fra Tabel 4 ses at klasse 2 komfortventilation kræver 7 l/s pr. person. qB findes herefter fra oversigten på 
side 33 i DS 15251 (Dansk Standard, 2007): 

 

Tabel 5, Oversigt over qB værdier, fra DS 15251 

Da der er tale om en akademisk undervisningsbygning, må det antage at bygningen tilhøre kategorien: Very 
low polluting building, fra Tabel 5, hvilket giver en værdi på 0,35 l/s/m2. 

De to sidste værdier er forskellige fra det ene renoveringsforslag til det andet, da de er afhængige af 
auditoriernes areal, som bliver opmålt for hvert auditorium, og antallet af personer auditoriet er designet 
til. Værdierne er herved angivet i nedstående tabel: 
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Tabel 6, Arealer og antal personer i auditorierne, samt beregnede luftmængder og luftskifte 

Med værdierne fra Tabel 64, omkring opmåling af arealer og antal personer i auditorierne, er det muligt at 
finde et luftskifte til auditorierne ved brug formel B.1 fra DS 15251. Beregningerne fører herefter til de 
resterende resultater i Tabel 6. 

Selv med de fundne værdier for luftskifte i auditorierne, vides det ikke om dette er godt nok, til at holde 
mængden af CO2 under et niveau på 1000 ppm, som er den maksimale værdi anbefalet i et lokale 
[Arbejdstilsynet](Branche Arbejdsmiljøj Rådene, 2013). 

For at beregne CO2 koncentrationen i auditorierne, bruges formel 2.2 fra Howald - Komfortventilation – 
2005, side 17(Petersen, 2005). 

 

Formel 2, Beregning af CO2 koncentration. 

C er CO2 koncentrationen i ppm. 
Ce er CO2 koncentrationen i atmosfæren, som er på 0,035 % 
C0 er CO2 koncentrationen der er i et lokale fra starten 
n er luftskiftet, som er antal luftskifte i timen 
t er tiden angivet i sekunder, som der er mellem hvert målingspunkt. 
G er CO2 produktionen fra personer i et lokale, som er sat til 17 l/h pr. person. Antallet af personer i 
auditorierne er angivet i Tabel 6 
V er volumen af lokalet angivet i m3 

Nu hvor alle værdier er kendt er det muligt at beregne CO2 koncentrationerne og herefter plotte dem i en 
graf:  

                                                             
4 Auditorium 49 V2 er delt op i Syd og Nord, pga. at renoveringsforslaget inkluderer en glasvæg der opdeler det 
nuværende auditorium 
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Figur 5, CO2 koncentrationer i auditorierne.  

Figur 5 viser de beregnede CO2 niveauer, der forventes med de tidligere beregnede luftskifte værdier fra 
Tabel 6. Det fremgår af Figur 5 at CO2 niveauet ikke på noget tidspunkt overstiger maks. værdien på 1000 
ppm, angivet af Arbejdstilsynet, i et eneste af auditorierne. 

Årsagen til at CO2 niveauerne er forskellige i auditorierne, er fordi der er beregnet forskellige 
luftskiftebehov, samt at auditorierne ikke har præcis samme størrelse.  

Droppet alle fire linjer fortager mellem 4 og 5 timer opstår fordi, en pause på en time i undervisningsdagen 
er medregnet i grafen. I denne time formår ventilationssystemerne med deres luftskifte at reducere CO2 

niveauerne tilbage til grundniveauet der findes naturligt i atmosfæren. 

De ventilationsmængder, der er fundet i ovenstående beregninger, vil indgå i beregningerne vedr. 
renoveringsforslagene ved, at de er implementeret i simuleringsmodellerne. 

8.3. Diverse Antagelser 
Der er behov for at etablere visse antagelser for at kunne implementere casen i BIM-metoden. 

Brugstid 

Der vil ikke være behov for at lade bygningen blive brugt aktivt hele året rundt. I hverdage bliver bygningen 
kun brugt i tidsrummet kl. 7 til kl. 17, hvorefter resten af døgnet er inaktivt. Samtidig er der ingen 
aktiviteter i weekender og ferier som derfor bliver sat til at være inaktive perioder i bygning. Resultatet af 
simuleringerne for energiforbruget i bygning kan herved minskes. 
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Temperatur 

Det vides ikke hvor temperaturgrænsen er sat for komfortventilation i auditorierne, af Alectia og Rørbæk 
og Møller, som leder renoveringsprojektet af bygning 303 N. Derfor vil det antages at de følger DS 152515, 
fra 2007, anvisninger for komfort temperatur, som er på 20 til 26 grader Celsius for et klasse 2 auditorium. 
Og det vil blive brugt som temperaturgrænserne i brugstiden, hvor bygningen er aktiv. 

Der findes ingen lovgivning, der fastsætter en minimumstemperatur for en bygning, der ikke er i aktivt 
brug. Der findes  anbefalinger for hvad temperaturen bør være i et sommerhus, hvor rørene ikke er 
drænet. Her anbefales 10 til 15 grader for at undgå frost og fugt, og 5 grader hvis der skal spares penge. Da 
bygningen ikke er ude af brug i en længere periode gennem vinteren, antages det, at der er et behov for en 
mindstetemperatur på 10 grader for at undgå frost og fugt.  

Ventilations Data 

Medhensyn til simulering af energirammen for hele bygningen, og energiforbruget for de enkelte 
auditorier, figurer ventilationen på forskellige måder i hver af dem. Det skyldes, at der er udgivet 
informationer fra Alectia om hvordan ventilationssystemet skal udføres for hele bygningen. Disse 
informationer vil blive brugt i energiramme beregningerne i Rockwool Energy Design. Da disse 
informationer ikke går ned i detaljer vedr. de individuelle auditorier, benyttes de beregnede resultater om 
luftskifte fra afsnit 8.2 i Ecotect simuleringerne vedr. indeklimaet for de individuelle auditorier. 

Herudover  har Campus Service oplyst, at den eksisterende ventilation ikke har varme genvinding, mens 
renoveringen af bygning 303 N satser på at opnå 85 % i varme genvinding. 

9. Resultater 
I dette afsnit beskrives de resultater, der er fremkommet ved simuleringerne for bygning 303 N. Der startes 
med at etablere et udgangspunkt, med en simulering over de eksisterende forhold afsnit 9.1, dette 
udgangspunkt vil blive brugt til at afgøre om de efterfølgende simuleringer resulterer i en forbedring. 
Derefter foretages der simulering af renoveringsforslagene afsnit 9.2, og i afsnit 9.3. simuleres alternative 
renoveringsforslag, der essentielt er renoveringsforslagene fra Rørbæk og Møller, inklusiv en renovering af 
bygningselementer. 

Resultater for de eksisterende forhold, renoveringsforslagene og de alternative renoveringsforslag, bliver 
fremlagt efter følgende struktur:  

                                                             
5 DS15251, side 26, Tabel A.2 fra 2007 
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Figur 6, Oversigt over resultater for de eksisterende forhold 

Det der vises i Figur 6 er, at der startes med at give det stor overblik, ved først at gennemgå resultaterne af 
energirammen, lavet vha. Rockwool Energy Design. Herved etableres et billede af det nuværende 
energiforbrug, hvis resultater vil give et udgangspunkt , der kan bruges til at bedømme om 
renoveringsforslagene har haft en positiv eller negativ effekt. Der laves herefter simuleringer på de 
eksisterende auditorier, med hensyn til lys, temperatur og energi, vha. Ecotect, for at få et standpunkt for 
det eksisterende indeklima. Der startes med auditorie 47, der kun har behov for en energi og en 
temperatur simulering, da en lyssimuleringen er uinteressant når auditoriet ikke har og ikke har projekteret 
et vindue. Efterfølgende gennemføres alle tre simuleringer på auditorium 49. 
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Figur 7, Oversigt over resultater for renoveringsforslagene  

Figur 7 viser strukturen for gengivelsen af renoveringsforslagenes resultater. Der startes igen med at give 
det stor overblik, ved først at gennemgå resultaterne af energirammen for hele bygningen, lavet vha. 
Rockwool Energy Design. Efterfølgende vil der per auditorium og renoveringsforslag følge en beskrivelse af 
renoveringsforslaget og de tilhørende simuleringer. Simuleringerne omkring auditorierne laves vha. 
Ecotect, for at se hvordan renoveringsforslagene påvirker indeklimaet i forhold til udgangspunktet. 

