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SAMMENDRAG 
På Vestbanetomta i Oslo skal Statsbygg prosjektere og bygge et nytt nasjonalmuseum på oppdrag fra 

Kulturdepartementet. Prosjektet bruker BIM som et integrert verktøy i prosjekterings- og byggefasen. 

Sideløpende med Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, PNN, gjennomfører Statsbygg et FoU-prosjekt som har til 

formål å undersøke og videreutvikle bruken av BIM i energi- og inneklimaberegninger. Statsbygg ønsker 

derved å løfte frem bruken av BIM i prosjektering av bygg mht. optimalisering av arbeidsprosessen mellom de 

relevante aktørene. 

 

Denne rapport er en delrapport i dette FoU-prosjekt, hvor formålet er å undersøke muligheten for å foreta 

kjøle- og varmebehovsberegninger på romnivå i programmer som benyttes til prosjektering i BIM prosjekter 

samt kvaliteten på de beregninger som kan utføres i dag. 

 
BIM programmer som Revit og AutCAD benyttes i dag aktiv i de fleste BIM prosjekter. Begge programmer har 

i en årrekke hatt applikasjoner, hvor det er mulig å foreta kjøle- og varmebehovsberegninger. Statsbygg 

ønsker derfor å undersøke muligheten til å benytte BIM programmer til beregning av varme- og kjølebehov for 

å effektivisere dimensjonering av de tekniske anleggene samt utvikle bruken av BIM. 

 

Varme- og kjølebehovsberegning i programmene Revit MEP, MagiCAD Comfort & Energy, IDA ICE og IES-

VE ble utført og resultater sammenlignet. For varmebehovsberegningene ble det i tillegg utført beregninger 

iht. norske standarden NS 12831 ”Varmesystemer i bygninger – Metode for beregning av dimensjonerende 

effektbehov”. Undersøkelsen viste at utviklingen innen beregningsapplikasjoner i BIM baserte programvarer er 

i positiv utvikling, men at det fremdeles er enkelte mangler for å kunne bruke beregningene i 

prosjekteringsøyemed.  

 

Undersøkelsen viste også at varmebehovsberegninger i desiderte inneklimaprogrammer så som IDA ICE er 

sammenlignbare med beregninger foretatt iht. NS 12831 og kan derfor benyttes til dimensjonering av 

varmeanlegg i norske forhold. Bruken krever imidlertid stor kompetanse for brukerne. 

 

Rapporten avslutter med å oppsummere behov for endringer i programvare. 
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1 INNLEDNING 

På Vestbanetomta i Oslo skal Statsbygg prosjektere og bygge et nytt nasjonalmuseum på 

oppdrag fra Kulturdepartementet. Prosjektet bruker BIM som et integrert verktøy i 

prosjekterings- og byggefasen. Sideløpende med Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum, PNN, 

gjennomfører Statsbygg et FoU-prosjekt som har til formål å undersøke og videreutvikle 

bruken av BIM i energi- og inneklimaberegninger. Statsbygg ønsker derved å løfte frem 

bruken av BIM i prosjektering av bygg mht. optimalisering av arbeidsprosessen mellom de 

relevante aktørene. 

 

Denne rapporten er en delrapport i FoU-prosjektet, hvor formålet er å undersøke muligheten 

for å foreta kjøle- og varmebehovsberegninger på romnivå i programmer som benyttes til 

prosjektering i BIM prosjekter samt kvaliteten på de beregninger som kan utføres i dag.  

 

Typisk foretas både kjøle- og varmebehovsberegninger enten i separate beregnings-

programmer eller for hånd. Dette arbeidet er en viktig del i prosjektering av byggs kjøle- og 

varmesystem, men medfører også tidskrevende arbeid i forhold til oppmåling av arealer og 

volum. Dagens BIM programmer inneholder allerede mesteparten av informasjonen som 

trengs i forhold til å foreta kjøle- og varmebehovsberegninger. Utnyttelse av BIM-modeller vil 

derfor kunne effektivisere denne arbeidsprosessen. 

 

BIM programmer som Revit og AutoCAD benyttes i dag aktiv i de fleste BIM prosjekter. 