 

Figur 8, Oversigt over resultater for de alternative renoveringsforslag 
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Figur 8 viser strukturen for fremlæggelse af de alternative renoveringsforslags resultater. Der følges samme 
fremgangsmåde som ved fremlæggelse af resultaterne for de originale renoveringsforslag i Figur 7. 

9.1. Eksisterende forhold (referenceforhold) 
I det følgende simuleres de eksisterende forhold i bygning 303 N og auditorierne 47 og 49 ud fra de 
informationer vi har for bygningen i dag (udgangspunkt), hvorfra vi kan sammenligne forskellige tiltages 
indflydelse på energiforbrug og indeklimaet i bygningen. 

9.1.1. Energiramme 
Filen der overføres fra Revit til Rockwool Energy Design, bør ikke indeholde bygningselementer fra andet 
end den bygning der skal beregnes. Derfor er 303 S fjernet fra filen der bruges i overførslen, som vist for 
neden: 

 

Billede 18, Bygning 303 N i den fil der eksporteres til Rockwool Energy Design 

Når Bygning 303 N, Billede 18, er overført til Rockwool Energy Design, skal der stadig vælges U-værdier til 
bygningselementer, lysforbrug, ventilationsbehov, etc. Når dette er gjort er resultatet af 
energiberegningerne følgende: 

 

Billede 19, Energiramme for de eksisterende forhold i bygning 303 N 

Billede 19 angiver den eksisterende energiramme, beregnet med Rockwool Energy Design. De eksisterende 
forhold kommer ikke tæt på 2010 kravene for energiforbrugt, hvilket skyldes, at energiforbruget ikke var i 
fokus da bygning blev konstrueret i perioden 1962 til 74. 

N 
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9.1.2. Auditorium 47 
Auditorium 47 er et lokale i midten af bygningen uden vinduer. Lokalets ydre facader består af taget og en 
væg mod syd. 

Energiforbrug 

Energiforbruget der simuleres angives i kWh fordelt opdelt i måned over et år.  

 

Figur 9, Opvarmning og afkøling for Auditorium 47 

Energiforbrugt, der simuleres, er baseret på den mængde energi, der er nødvendig for at holde 
temperaturen i auditoriet inden for de angivne komfort temperaturer. Resultaterne i Figur 9 virker 
realistiske i fordelingen af energien over året, med det meste af energien brugt til opvarmning spredt ud 
over månederne november til marts. Behovet for køling er ikke eksisterende, det kan skyldes at auditoriet 
ligger inde i bygningen og er uden vinduer. Varme energien kan kun slippe ud gennem taget og en ydervæg. 
Det betyder også, at solen ikke har direkte adgang til auditoriet og derfor har svært ved at hæve 
temperaturen i lokalet. 
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Temperatur 

Der simuleres på den koldeste og den varmeste dag, i det gennemsnitlige år 1984 fra simuleringsdataene, 
valgt ud fra de dage bygningen er i aktivt brug. Dette svare til d. 9. februar for den koldeste dag, og den 3. 
september for den varmeste dag. 

 

Figur 10, Graf over temperaturfordelingen i auditorium 47, på den koldeste og varmeste dag. 

Resultaterne fra Figur 10 viser at temperaturen tilsyneladende er ude af stand til at holde sig inde for 
komforttemperaturerne uden hjælp fra ventilationssystemet.  

Samtidigt er der ud fra resultaterne, to punkter der gør resultaterne urealistiske. Det første er, at 
simuleringen giver uacceptable temperaturer d. 9. februar i resultaterne, der ligger uden for brugs tiden fra 
kl. 18 til kl. 7 om morgenen. Temperaturen i en bygning, der bruges aktivt som 303 N, bør aldrig falde under 
frysepunktet, da dette kan føre til skader i ikke drænede rør.  

Det andet punkt er den bratte stigning og fald, som temperaturen fortager i auditoriet, når brugs tiden 
begynder og slutter. Et mere realistisk resultat vil vise en temperaturstigningen, der forgår med bue form, 
og ikke med lige linjer, da temperaturen i et lokale realistisk set ikke kan falde med 22 grader på en time 
uden at åbne vinduer, hvilket ikke findes i dette lokale.  

9.1.3. Auditorium 49 
Auditorium 49 er et lokale i siden af bygning 303 N. Lokalets ydre facader består af taget og en væg mod 
vest, med et vinduespanel der spænder hele væggen. 
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Energiforbrug 

 

Figur 11 Opvarmning og Afkøling for Auditorium 49 

Resultaterne for energiforbruget i auditorium 49 (Figur 11), viser et større energiforbrug ift. auditorium 47. 
Det kan skyldes det faktum, at auditorium 49 har et større areal gennem hvilket varmen kan sive ud, 
sammenlignet med auditorium 47. Resultaterne viser også, at der er behov for afkøling i juni måned. Dette 
skyldes sandsynligvis at solen har mulighed for at påvirke temperaturen i auditoriet gennem 
vinduespanelet, der løber langs hele den ene væg. 

Temperatur 

 

Figur 12, Graf over temperaturfordelingen i auditorie 49, på den koldeste dag og varmeste dag. 

Resultaterne i Figur 12 giver indtryk af et mindre behov for opvarmning den 3. september, men at 
personerne i auditoriet og solen derefter kan forhøje temperaturen i lokalet. Simuleringen udviser samme 
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problemstilling, som simuleringen af auditorium 47, se 9.1.2 under temperatur. Både med hensyn til 
uacceptable temperaturer i udenfor brugs tidsrummet og de bratte stigninger og fald i temperaturen.  

Dagslys 

Auditoriets lysindfald består af et vinduespanel, der løber langs hele den vestlige facade ved den ene ende 
af bænkerækkerne.  Vinduespanelet har en konstant højde, der er halvdelen af væggens samlede højde i 
den laveste ende (Billede 20). 

 

Billede 20, Udformning af vinduespanelet i eksisterende auditorie 49. Vinduespanelet er markeret med rødt i billedet 

For at give indblik i om lysindfaldet i den eksisterende bygning kan dække hele auditoriet, med den 
højdeforskel, der er mellem hver ende af lokalet, laves der simuleringer for dagslysforholdene i auditorium 
49, med diffust lys, som svare til lyset, der kommer ind gennem et vindue på en overskyet dag. Der laves to 
simuleringer, med en højde på 1,1 meter over gulvet i hver ende af auditoriet, da Ecotect ikke kan lave 
simuleringer på skrå flader. Hvis resultaterne er tilfredsstillende for begge ender af auditoriet, bør der 
antages at belysningen er tilfredsstilende for midten af auditoriet, da vinduesfladen løber uafbrudt langs 
hele auditoriet. 
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Billede 21, Dagslysfaktor i auditorie 49 syd ende 

 

 

Billede 22, Dagslysfaktor i auditorie 49, nord ende 
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Billede 22 og Billede 21 viser resultaterne af dagslyssimuleringerne, fra hver ende af auditoriet. Det fremgår 
af disse resultater at lyset med de eksisterende forhold dækker størstedelen af lokalet med en 
dagslysfaktor på mindst 150 lux. Det er ikke optimalt, da minimumskravet for klasselokaler er 500 lux. Et 
auditorium må antages at falde ind under kategorien klasselokale. Den gule pil der i begge billeder 
symboliserer retningen på sollyset. 

9.2. Beregning af renoveringsforslag 
I dette afsnit ses der på nogle forskellige forslag for renoveringer, som sammenlignes med de eksisterende 
forhold. Herved kan der vurderes, hvor god en renovering, der gennemføres og hvor meget man evt. kan  
hente for at opnå en mere optimal renovering. Der gennemgås et scenarie for auditorium 47, og to 
scenarier for auditorium 49- Scenarierne har følgende egenskaber: 

 I renoveringsforslagene laves lokalerne om til at have færre pladser til studerende. Samtidigt bliver der 
indført et nyt ventilationssystem til auditorierne, med et bedre energiforbrug end det eksisterende system. 
Auditorium 49 har to renoveringsforslag som simuleres, forskellen er, at det ene forslag regner på 
auditoriet som ét rum, mens det andet forslag deler auditoriet op, med en glasvæg, i to nye rum, som har 
forskellige antal pladser og behov for hver deres mængde af ventilation. 