Begge programmer har i en årrekke hatt applikasjoner, hvor det er mulig å foreta kjøle- og 

varmebehovsberegninger. Tidlige analyser har imidlertid vist store begrensninger i BIM 

programvarene og resultatene viste forholdsvis store avvik sammenlignet med 

konvensjonelle programvarer for simulering av termisk inneklima samt med 

varmebehovsberegninger iht. den norske standarden NS 12831 ”Varmesystemer i bygninger 

– Metode for beregning av dimensjonerende effektbehov”. Undersøkelsene i denne 

rapporten vil avdekke om utviklingen av BIM programvarene er kommet på et nivå slik at 

programvarene kan benyttes til kjøle- og varmebehovsberegninger i dag. 

 

I tillegg til Erichsen & Horgen har Rambøll gjort sideløpende undersøkelser for BIM-baserte 

kjøle- og varmebehovsberegninger i programmet IES-VE. 
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2 PROGRAMVARER 

Kjøle- og varmebehovsberegninger i Norge foretas i dag på mange ulike måter; per hånd 

eller i egenkomponerte regneark, i BIM programmer og i desiderte inneklimaberegnings-

programmer. Langt de fleste av disse beregninger baseres på at arealer og volum måles 

opp manuelt. Bruk av BIM-baserte kjøle- og varmebehovsberegninger vil derfor optimalisere 

prosessen i beregningen både i forhold til å redusere arbeidstiden for oppsett av 

beregningene, men også øke kvaliteten på beregningsmodellene. 

 

Den største fordelen ved å benytte BIM baserte prosjekteringsprogrammer med integrert 

beregningskjerne er at brukeren kan benytte samme program til inneklimaberegninger som 

til tegning av de tekniske installasjonene. Det betyr at brukeren utelukkende skal forholde 

seg et program. Inneklimaprogrammer er ofte økonomisk tunge og tidsbruken til modellering 

av selve beregningsmodellen kan være tidskrevende.  I tillegg kan det være svært 

tidskrevende å sette seg inn i detaljerte simuleringsprogrammer. 

 

Bruk av BIM baserte prosjekteringsprogrammer til inneklimaberegninger har derfor potensial 

til å redusere arbeidstiden, øke kvaliteten på beregningsmodellen og redusere kostnader til 

programmer. Den største ulempen ved å bruke BIM baserte prosjekteringsprogrammer til 

inneklimaberegninger er at hovedformålet med programmet er tegne, ikke å foreta 

beregninger. Beregningsalgoritmen i slike programmer er derfor ikke like detaljerte som i 

inneklimaprogrammer og programutviklerne har ikke like stor fokus på å utvikle samt å 

validere beregningsmetodikken. 

 

I de følgende avsnitt gjennomgås kort de enkelte programmene som inngår i rapporten og 

hvilke muligheter programmene har i forhold til å importere BIM modeller. Programmene er 

valgt ut i fra utbredelse i Norge, potensial for bruk av BIM som underlag og 

beregningsmetodikken brukt i programvaren. 

2.1 REVIT MEP 

Revit MEP 2015 (build 20140606_1530(x64) update Release 3) er utviklet av Autodesk og 

er et verktøy til BIM modellering av tekniske systemer i bygg. På PNN bruker RIV og RIE 

begge Revit MEP. Revit MEP kan brukes sammen med modeller satt opp i Revit 

Architecture og Revit Structure. I tillegg til modellering av tekniske systemer kan Revit MEP 

benyttes til å utføre en rekke ingeniørtekniske beregninger. 

 

En av beregningsapplikasjonene i Revit MEP utfører for kjøle- og varmebehovsberegninger. 

Beregningsmetodikkken er basert på ASHRAE 2005 Handbook of Fundamentals og 

benytter RTS (Radiant Time Series) beregningsmetoden. Denne metoden tar hensyn til 

varierende kjølebehov i løpet av et døgn og inkluderer bl.a. bruk av variable interne 

varmelaster, absorpsjon av varme i termisk masse og variabel sol. Standardberegningen i 

Revit MEP for beregning av kjølebehov baseres imidlertid ikke på simulering av et helt døgn 



 

  

(24 h), men fra kl. 06:00 – 18:00 for april - november, hvor timen med høyest kjølebehov 

velges. Det beregnes utelukkende 1 dag per måned. Varmebehovsberegningen utføres med 

en dimensjonerende utetemperatur som kan defineres av brukeren selv eller bruk av 

ASHRAE klimadata. Varmebehovsberegninger inkluderer ikke solvarme, interne varmelaster 

og termisk masse.  