9.2.1. Energiramme 
Der bruges den samme fil fra Revit vedr. bygningskonstruktionen som input til Rockwool Energy Design til 
at lave beregningerne for energirammen til renoveringsforslaget, som blev brugt til beregning af 
energirammen for de eksisterende forhold. Bygningens ydre er ikke blev ændret, hvorimod bygningens 
energiforbrug er blevet forbedret gennem et nyt ventilationssystem og en ny belysning. Disse ændringer er 
blevet indtastet manuelt i Rockwool Energy Design. 

 

Billede 23, Resultat af energirammeberegninger i Rockwool Energy Design 

Resultaterne af Rockwool Energy Design beregningerne, Billede 23, viser at den beregnede energiramme er 
på 335 kWh/m2, mens kravet er på 81,9 kWh/m2. Det er en forskel på 253,1 kWh/m2. Årsagen kan findes i 
det nuværende renoverings projekt, der essentielt kun ændre på ventilationen, lysforbruget og antallet af 
personer, der er i bygningen. Det betyder, at energiberegningerne er udført med de eksisterende vægge og 
vinduer, som ifølge Tabel 2, kun har 1,4 og 3 i U-værdi. Med andre ord er der et stort energitab i bygningen, 
som ikke bliver behandlet i denne renovering. 
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Samtidigt er ventilationskravene meget større, end normalt i fx kontorbygninger med det samme areal til 
rådighed. Dette skyldes, at der er mere plads og dermed flere m3 luft til rådighed for den enkelte person i 
en kontorbygning sammenlignet med en auditoriebygning, hvor mange mennesker sidder tæt sammen. 

9.2.2. Auditorium 47, Renoveringsforslaget 
Renoveringsforslaget for auditorium 47, vil skabe et areal til gruppeborde bagerst i lokalet, ved at udnytte 
eksisterende kopirum. Samtidig skal den eksisterende dør samt dele af væggen ved siderne af døren, 
erstattes af glasdøre og glas paneler, for at give bedre sammenhæng med foyeren. Hertil etableres der 6 
bordrækker til studerende der også herfra kan overvære forelæsningerne. Billede 24 er en skitse af 
renoveringsforslaget, der viser hvordan auditorium 47 vil blive indrettet. Renoveringsforslaget vil resultere i 
76 siddepladser til studerende, hvilket er 36 flere end de eksisterende 40. Dette kommer af at der gives 
mere plads ved at fjerne kopirumne, og folk vil sidde tætter sammen. 

 

Billede 24, Skitse af Renoveringsforslag til auditorium 47, leveret af arkitektfirmaet Rørbæk og Møller 
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Energiforbrug 

 

Figur 13, Opvarmning og Afkøling for auditorium 47 

Energiforbruget for auditorium 47, Figur 13, er formindsket betydeligt. Resultaterne for de eksisterende 
forhold i Figur 9 viste fx 10.000 kWh for marts måned, mens tallet for samme måned i renoveringsforslaget 
er faldet til 2600 kWh.  Denne reduktion i energiforbruget kan tilskrives at varme genindvindingen bliver 
forhøjet betydeligt, med det nye ventilations anlæg.  

Temperatur 

 

Figur 14, Temperatur i auditorie 47, for varmeste og koldeste dag 

Resultaterne for temperaturen i Figur 14 er ikke meget anderledes i forhold til temperaturerne i de 
eksisterende forhold. Dette er ikke videre bemærkelsesværdigt, da væggene i auditoriet ikke ændres i 
renoveringen. Det betyder, at behovene for opvarmning og køling er de samme som før, forskellen er, at 
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behovene vil blive opfyldt mere energieffektivt med det nye ventilations system. Simuleringen udviser 
samme problemstilling, som simuleringen af auditorium 47 eksisterende forhold, se 9.1.2 under 
temperatur. Både med hensyn til uacceptable temperaturer i udenfor brugs tidsrummet og de bratte 
stigninger og fald i temperaturen.  

9.2.3. Auditorium 49, Renoveringsforslag 1 
Det første forslag til renovering af auditorium 49, vil fjerne de seks bagerste rækker af sidepladserne, for at 
gøre plads til gruppe arealer. Ved gruppearealerne vil der blive oprette tavler, og den eksisterende dør vil 
blive erstattet af en glasdør. Dette mindsker antallet af folk der kan deltage i forelæsningerne, men vil 
resultere i mindre ventilationsbehov, da dette medføre mindre generering af CO2. I alt skal der være plads 
til 139 personer, sammenlignet med de 167, der er plads til nu, er det en reduktion på 28 pladser. 

 

Billede 25, Skitse af renoveringsforslag til auditorie 49 version 1, leveret af arkitektfirmaet Rørbæk og Møller 
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Energiforbrug 

 

Figur 15, Opvarmning og Køling for auditorium 49 V1 

Resultaterne af energiforbruget i Figur 15, viser at energibehovet er faldet på samme måde, som det også 
kan ses ved renoveringsforslaget for auditorium 47. I dette renoveringsforslag for auditorium 49 er behovet 
for energi blevet mere end halveret. Årsagen til dette kan igen tilskrives den øgede varme 
genindvendingsgrad.  

Temperatur 

 

Figur 16, Temperatur i auditorium 49 V1, for varmeste og koldeste dag 

Dette første renoveringsforslag for auditorium 49 ser ud til at medføre en højere gennemsnits temperatur i 
auditoriet, når Figur 16 og Figur 12 sammenlignes. Ifølge renoveringsforslaget er der ikke lavet drastiske 
ændringer til auditoriets udformning, og den forhøjede gennemsnitstemperatur må derfor tilskrives at 
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være en effekt af det nye ventilationssystem.  Simuleringen udviser samme problemstilling, som 
simuleringen af auditorium 47 eksisterede forhold, se 9.1.2 under temperatur. Både med hensyn til 
uacceptable temperaturer i udenfor brugs tidsrummet og de bratte stigninger og fald i temperaturen.  

 

Dagslys 

 

 

Billede 26, Lysforhold i den sydlige ende af Auditorium 49, for renoveringsforslag 1 

Billede 26 viser at ingen del af den sydlige enden af auditoriet opnår at få 500 lux via naturligt diffust lys.  
Det er ikke overraskende, da vinduesarealet i auditoriet ikke er blevet større. Der vil derfor være et behov 
for at etablere god belysning, da naturligt dagslys ikke vil kunne klare opgaven. Den gule pil symboliserer 
retningen for sollyset. 
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Billede 27, Lysforhold i den nordlige ende af Auditorium 49, for renoveringsforslag 1 

Billede 27 viser tydeligt, at der ikke opnås de eftertragtede 500 lux, på langt den største del af arealet.  

Mellem Billede 27 og Billede 26 kan det derfor antages at der er behov for effektiv belysning i hele 
auditoriet, da naturligt lys ikke kan magte opgaven i auditorium 49. Den gule pil symboliserer retningen for 
sollyset. 

9.2.4. Auditorium 49, Renoveringsforslag 2 
Det andet forslag til renovering af auditorium 49 viser, at der endnu engang etableres grupperum ved at 
inddrage de seks bagerste rækker, der opsættes tavler, døren udskiftes og væggene omkring døren 
nedrives og erstattes af glaspaneler. Yderligere indsættes en glasvæg mellem grupperummet og 
sidepladserne til forelæsningerne, hvilket gør det muligt at arbejde i grupperummet samtidigt med at der 
holdes forelæsning. Dette forslag mindsker også antallet personner fra de 167 eksisterende pladser, til 74  
personer der kan deltage i forelæsningerne, resulterende i mindre ventilationsbehov, da der vil blive 
genereret mindre CO2. 
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Billede 28, Skitse af renoveringsforslag til auditorium 49 version 2, leveret af arkitektfirmaet Rørbæk og Møller 

Auditorium 49, Renoveringsforslag 2, har sine resultater opdelt i to med hensyn til energiforbrug og 
temperatur. Det skyldes at, renoveringsforslaget inkluderer en glasvæg, der essentielt opdeler auditoriet i 
to rum. Disse to nye rum vil blive refereret til som Syd og Nord, ud fra deres respektive del af det 
oprindelige auditorium. 