 

Bruk av kjøle- og varmebehovsberegning i Revit MEP har den store fordelen at det er mulig 

å bruke modellen til ARK direkte, hvis ARK bruker Revit Architecture. Det er derfor ikke 

nødvendig å sette opp en egen beregningsmodell eller gjøre manuelle oppmålinger. Det kan 

derfor være svært tidsbesparende samt øke kvaliteten på selve beregningsmodellen hvis 

Revit MEP brukes til kjøle- og varmebehovsberegninger. 

 

Hvis det ikke er mulig å få tak i en modell direkte fra Revit Architecture er det mulig å 

importere både CAD tegninger og IFC modeller i Revit MEP.  

2.2 MagiCAD Comfort & Energy 

MagiCAD Comfort & Energy er en kombination av MagiCAD Room og Riuska. MagiCAD 

Room brukes i hovedsak til å modellere beregningsmodellen og Riuska benyttes som 

beregningskjerne. Det er også mulig å foreta varmebehovsberegninger i MagiCAD Room 

uten å benytte Riuska. Utveksling av modellene mellom de to programmene foregår ved 

bruk av IFC. Det betyr at det er mulig å benytte generelle IFC modeller til import i Riuska, 

men på nåværende opplyser utviklerne at MagiCAD Room er det eneste programmet som 

sikrer en uproblematisk IFC import i Riuska. 

 

I Riuska er det mulig å importere generelle IFC modeller, da programmet kan importere IFC 

modellen som strektegninger med de førnevnte begresninger. I programmet er det da mulig i 

etterkant å addere informasjon til modellen slik en beregning kan utføres. Det er i tillegg 

mulig å eksportere til IFC. 

 

Riuska er utvikling av Granlund OY i Finland i samarbeid utviklerne av DOE programmet, 

Lawrence Berkeley National Laboratory og er godkjent av Building Research Establishment 

(BRE) i England som simuleringsverktøy til BREEAM punkt ENE 1. I programmet er der 

mulig å utføre energi- og inneklimaberegninger basert på timesverdier.  

 

Versjonen til Riuska som benyttes i denne rapporten er versjon 4.9.43 og for MagiCAD 

Room benyttes versjon 2014.11. 

 

MagiCAD Comfort & Energy er en tilleggsapplikasjon til MagiCAD og må kjøpes separat. 
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2.3 IDA ICE 

IDA ICE (IDA Indoor Climate and Energy) versjon 4.6.2 er et multisoneverktøy for full 

dynamisk beregning av inneklima i og energiforbruk i bygninger. Programmet er utviklet av 

Equa Simulation AB og er validert iht. følgende: 

 

• ASHRAE 140, 2004 

• CEN Standard EN 15255 and 15265, 2007 

• CEN Standard EN 13791 

• International Energy Agency SHC Task 34 

• Technical Memorandum 33 (TM 33) 

• LEED and BREEAM 

• DGNB 

 

IDA ICE kan brukes til dokumentasjon av inneklima og energi opp mot miljøklassifiserings-

ordninger så som BREEAM og LEED. Programmet brukes tradisjonelt til simulering av 

termisk inneklima, men kan også brukes til både energi- og varmebehovssimuleringer. I 

PNN brukes IDA ICE til simulering av termisk inneklima og simulering av energibruk. 

Programmet er imidlertid et kompleks simuleringsverktøy, som kan være tidskrevende for 

brukeren å sette seg inn i. Programmet er i tillegg kostbart som bør brukes jevnlig, hvis det 

skal svare seg å investere i programmet og for å holde kompetansen til den modellerende 

ved like. 

 

I IDA ICE er det mulig å importere både CAD tegninger, IFC modeller og SketchUp filer. 

Delrapport ”BIM i energi- og inneklimaberegninger – Del 1: Forutsetninger for import av IFC 

modeller” inneholder en detaljert analyse av BIM import i IDA ICE. Det henvises til denne 

rapporten for ytterligere beskrivelse av BIM import i programmet. 

2.4 Håndberegninger 

Det er mulig å foreta enkle håndberegninger for både kjøle- og varmebehov. Det finnes en 

norsk standard som beskriver en preakseptert ytelse for beregning av varmebehov: NS-EN 

12831 ”Varmesystemer i bygninger – Metode for beregning av dimensjonerende 

effektbehov”. 

 

NS-EN 12831 angir beregningsmetode for beregning av dimensjonerende varmetap ved 

standard dimensjoneringsvilkår. Standarden beskriver beregning av dimensjonerende 

effektbehov per oppvarmet sone eller og for en hel bygning. Dimensjonering av varmekilder i 

bygg i Norge skal i utgangspunktet foretas etter beregningsmetodikken beskrevet i 

standarden. Bruk av beregningsmetodikken i NS 12831 sikrer dermed at dimensjonering av 

varmekilder i foretatt iht. forskriften. 

 



 

  

Det finnes ikke en tilsvarende standard i Norge for beregning av kjølebehov. 

Kjølebehovsberegninger foretatt per hånd er ofte statiske beregninger, hvor det ikke tas 

hensyn til termisk masse, dynamikk i beregningen, varierende varmelaster osv. Beregning 

av kjølebehov foretas derfor ofte i egne inneklimaberegningsprogramvarer. Det vil i denne 

rapporten ikke bli utført håndberegninger for kjølebehovet. 

 

Ved bruk av manuelle beregninger er det mest vanlige å gjøre manuelle oppmålinger. Det er 

imidlertid mulig å få hjelp til oppmålingen av ulike programvarer. Ved bruk av gratis IFC-

viewers er det mulig å ta ut ulike arealer og volum ved å markere de enkelte elementene i 

modellen. Det finnes i tillegg programmer hvor det er mulig ta ut tabelloversikter med 

relevant informasjon, slik at den manuelle oppmålingen reduseres til en minimum. Dette kan 

eksempelvis gjøres i SimpleBIM. 

2.5 IES-VE 

Virtual Environment laget av Integrated Environmental Solutions (IES-VE) er et dynamisk 

simuleringsprogram.  IES-VE består av en pakke med integrerte analyseverktøy som kan 

brukes til å undersøke ytelsen til en bygning, blant annet verktøy for energibruk, 

varme/kjølelast, luftstrømninger, CFD, dagslys, elektriske lys, kostnader, livsløp, heisdrift, 

evakuering, m.m. VE-programvare krever ikke at brukeren skal ha noen kunnskap om 

programmering eller av matematikken og ligninger som styrer bygningsfysikk, ettersom all 

interaksjon mellom brukeren og programvaren er gjort gjennom et grafisk brukergrensesnitt. 

Verktøyet er basert på en geometrisk modell, og gir mulighet for mer detaljerte simuleringer 

enn eksempelvis SIMIEN. Denne geometriske modellen brukes av alle verktøyene, slik at 

man kan vurdere konsekvensen av en endring innenfor flere fagfelt. Man kan legge inn 

bygningselementer detaljert med alle komponenter og man kan bygge opp skygger etter 

ønske. Den geometriske modellen gir mulighet for å presentere resultater grafisk ved at for 

eksempel temperatur på vinduer eller rom kan illustreres ved fargelegging. Programmet er 

validert i henhold til BS-EN 15265.  

 

Den geometriske modellen kan lages i det VE-integrerte verktøyet ModelIt, eller importeres 

som CAD tegninger, IFC modeller, gbXML og SketchUp filer. Importen av IFC modellen i 

dette prosjektet var ikke tilstrekkelig vellykket for å gjennomføre beregningene med IES-VE, 

det henvises her til rapporten ”BIM i energi- og inneklimaberegninger – Del 1: Forutsetninger 

for import av IFC modeller”. Modellen bygget for disse simuleringene er dermed basert på 

CAD tegninger, samt IFC modell der programmet Solibri Model Checker ble brukt for å finne 

dimensjoner.  

 

Apache er energisimuleringsverktøyet i IES-VE. Her kan det simuleres varme- og 

kjølelaster, energibehov og inneklima ved bruk av den geometriske modellen fra ModelIt. 

Resultatene kan framstilles i forskjellige former, og vurderes opp mot LEED og BREEAM 

(UK). De termiske egenskapene til bygningskonstruksjonene legges inn i maler i ModelIt, 

som tilordnes de forskjellige sonene. Verdiene fra disse malene kan man overskrive i 



BIM I ENERGI- OG INNEKLIMABEREGNINGER Side 7 av 38 

  

Apache. Luftskifter som ventilasjon og infiltrasjon blir også definert direkte i malene fra 

ModelIt. Hver mal blir tildelt et ”system”, der energikilder, systemvirkningsgrader osv. blir 

definert. I systemet kan man også definere ventilasjonen. ApacheHVAC er et verktøy som 

brukes til å bygge mer komplekse modeller av ventilasjonssystemet. Det er dermed noe 

uklart for brukeren hvilke verdier som faktisk blir brukt i simuleringen, for eksempel defineres 

ventilasjon på flere steder i programmet. Dette gjelder flere inputvariabler og programmet 

må dermed sies å være lite intuitivt for den uerfarne bruker. Omfattende opplæring er 

tilrådelig for å kunne bruke programmet og stole på dets outputs.  