  

N 
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Energiforbrug 

 

Figur 17, Opvarmning og køling for auditorium 49, syd ende 

Energiforbruget for auditorium 49 V2 Syd Figur 17 viser et energiforbrug, der er mindre end det, der er 
angivet for renoveringsforslag 1 af auditorium 49. Årsagen til dette skyldes, at volumen af den simulerede 
zone er mindre end den, der bruges i renoveringsforslag 1. 

  

Figur 18, Opvarmning og Køling for auditorium 49, nord ende 

Energiforbruget for auditorium 49 V2 Nord, set på Figur 18, viser at energiforbruget i denne zone er mindre 
end i syd zonen, som forventeligt da lokalet er mindre, når resultaterne i Figur 17 og Figur 18 
sammenlignes.  
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Temperatur 

 

Figur 19, Temperatur i auditorium 49, V2 Syd, for varmeste og koldeste dag 

Figur 19 for temperaturen i auditorium 49 V2 Syd viser resultater, der er mere eller mindre konsistente 
med resultaterne af auditorium 49 V1. Dette er fordi, at renoveringsforslaget ikke har omhandlet væggene 
og vinduerne, der derfor stadig har de samme U-værdier, som i de eksisterende forhold. Det bemærkes at 
temperaturen lader til at ville fald naturligt fra den 11. time, samt at faldet holdes tilbage i den 17. time. 
Dette tilbagehold kommer af at temperaturen ikke må falde under de 20 grader i tidsrummet 7 til 17, se 0 
og 0. Simuleringen udviser samme problemstilling, som simuleringen af auditorium 47 eksisterende 
forhold, se 9.1.2 under temperatur. Både med hensyn til uacceptable temperaturer i udenfor brugs 
tidsrummet og de bratte stigninger og fald i temperaturen.  

 

Figur 20, Temperatur i auditorium 49, V2 Nord for varmeste og koldeste dag 
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Figur 20 viser temperaturen for auditorium 49 V2 Nord, som overordnet set følger temperaturerne i Figur 
19 Auditorium 49 V2 Syd. Der er forskelle, såsom lavere temperatur i brugs tiden for den 3. september, 
hvilket kan tilskrive færre pladser til elever i nord zonen, sammenlignet med syd zonen. De øvrige forskelle 
falder inden for de fejlmuligheder der er opsummeret i  ”proof of concept” under case 1. Simuleringen 
udviser samme problemstilling, som simuleringen af auditorium 47 eksisterende forhold, se 9.1.2 under 
temperatur. Både med hensyn til uacceptable temperaturer i udenfor brugs tidsrummet og de bratte 
stigninger og fald i temperaturen.  

Dagslys 

 

 

Billede 29, Lysforhold i Auditorium 49 V2 Syd 

Billede 29 viser at der ikke er nogen del af syd enden af auditoriet, der opnår at få 500 lux via naturligt 
diffust lys. Mellem Billede 30 og Billede 29 kan det derfor antages, at der er behov for effektiv belysning i 
hele auditoriet, da naturligt lys ikke kan løse opgaven i auditorium 49 
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Billede 30, Lysforhold i Auditorium 49 V2 Nord 

Billede 30 viser tydeligt, at der ikke opnås de krævede 500 lux, på langt den største del af arealet. 
Sammenlignet med de eksisterende forhold er resultatet ikke overraskende, da renoveringsforslaget ikke 
ændrer på selve vinduesarealet i auditoriet. Der vil derfor være et behov for at etablere god belysning, da 
naturligt lys ikke kan klare opgaven. 

9.3. Alternativer 
Trods det faktum at renoveringsforslagene formår at gøre en forskel i energiforbruget i bygning 303 N, er 
alle mulighederne for at spare energi ikke brugt. I renoveringsforslagene bliver det ikke udnyttet, at de hule 
ydervægge kan efterisoleres med f.eks. papiruld, eller at vinduerne kan udskifte til nye energiruder, der vil 
have en lavere U-værdi end de eksisterende. Disse to forslag alene vil forbedre energirammen markant, 
taget i betragtning at bygningen ikke blev konstrueret med energibesparelser i fokus. 

Der er planer om at skulle renovere vægge og vinduer i bygning 303 N, problemet med det er blot, at det 
forgår i et separat renoveringsprojekt. Det betyder, at så snart denne næste renovering af auditorierne er 
færdiggjort, så vil der måske være behov for at justere på det nye ventilationsanlæg, eftersom det vil være 
tilpasset de eksisterende forhold. 

Renoveringen af bygningselementerne skal overholde minimumskravene fra bygningsreglementet, hvilket 
er opgivet i Tabel 1 i afsnit 0. 
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Bygningselement Eksisterende U-værdi Alternativ U-værdi Krævet U-værdi 
Ydervægge 1,3 0,06 0,3 
Vindue 3 1,4 1,8 
Tabel 7, Oversigt over U-værdier, for eksisterende forhold, alternativer og krævet af lovgivningen 

De alternative U-værdier kommer fra beregninger i Rockwool Energy design, til væggene, mens værdierne 
til vinduerne er fra Sapa Group, der producere glasfacader (Sapa Group, 2013). De krævede U-værdier er 
udtræk fra Tabel 1, vedr. Minimumskrav til U-værdier i bygningselementer. 

9.3.1. Energiramme 
Til energirammeberegningerne af bygningen for alternativet, er den samme Revit model, der er brugt til de 
forrige energirammeberegninger, blevet brugt igen. Denne gang er ydervægs elementernes komposition 
udskiftet, så de har lavere U-værdi, og det samme er gældende for vinduerne, hvis U-værdi også er blevet 
mindre i overensstemmelse med beskrivelsen givet i Tabel 1. 

 

Figur 21, Energiramme for alternativet til renoveringen af bygning 303 N 

Når der sammenlignes med energiramme beregningen for renoveringsforslaget, så har alternativet ifølge 
Figur 21 formået at give en besparelse på 53,4 kWh/m2, blot ved at efterisolere vægge og skifte vinduer. 
Dette bringer stadigvæk ikke bygningen under kravet på 81,9 kWh/m2, men det er et større skridt i den 
rigtige retning. 

9.3.2. Auditorie 47 Alternativ 
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Energiforbrug 

 

Figur 22, Opvarmning og køling for auditorie 47 Alternativ 

Figur 22 viser et lavere energiforbrug ift. renoveringsforslaget af auditorium 47. 

 

Temperatur 

 

Figur 23, Temperatur i auditorium 47 Alternativ for varmeste og koldeste dag 

Figur 23 viser at gennemsnits temperaturen er steget i Auditorium 47 sammenlignet med 
renoveringsforslaget Figur 14, Temperatur i auditorie 47, for varmeste og koldeste dag, samt at 
temperaturen ikke længere falder under 0 grader. Simuleringen udviser samme problemstilling, som 
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simuleringen af auditorium 47, se 9.1.2 under temperatur. Både med hensyn til uacceptable temperaturer i 
udenfor brugs tidsrummet og de bratte stigninger og fald i temperaturen.  

 

9.3.3. Auditorie 49, Renoveringsforslag 1 Alternativ 
Energiforbrug 

 

Figur 24, Opvarmning og køling for auditorie 49 V1 Alternativ 

Figur 24 viser et mindre energiforbrug ift. renoveringsforslaget af auditorium 47.  

Temperatur 

 

Figur 25, Temperatur i auditorium 49, V1 Alternativ for varmeste og koldeste dag 
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Figur 25 viser at gennemsnits temperaturen er steget i Auditorium 49 sammenlignet med 
renoveringsforslaget, samt at temperaturen ikke længere falder under 0 grader. Simuleringen udviser 
samme problemstilling, som simuleringen af auditorium 47, se 9.1.2 under temperatur. Både med hensyn 
til uacceptable temperaturer i udenfor brugs tidsrummet og de bratte stigninger og fald i temperaturen.  