 

I disse simuleringene ble versjon 2015.0.1.0 av IES-VE benyttet. 

2.6 Oppsummering 

De vesentligste parametere er oppsummert fra de forestående beskrivelsene i Tabell 2.1 

med tanke på bruk av i beregningsøyemed.  

 

 IDA 
ICE 

MagiCAD 
Room 

Riuska Revit 
MEP 

IES-
VE 

Brukergrensesnitt      

Integrert i modelleringsverktøy      

Import av BIM      

Import av IFC modeller      

Import av CAD filer      

Innkjøpskostnad      
Tabell 2.1 Oppsummering av generelle forutsetninger for programvarer med tanke på bruk i BIM-baserte varme- og kjølebehovsberegninger. 

Grønn representerer ”god” gul representerer ”middels” og rød representerer ”dårlig/ikke mulig” 

Brukergrensesnittene i programmene er generelt gode. Enkelte brukergrensesnitt har 

forbedringspotensial da de til tider kan være uoversiktlige enten grunnet kompleksitet i 

programmet eller fordi hovedformålet med programmet ikke er å utføre beregninger, men å 

prosjektere. 

 

Det bemerkes til innkjøpskostnader at Revit MEP er markert grønn. Dette skyldes at varme- 

og kjøleberegningen er en gratis applikasjon i programmet. Beregningprogramvaren i Revit 

MEP anses derfor som gratis. 

3 BIM MODELL OG CASE  

Undersøkelsene i denne delrapporten tar utgangspunkt i BIM modellen utarbeidet og 

gjennomgått i delrapport ”BIM i energi- og inneklimaberegninger – Del 1: Forutsetninger for 

import av IFC modeller”. Det er valgt ut 2 rom som inngår i kjøle- og 

varmebehovsberegningene. Rommene er begge kontorlandskaper plassert på plan 5. 

Rommene er valgt, da de kan være utfordrende for beregningsprogrammene å simulere. 

Rommene har store solbelastede vinduspartier med utvendig solskjerming, det er for begge 

rommene plassert kalde rom i etasjen under og det er i tillegg plassert et luftinntak inn mot 

det ene rommet. 



 

  

 

BIM modellen er vist i Figur 3.1, hvor også kontorlandskapene som undersøkes er markert. 

En plantegning av plan 5 hvor kontorlandskapene er markert fremgår på Figur 3.2. 

 

 
Figur 3.1 BIM modell som benyttes i undersøkelsene og markering av kontorlandskapene som inngår i beregningene. 

 

 
Figur 3.2 Plan 5 hvor kontorlandskapene som inngår i beregningene er markert. 

 

3.1 Sentrale forutsetninger 

De sentrale forutsetningene for kontorlandskapene fremgår i Tabell 3.1. Alle arealer og 

høyder er hentet direkte fra BIM modellen og representerer kontorlandskapene presentert i 

forrige avsnitt. Verktøyspesifikke forutsetninger er beskrevet i de relevante avsnittene. 
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  Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Vindusorientering  SØ SV 

Gulvareal [m²] 175 205 

Vindusareal [m²] 52,9 60 

Dørareal [m²] 5,6 6,8 

Romhøyde [m] 3,25 

Romhøyde inkl. himling [m] 4,5 

Min. temp. [°C] 20 

Maks. temp. [°C] 26 

Klima  Oslo 

Lekkasjetall, n50 [h-1] 0,6 

Normalisert kuldebro [W/m²K] 0,03 

Uvegg [W/m²K] 0,18 

Uvegg, luftinntak [W/m²K] 0,40 - 

Utak [W/m²K] 0,12 

Ugulv, mot magasin [W/m²K] 0,50 

Uwin [W/m²K] 0,8 

Udør [W/m²K] 1,5 

Min. luftmengde [m³/m²h] 3,6 

Tilluftstemp.  [°C] 19 

Temp. i magasiner  [°C] 14 

Overflatemat.(gulv/vegg/himling)  tre/gips/gips 
Tabell 3.1 Sentrale forutsetninger til bruk i kjøle- og varmebehovsberegninger. Arealer og høyder er hentet direkte fra BIM modellen. 