Dagslys 

 

 

 

Billede 31, Lysforhold i den sydlige ende af Auditorium 49, for alternativet af renoveringsforslag 1 

Billede 31 viser at ingen del af den sydlige enden af auditoriet opnår at få 500 lux via naturligt diffust lys.  
Dette er ikke overraskende, da selv vinduesarealet i auditoriet ikke er blevet større. Der vil derfor være et 
behov for at etablere god belysning, da naturligt dagslys ikke vil kunne klare opgaven. 
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Billede 32, Lysforhold i den nordlige ende af Auditorium 49, for alternativet af renoveringsforslag 1 

Billede 32 viser tydeligt, at der ikke opnås de eftertragtede 500 lux, på langt den største del af arealet. 
Mellem Billede 31 og Billede 32 kan det derfor antages at der er behov for effektiv belysning i hele 
auditoriet, da naturligt lys ikke kan magte opgaven i auditorium 49 
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9.3.4. Auditorie 49, Renoveringsforslag 2 Alternativ 
Energiforbrug 

 

Figur 26, Opvarmning og køling for auditorie 49 V2 Syd Alternativ 

Figur 26 viser et mindre energiforbrug ift. det tilsvarende renoveringsforslag af auditorium 49. 
Efterisoleringen af ydrevæggene og vinduerne har herved haft en effekt. 

 

Figur 27, Opvarmning og køling for auditorie 49 V2 Nord Alternativ 

Figur 27 viser et mindre energiforbrug ift. det tilsvarende renoveringsforslag af auditorium 49. 
Efterisoleringen af ydrevæggene og vinduerne har herved haft en effekt. 
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Temperatur 

 

Figur 28, Temperatur i auditorium 49, V2 Syd Alternativ for varmeste og koldeste dag 

Figur 28 viser at gennemsnits temperaturen er steget i Auditorium 49 set ift. renoveringsforslaget. 
Simuleringen udviser samme problemstilling, som simuleringen af auditorium 47, se 9.1.2 under 
temperatur. Både med hensyn til uacceptable temperaturer i udenfor brugs tidsrummet og de bratte 
stigninger og fald i temperaturen.  

 

Figur 29, Temperatur i auditorium 49, V2 Nord Alternativ for varmeste og koldeste dag 

Figur 29 viser at gennemsnits temperaturen er steget i Auditorium 49 i forhold til renoveringsforslaget. 
Simuleringen udviser samme problemstilling, som simuleringen af auditorium 47, se 9.1.2 under 
temperatur. Både med hensyn til uacceptable temperaturer i udenfor brugs tidsrummet og de bratte 
stigninger og fald i temperaturen.  
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Dagslys 

 

 

Billede 33, Lysforhold i Auditorium 49 V2 Syd Alternativ 

Billede 33 viser at der ikke er nogen del af syd enden af auditoriet, der opnår at få 500 lux via naturligt 
diffust lys. Sammenlignet med de eksisterende forhold er resultatet ikke overraskende, da 
renoveringsforslaget ikke ændrer på selve vinduesarealet i auditoriet. Der vil derfor være et behov for at 
etablere god belysning, da naturligt lys ikke kan klare opgaven. 
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Billede 34, Lysforhold i Auditorium 49 V2 Nord 

Billede 34 viser tydeligt, at der ikke opnås de krævede 500 lux, på langt den største del af arealet. Mellem 
Billede 33 og Billede 34 kan det derfor antages, at der er behov for effektiv belysning i hele auditoriet, da 
naturligt lys ikke kan løse opgaven i auditorium 49. 

10. Analyse og diskussion på bygning 303 N 

10.1. Sammenligning og analyse af resultater 
I det følgende ses på en sammenligning af de resultater, der er frembragt i afsnittet ovenfor. 

10.1.1. Energiramme 
Auditorium Eksisterende 47 Renoveret 47 Alternativ 47 Krav 
Energiramme for 
bygning  303 N 

442,6 kWh/m2 335 kWh/m2 281,6 kWh/m2 81,9 kWh/m2 

Tabel 8, Oversigt over energiramme beregninger for bygning 303 N beregnet med Rockwoll Energy Design 

Energiramme sammenligningerne i Tabel 8 omhandler tal fra situationen i den samlede bygning. Alle 
beregningerne siger, at BR10 kravet overskrides. Det skyldes, at bygningen er opført i perioden 1962 til 74, 
lige før energikrisen i 70’erne, hvor energien ikke var i fokus. Det betyder, at det næsten er umuligt at 
renovere bygningen til et niveau hvor den vil overhold BR10. Reduktionen mellem de eksisterende forhold 
og renoveringsforslaget er på 107,6 kWh/m2, hvilket kommer af to ting;  
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 Belysningen i bygning 303 N udskiftes  
 Ventilationssystemet, der ikke var oprettet med varm genindvinding, udskiftes med et nyt, der har 

85 % i varm genindvinding. 

Forskellen i energirammen mellem renoveringsforslaget og alternativet, på 53,4 kWh/m2, kommer fra 
efterisoleringen af væggene og udskiftning af vinduerne.  

De sidste 199,7 kWh/m2, som er i vejen for at bygningen overholder BR10 kravene, skyldes bl.a. det 
energibehov, der er i bygningen for at opretholde et komfortabelt indeklima til de studerende. Kravet til 
udluftningen er stort, da der placeres mange flere personer inde i auditorierne pr. m2, end der fx vil 
placeres på samme areal i en kontorbygning. 

Auditorium Eksisterende Renoveringsforslag Alternativer Krav 
Version 
1 

Version 
2 

Version 
1 

Version 
2 

47 357,8 86,4   84,9   81,9 
49 367,7 146,7 201,9 134,5 174,1 81,9 

Tabel 9, Oversigt over energiforbrug i auditorierne 47 og 49 beregnet af Ecotect, angivet i kWh/m2 

I en sammenligning af resultaterne i Tabel 8 og Tabel 9 ses en tydelig forskel mellem resultaterne for 
energiforbruget pr. m2 beregnet af værktøjerne Ecotect og Rockwool Energy Design, med hensyn til 
forbruget. Fx er resultatet til energiforbruget i renoveringsforslaget af auditorium 47 beregnet til 86,4 
kWh/m2 af Ecotect mens Rockwool Energy Design har beregnet energiforbruget til at ligge i nærheden af 
335 kWh/m2.  

Rockwool Energy Design beregner sit resultat som et gennemsnit for hele bygningen, men et enkelt 
auditorium bør ikke have en forskel på 248,6 kWh/m2, fra gennemsnittet. Der er to mulige årsager, den ene 
er, som nævnt tidligere, at Ecotect ikke kan holde to minimums værdier for temperaturer på samme dag, 
hvilket giver et lavere energiforbrug. Den anden årsag kan være at værktøjerne Ecotect og Rockwool Energy 
Design er bygget op over forskellige beregnings modeller, med Rockwool Energy Design baseret på dansk 
lovgivning, mens Ecotect er bygget til de internationale markeder, hvor der følges andre standarter.  

 

10.1.2. Auditorium 47 simuleringer 
Auditorium Eksisterende 47 Renoveret 47 Alternativ 47 Krav 
Samlet 
Energiforbrug 

64.050 kWh / 
357,8 kWh/m2 

15.460 kWh / 
86,4 kWh/m2 

15.194 kWh / 
84,9 kWh/m2 

14.660 kWh /  
81,9 kWh/m2 

Højest 
temperatur 

20 oC 21,9 oC 21,9 oC Max 26 oC 

Laveste 
temperatur inde 
for brugstiden 

20 oC 20 oC 20 oC Min 20 oC 

Laveste 
temperatur uden 
for brugstiden 

-2,3 oC 0,6 oC 0,6 oC Min 10 oC 

Tabel 10, Sammenligning af auditorium 47 simuleringer 
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Energibehov 

Sammenligning af nøgletal fra de eksisterende forhold, renoveringsforslaget og alternativet til auditorium 
47, ses i Tabel 10. Kravene til auditoriets energiforbrug er 81,9 kWh/m2, bestemt af energirammen for 
2010. Auditoriet har 179 m2, hvilket giver 14.660 kWh til rådighed i auditoriet. Ifølge Tabel 10 overholder 
ingen af simuleringerne kravet, med alternativet til renoveringen, der indeholder isolering, er det, der 
kommer tættest på.  

Gennem resultaterne af de forskellige simuleringer fra Ecotect, kan det ses at de enkelte forbedringer har 
haft effekt på temperaturer og energiforbrug. Udskiftningen af ventilationssystemet i renoveringsforslaget, 
gav en stor reduktion i energiforbruget, mens at efterisoleringen ikke havde den store effekt. Dette kan 
skyldes den store besparelse der kommer af at gå fra ingen varme genindvinding, til 85 %. Med hensyn til 
efterisoleringen foregår den kun på en af de fire vægge, der også er en af de mindste vægge. Derfor er det 
begrænset hvor stor en effekt efterisoleringen kan give på energiforbruget, når man ser isoleret på 
auditorium 47.  

Temperatur 

Den maksimale temperatur på 26 oC kommer af reglerne omkring klasse 2 indeklimakomfort, se 0. Ingen af 
simuleringerne for auditorium 47  udviste en temperatur i brugstiden, hvor temperaturen oversteg de 
anviste maksimum 26 oC. Risikoen for overophedning i auditoriet kan dermed anses for at være minimal. 
Ved brug af klimakontrol overholder alle simuleringerne omkring auditoriet mindstetemperaturen inde for 
brugstiden, men uden for brugstiden faldt de alle under grænsen. Dette skyldes et problem i værktøjet 
Ecotec, hvor det ikke er muligt at fastsætte mere end en mindste temperatur på den samme dag. 
Simuleringerne lader derfor temperaturen falder til et niveau, hvor temperaturen vil være, hvis der ikke var 
opvarmning. Dette betyder i realiteten at energiforbruget bør være større end det, der er beregnet, da der 
vil være behov for øget energiforbrug for at temperaturen ikke falder til fx mindre end 10 oC.  

10.1.3. Auditorium 49 simuleringer 
 

 

Tabel 11, Sammenligning af auditorium 49 simuleringer 

  



64 
 

Energibehov 

Sammenligning af nøgletal fra de eksisterende forhold, renoveringsforslaget og alternativet til auditorium 
49, ses i Tabel 11. Kravene til auditoriets energiforbrug kommer af 81,9 kWh/m2, bestemt af 
energirammen. Auditoriet har 176,5 m2, hvilket giver 14.660 kWh til rådighed i auditoriet. Ifølge Tabel 11 
overholder ingen af simuleringerne kravet, med alternativet til renoveringsforslag 1 værende simuleringen 
der kommer tættest på.  

Gennem resultaterne af de forskellige simuleringer fra Ecotect, kan det ses at de enkelte forbedringer har 
haft effekt på temperaturer og energiforbrug. Udskiftningen af ventilationssystemet i renoveringsforslaget, 
gav en stor reduktion i energiforbruget, mens at efterisoleringen og nye vinduer ikke havde den store 
effekt, til sammenligning med ventilationssystemet. Dette kan skyldes den store besparelse der kommer af 
at gå fra ingen varme genindvinding, til 85 %. Med hensyn til efterisoleringen foregår den kun på en af de 
fire vægge, som er en af de største vægge, hvori vinduespanelet er udskiftet med nye energi ruder. Faldet 
af energiforbrug med efterisoleringen var mellem 2000 til 5000 kWh/m2, alt efter de alternative forslag, en 
noget større reduktion end der ses i auditorium 47. Det skyldes formodentligt at ydervæggen er større, 
sammenlignet med auditorium 47. 

Temperatur 

Den maksimale temperatur på 26 oC kommer af reglerne omkring klasse 2 indeklimakomfort, se 0. Generelt 
kommer både renoveringsforslag og alternativerne hertil tæt på grænsen, med syd enden af alternativet til 
renoveringsforslag 2 der når grænsen. Baseret på dette må det antages at overophedning i lokalet kan 
fremkomme, i hvilket tilfælde det ikke kan anbefales at undervise i længere perioder i auditoriet. Med 
hensyn til mindstetemperaturen, opfører resultaterne sig på samme måde, som for auditorium 47 ref. 
Afsnit 10.1.2 Temperatur, i brugs tiden overholdes minimum grænsen på 20 oC i alle simuleringer, mens at 
dette ikke formås uden for brugs tiden. 

I renoveringsforslag 2 og dets alternativ kan det observeres, at nord og syd enden har temperaturforskelle 
på op til 3 grader. Det kan enten skyldes de forskellige ventilationskrav og antallet af personer i de 
simulerede zoner, eller også er det en fejl i simuleringen, hvor varme udvekslingen mellem zonerne ikke har 
fungeret ordenligt, da det eneste der skiller dem ad er et enkelt lag glas i simuleringen. Årsagen er ukendt 
på nuværende tidspunkt. 

Dagslysmængder i Auditorie 49 

Auditorium 49 Syd ende Nord ende Krav 
Eksisterende  150 lux 177 lux 500 lux 
Renoveringsforslag 1 145 lux 201 lux 500 lux 
Renoveringsforslag 2 146 lux 319 lux 500 lux 
Alternativ 1 145 lux 201 lux 500 lux 
Alternativ 2 146 lux 319 lux 500 lux 
Tabel 12, Gennemsnitlige luxværdier for dagslysmængde i nord og syd ende, fra auditorium 49 simuleringerne 

Fra resultaterne i Tabel 12 over gennemsnitlige dagslysværdier kan det ses, at dagslysmængderne, der 
kommer ind i auditorium 49 gennem vinduespanelet, ikke vil være tilstrækkeligt til at belyse hele auditoriet 
med de krævede 500 lux i gennemsnit. Den simulering, der kommer tættest på, er nord enden af 
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renoveringsforslag 2 og dets alternativ med 319,4 lux. Der vil derfor altid være behov for kunstig belysning i 
auditoriet når det anvendes.  

Forskellen mellem de eksisterende forhold og renoverings/ alternativ simuleringerne er at podierne i 
auditoriet er ændret, ved at hældningen i stykket med bænke rækkerne er blevet stejlere. Renoverings og 
alternativ simuleringerne er der ingen forskel på, da ændringerne kun omfatter isolering og nye, samme 
areal, vinduer. 

10.1.4. Anbefaling 
Ud fra resultaterne om energirammen for bygning 303 N i Tabel 8, så er det alternative renoveringsforslag 
at fortrække, da det giver den største reduktion i energiforbruget, med dets brug af et nyt 
ventilationssystem samt efterisolering. Når resultaterne over indeklimaet i auditorierne tages i betragtning, 
giver de alternative løsninger ikke det bedste indeklima, for auditorium 49. 

Ud fra resultaterne i Tabel 10 er det alternative renoveringsforslag af auditorium 47 der forekommer bedst, 
da det leder til det mindste energiforbrug, og temperaturer der er tættest på at være inde for de anviste 
grænser. Det alternative forslag vil på den korte bane være dyrere at gennemføre, da det også omfatter 
hulrumsisolering. Det opvejes dog af, at der allerede er planer om disse ændringer, at energibehovet bliver 
mindre og at en senere indstilling af varme og ventilation if. m. et senere renoveringsprojekt kan undgås. 

Ud fra resultaterne i Tabel 11 fremgår det at de alternative renoveringer for auditorium 49 har ret høje 
temperaturer, men modsat har et lavere energiforbrug end de eksisterende forhold og 
renoveringsforslagene. Renoveringsforslag 2 har ud fra et komfortmæssigt synspunkt de bedste 
temperaturer, men et højere energiforbrug end renoveringsforslag 1.  

I Tabel 12 viser resultaterne for dagslysmængder i auditorium 49, at renoveringsforslag 2 er det af de to 
forslag, der giver mest dagslys.  

Da den alternative løsning giver de bedste resultater i to ud af tre tilfælde; Energirammen for hele bygning 
303 N og indeklimaet til auditorium 47, må det anbefales, at den alternative løsning vælges til renoveringen 
af bygning 303 N. Herunder bør man vælge alternativet til renoveringsforslag 2 for auditorium 49. 
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10.2. Nye Erfaringer med værktøjet Ecotect 
I forhold til ”proof of concept”, i case 1, er der i denne case høstet yderligere erfaringer med brug af 
værktøjet Ecotect  

Med brug af Ecotect i case 2, er der fundet frem til en stribe ulemper, som gør at programmet ikke længere 
forekommer særlig attraktivt at bruge til den automatiserede BIM-metode: 

 Forsimplede beregninger på indeklima 
 Ikke muligt at basere simuleringer af indeklima omkring CO2-niveauet i luften 
 Simuleringer med kun en minimums temperatur over samme dag  
 Ikke muligt at simulere dagslys på skrå flader 
 Ingen support af Ecotect 

Forsimplede beregninger på indeklima 

Baseret på resultaterne for temperaturen i auditorierne ser det ud til, at Ecotect foretager forsimplede 
beregninger på indeklimaet. Når indeklima kontrollen sættes til i simuleringen, vil temperaturen holdes 
fladt inden for komfortgrænserne, på minimum eller maksimum, medmindre temperaturen naturligt rejser 
sig inden for komfortgrænserne, hvis der fx er mange mennesker, der afgiver varme, i auditoriet. Yderligere 
anses stigningen og faldet i temperaturen, når indeklima kontrollen tændes og slukkes, for at være 
urealistisk, med de lige linjer. Det burde være buede stigninger og fald. Når brugs tiden stopper, kan 
temperaturen ikke naturligt falde fra 20oC til minus grader på 1 time som simuleringen resulterer i.   

Ingen mulighed for at basere simuleringer omkring CO2-niveauet i luften 

Værktøjet indeholder ikke nogen funktionalitet der understøtter simuleringer af resultater omkring CO2 
niveauer i auditorier. Når der arbejdes med indeklima, ses mængden af CO2 i luften i dag, som en meget 
vigtig faktor.  

Simuleringer med kun en minimums temperatur over samme dag 

Yderligere er der den kritiske begrænsning med Ecotect, at det ikke er muligt at have to forskellige 
minimums værdier for hvad temperaturen i en simulering må falde til, i løbet af den samme dag. Dette på 
trods af, at der i et lokale med klimaanlæg er behov for at simulere temperatur og energiforbrug på denne 
måde. Eksempelvis, må temperaturen ikke falde under f.eks. 20 oC når der er folk tilstede i et lokal, for at 
holde en komfortabel temperatur i lokalet. Når der ikke er folk til stede, kan temperaturen tillades at falde 
til 10 oC. Det er en begrænsning, der fører til resultater, der ikke viser hvordan forholdene reelt vil blive i 
virkeligheden. 

Ikke muligt at simulere dagslys på skrå flader 

For dagslys simuleringer har det vist sig, at det ikke er mulight at simulere forholdene over et skråt plan. 
Det ville have været til stor hjælp, i case 2 om bygning 303 N, hvor det blev nødvendigt at udarbejde en 
alternativ metode baseret på nogen antagelser. 
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Ingen support af Ecotect 

Autodesk supporterer ikke længere værktøjet Ecotect, så det er ikke muligt at få hjælp til at løse de 
problemer, man måtte få, når man arbejder med værktøjet.  

Autodesk er i gang med at arbejde på værktøjets afløser Vasari. Vasari er beskrevet af Autodesk som 
værende en forbedring ift. Ecotect, da der samtidigt tilbydes flere funktioner end blot indeklima 
simuleringer.  

Vurdering 

Værktøjet Ecotect er til trods for alle problemerne solidt nok til at lave overslagsberegninger, som giver 
indledende ideer om hvordan indeklimaet i en bygning vil hænge sammen, og hvad der vil virke bedst for at 
påvirke indeklimaet til et mere eftertragtet resultat, så længe løsningen ikke indeholder et 
klimakontrolanlæg. 

Ecotect termiske analyseresultater, ikke nøjagtige nok til en stringent kvantitativ analyse af en detaljeret 
bygning. Værktøjet kan ikke anbefales til  detaljeret time analyse eller matchende sande energi brug. Det er 
bedst brugt som et tidligt stadium design værktøj til sammenlignende analyser. Der bør kun studeres 
relative forskelle, ikke absolutte værdier som dem, der kræves for myndighedernes arbejde. 

11. Konklusion og perspektivering 

11.1. Konklusion 
I rapporten er der ved gennemførelse af 2 cases undersøgt, om informationer fra BIM-modeller kan indgå i 
en mere automatiseret optimerings- og designproces baseret på en automatiseret BIM-metode, hvor de 
benyttede værktøjer integreres yderligere. 

11.1.1. Integrering af værktøjer i automatiseret BIM-metode 
I case 1 ”Proof of Concept” af den automatiserede BIM-metode hvor alle de benyttede værktøjer er 
afprøvet, har vist at metoden virker. Dels er det muligt at overfører brugbare data fra et værktøj som Revit 
til de øvrige værktøjer. Dels har de øvrige værktøjer kunnet  simulere og beregne på de overførte data. 
Beviset på det er de generede data, fra Rockwool Energy Design, Ecotect, Sigma og Navisworks.  

”Proof of concept” har givet erfaringer med løsninger på problemer, der kan opstå ved brugen af den 
automatiserede BIM-metode, såsom zone i zone simuleringer i Ecotect, eller glasvægge der ikke kan 
genkendes af Rockwool Energy Design. Selvom det ikke har været formålet med rapporten, er erfaringerne 
samlet og løsninger beskrevet. 

Ud fra resultaterne etableret til case 1 og case 2 må det konkluderes at projektet, viser at den 
automatiserede BIM-metode er en udmærket metode til at indlemme informationer fra BIM-modeller i en 
mere automatiseret designproces. Selvom overførslen af data mellem programmerne gav enkelte 
problemer, har de fleste af disse haft simple løsninger. Med hensyn til beregninger og simuleringer af 
resultater, er det kun Ecotect der har forvoldt problemer; det står klart, at værktøjet har mange 
begrænsninger og bør erstattes med et andet i den automatiserede BIM-metode. 
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11.1.2. Demonstration af arbejdsstrategi 
Demonstrationen af en arbejdsstrategi for den automatiserede designproces, fremgår i kapitlerne Metode 
og afgrænsning (overordnet generisk), Implementering af case 1, Nanotech bygningen, Implementering af 
case 2, Auditoriebygning 303 N og de tilhørende bilag (konkrete eksempler) samt kapitlerne omhandlende 
resultater og analyse og diskussion af resultaterne, hvor det beskrives; 

 Hvordan bygningen / et bygnings projektet initialt beskrives i Revit og efterfølgende implementeres 
i værktøjerne, se afsnit 0 og Error! Reference source not found. 

 Hvordan data overførsel forgår fra Revit til Rockwool Energy Design, Ecotect, Sigma og Navisworks, 
set i bilag 2 

 Hvilke problemer der kan opstå i dataoverførslen og hvordan de kan løses, se i afsnit 5.2 og 
kommentarerne i afsnit 0 

 Hvordan der arbejdes med beregninger og simuleringer i værktøjerne Rockwool Energy Design, 
Ecotect, Sigma og Navisworks, se afsnit 0 og Error! Reference source not found. 

 Hvordan resultaterne af simuleringerne fortolkes, se afsnit Error! Reference source not found. 

”Proof of concept” for den automatiserede BIM-model, der er baseret på DTU Nanotech tilbygningen, viser, 
at den automatiserede BIM-model har integreret værktøjerne mere, at resultaterne fra hvert værktøj giver 
et overblik over energiforbrug, indeklima, omkostninger og projektforløb af en konstruktion og at de 
genererede resultater kan bruges til beslutningstagen på et mere oplyst grundlag. 
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Erfaringer der er høstet ved demonstrationen af arbejdsstrategien, er samlet i nedenstående tabel: 

Emne Fordel Ulempe 
Revit  Nemt at bruge program 

 Giver mulighed for at lave 
præcist tegningsmateriale  

 

 Placering af enkelt bygningselementer 
giver problemer 

 Kræver lidt tilvænning 

Rockwool 
Energy Design 

 Nem dataoverførsel 
 Ikke tidskrævende at lære 
 Valide resultater baseret på 

relevant lovgivning 
 Overblik over hvor energitab 

forgår 

 Nødvendigt at definere væg 
materialer (igen) 

 Glasvægge overføres forkert 
 

Ecotect  Valide resultater 
 Overblik over temperatur og 

lys forhold 

 Dataoverførsel kræver altid 
tidskrævende tjek af geometri 

 Kan ikke uden rettelser håndtere zone 
inde i zone 

 Kræver tilvænning til brug af program 
 Mulighed for mindre forskelle på 

resultater af simulering med ens 
parametre 

 Forsimplede beregninger på indeklima 
 Ikke muligt at basere simuleringer af 

indeklima omkring CO2-niveauet i 
luften 

 Simuleringer med kun en minimums 
temperatur over samme dag  

 Ikke muligt at simulere dagslys på skrå 
flader 

 Ingen support af Ecotect 
Sigma  Nem dataoverførsel 

 Nemt at bruge program 
 Valide priser baseret på 

aktuelle priser 
 Hurtigt overblik over 

entreprise omkostninger 

 Dataoverførslen kan have besvær med 
enkelte bygningselementer  

 Automatiske beregninger dækker kun 
entreprise omkostninger for 
elementer der har Sigma-link. Øvrige 
indtastes manuelt 

Navisworks  Problemfri dataoverførsel 
 Nemt at bruge program 
 Supportere overblik over 

projektforløb 

 

Generelt  Spare tid ved brug i iterativ 
simulerings proces, da kun 
detaljer skal ændres 

 

Tabel 13, Oversigt over fordele og ulemper ved brug af værktøjer der indgår i den automatiserede BIM-model 

Ift. de oplistede fordele og ulemper kan værktøjerne, der er brugt i den automatiserede BIM-metode, 
generelt set anbefales, Ecotech er dog det svage led, jfr. nedenfor. Værktøjerne giver et overskueligt 
overblik over deres resultater, og gør det herved nemmere at se hvor, der er plads til forbedringer.  Med 
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hensyn til den automatiserede BIM-metode, så sparer brugeren tid, når metoden anvendes i en iterativ 
simulerings proces. Det har baggrund i, at første iteration skal laves fra grunden, mens resten af 
iterationerne bruger informationen fra den første iteration og derfor kun skal justeres i detaljerne. 

Blandt værktøjerne står Ecotect ud, med en meget lang række ulemper, der overstiger værktøjets fordele, 
der betyder at værktøjet ikke kan bruges til nøjagtige simuleringer som der er behov for i de sene faser af 
designprocessen. Ecotect bør derfor, jfr. afsnittet ovenfor, udskiftes med et bedre værktøj, for at få et 
bedre forløb i den automatiserede BIM-metode. 

Ud fra resultaterne opnået gennem demonstrationen af brug af den automatiserede BIM-metode, er der 
bevis for at den automatiserede BIM-metode kan bruges i sin helhed. Dette baseres på at alle de brugte 
værktøjer producerede realistiske resultater, trods nogle få problemer undervejs. 

Et element, der ikke har været mulighed for at efterprøve i casene, er iterationer, da DTU Nanotech 
tilbygnings designet blev kasseret, mens at man undervejs i designfasen i renoveringen af bygning 303 N 
holdt op med at bruge BIM-metoden. Normalt vil BIM-metoden fortsættes gennem iterationerne, ved at de 
genererede data fra de først simuleringer og beregninger, bruges til at finde forbedringer, som herefter 
simuleres igen. Der kan itereres flere gange indtil designet er optimeret mest mulig ift. de parametre, som 
er opsat af dels bygnings reglementet og dels af bygherrer og arkitekt. 

Arbejdsstrategien vil kunne bruges på alle typer af bygge- eller renoverings projekter. Ved brug af denne 
arbejdsstrategi vil et gennemarbejdet resultat opnås, således at beslutninger omkring energi, indeklima, 
omkostninger og tidsplaner kan træffes med basis i et godt overblik. 

11.1.3. Kan den automatiserede BIM- metode anbefales? 
Hvis der arbejdes struktureret, og med god disciplin, så der kan holdes styr på de store datamængder, som 
den automatiserede BIM-metode kan resultere i, og metoden benyttes tidligt i et designforløb, så vil den 
automatiserede BIM-metode kunne føre til et overblik over konsekvenser i designet, der hurtig vil kunne 
påpege forbedringsmuligheder i et design, og fejl vil bliver opdaget tidligt. Det er en stor fordel både 
tidsmæssigt og økonomisk set i forhold til, hvad der typisk sker i dag, hvor evt. fejl ofte først bliver fundet, 
når et bestemt emne bliver relevant at undersøge nærmere lige forud for implementeringen i byggeriet.  

Herudover, hvis retningslinjerne lagt ud gennem hele dette projekt også bliver fulgt, for dataoverførsler og 
simuleringer, så kan den automatiserede BIM-metode bestemt anbefales. Det kan bestemt også anbefales 
at den automatiserede BIM-metode opdateres med nye værktøjer, fx bør det overvejes, at udskifte Ecotect 
med et mere præcist simulerings værktøj, det kunne måske være Vasari, når værktøjet er udgivet.  

11.2. Perspektivering 
Med hensyn til DTU Nanotech tilbygningen, så kom dette design for tilbygningen aldrig ud af designfasen af 
projektforløbet. Dette skyldes at Alectia konkluderede, at bygningen ikke kunne konstrueres med de 30 
millioner kr., der var sat af til konstruktionen. Hvis bygningen var blevet undersøgt nærmere i forhold til 
konstruktionens udformning eller materialeforbrug gennem BIM-metodens beregninger og simuleringer, så 
kunne der måske være sparet tilstrækkelig mange penge i projektet til at bygningen kunne være blevet 
konstrueret. 
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Da det nærværende renoveringsprojekt af bygning 303 N blev sat i gang, var intentionen at projektet skulle 
benytte sig af integreret design, eller BIM-metoden. Gennem tiden valgt de ansvarlig for 
renoveringsprojekt, blot at holde sig til byggestandarterne. Dette er anset for at være mere 
omkostningseffektivt, da det medfører mindst muligt arbejde, og den største fortjeneste for de involverede 
firmaer. Hvis flere iterationer af BIM-metoden havde været udført, ville det have formodentlig have ledt til 
et mere gennemarbejdet beslutningsgrundlag, hvorigennem energi, og indeklimaforhold ville være blevet 
forbedret.  

Konceptet omkring BIM metoden har eksisteret længe og har et stort potentiale til at opretholde et 
effektivt arbejdsforløb. Der er derfor flere firmaer, der arbejder med udvikling af en mere integreret og 
automatiseret BIM-metode. Autodesk, hvis digitale værktøjer danner en del af basis i den automatiserede 
BIM-model, er i gang med at arbejde på en afløser til Ecotect. Afløseren kaldes Vasari og er beskrevet af 
Autodesk som værende en forbedring ift. Ecotect, da der samtidigt tilbydes flere funktioner end blot 
indeklima simuleringer. Ud over Autodesk, har firmaet Vectorworks fx udviklet Nemetschek, der også 
automatiserer brugen af BIM-metoden. Det er ikke muligt at sige hvilket firma, der supplerer den bedste 
template med deres digitale værktøjer. BIM metoden er et koncept, der stadig videreudvikles på, og der er 
derfor god grund til at tro, at begge firmaer også videreudvikler og har fokuseret på at forbedre forskellige 
dele af metoden. 

BIM-metoden har et stort potentiale til at strømligne design-, beregnings- og projekteringsfasen i et 
byggeprojekt, og vil derfor kunne lede til hurtigere arbejdsprocesser, hvorigennem der vil være kortere tid 
fra en bygning bliver designet til den eksisterer. Et øget brug af den automatiserede BIM-metode vil føre til 
en effektivisering i byggebranchen, som potentielt kan lede til et mindre ressourcespild. Det reducerede 
ressourcespild vil betyde mindre energiforbrug og CO2 udledning, i forbindelse med produktion og 
transport, hvilket kan medvirke til at afhjælp de globale klimaproblemer. Det vil samtidig kunne medføre, at 
der spares penge i byggeprojekterne, penge der vil kunne bruges til andre formål i samfundet. 

Den automatiserede BIM-metode, der er afprøvet i nærværende rapport, leverer resulter i et overblik, der 
er spredt over flere værktøjer. Hvis et bedre overblik skal opnås, er der behov for at alle resultaterne fra 
simuleringer og beregninger, samles i et enkelt værktøj, der vil kunne præsentere de fremstillede data på 
en måde, så sammenhængen imellem data vil være mere tydelig end den forekommer i øjeblikket. Et 
eksempel på præsentation vil være tabellerne opstillet i afsnit 10.1, hvor forskellen på resultaterne og 
simuleringerne fremgår tydeligt. Et sådan værktøj bør også have fleksible muligheder for udskrivning af 
rapporter efter behov. Et værktøj med disse egenskaber eksisterer ikke i dag. Hvis værktøjet fandtes,  ville 
det kunne give en væsentlig tidsbesparelse ift. en manuel sammenstilling af resultaterne. 
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