 

4 VARMEBEHOVSBEREGNING 

I dette kapitlet undersøkes varmbehovsberegninger ved bruk av BIM verktøyer. Formålet 

med undersøkelsen er å vurdere BIM verktøyenes egnethet for varmebehovsberegninger. 

Undersøkelsen har derfor fokus på sammenligning av resultater samt beskrivelse av fordeler 

og ulemper for den enkelte beregningen.  

 

Programmene som undersøkes bruker ulike beregningsmetoder og inndataoppsettet er 

forskjellig fra program til program. Beregningene sammenlignes med beregning foretatt iht. 

NS 12831. Beregningsmetodene i de enkelte programmene beskrives ikke i detalj i denne 

rapporten, men eventuelle begrensninger kommenteres. 

 

Bygget inneholder enkelte rom, hvor temperaturen er lavere enn 20 °C. I denne 

undersøkelsen benevnes disse rommene ”kalde rom” og har en konstant temperatur på 14 

°C. Det er valgt å plassere to slike kalde rom på plan 4 under kontorlandskapene. Det er i 

tillegg plassert et luftinntak med utetemperatur i et naborom til Kontorlandskap SØ.  

 



 

  

 
Figur 4.1 Visualisering av plassering av tilsøtende kalde rom på plan 4 og 5. 

Beregning av varmebehov forutsetter av volum over himling inkluderes i beregningssonen. 

Spacene som typisk defineres i IFC modeller er satt opp slik at romhøyden ikke inkluderer 

volum over himling. Dette er også gjeldende for IFC modellen til PNN. I programvarer som 

importerer IFC modeller, er det derfor nødvendig manuelt å endre romhøyden slik at 

beregningssonen inkluderer volum over himling. 

 

I følgende avsnitt gjennomgås varmebehovsberegningene i utvalgte verktøyer. 

Programspesifikke forutsetninger fremgår i hvert avsnitt og for sentrale forutsetninger 

henvises til Tabell 3.1 avsnitt 3.1. Sist i kapitlet oppsummeres undersøkelsene, 

beregningsresultatene samt fordeler og ulemper sammenlignes. 

4.1 NS 12831 

NS 12831 ”Varmesystemer i bygninger – Metode for beregning av dimensjonerende 

effektbehov” angir metode for beregning av dimensjonerende varmeeffekt i bygninger. 

Standarden beskriver i detalj hvordan slike beregninger bør foretas for å sikre tilstrekkelig 

med varmeeffekt i bygg.  

 

Beregningsmetodikken er i hovedsak sammenlignelig med mer konvensjonelle beregnings-

verktøyer, men avviker ved beregning av varmetap mot grunn og ved lekkasjetap.  

 

Beregning etter NS 12831 er foretatt i et eget regneark. Det har derfor ikke vært mulig å 

hente data direkte fra BIM modellen, men bruk av hjelpeprogram som IFC-viewere eller 

SimpleBIM reduserer mengden av arealer og volum som må måles opp manuelt. Ved bruk 

av disse programmene er det mulig å hente ut informasjon for hvert element eksempelvis 

vindusareal og golvareal. 

 

Tabell 4.1 inneholder forutsetninger benyttet i beregning av varmebehov iht. NS 12831. 
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 Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Dimensjonerende utetemp. - 20 °C 

Skjerming Moderat skjerming 

èn eksponert 
åpning 

mer enn en 
eksponert åpning 

Høyde over bakkenivå > 10 – 30 m > 10 – 30 m 
Tabell 4.1 Forutsetninger benyttet i beregning av varmebehov iht. NS 12831. 

Tabell 4.2 inneholder resultater for beregnet varmebehov fordelt på ulike varmeposter. 

   Kontorlandskap 
SØ 

Kontorlandskap 
SV 

Transmisjonstap Yttervegg [W] 222 885 

Tak [W] 839 985 

Vinduer og dører [W] 2029 2300 

Kuldebro [W] 210 246 

Til magasin  
(plan 4) 

[W] 524 197 

Til luftinntak [W] 108 - 

Konveksjonstap Ventilasjon [W] 214 251 

Infiltrasjon [W] 307 1265 

Total [W] 4453 6129 

[W/m²] 25,9 29,9 
Tabell 4.2 Beregnet varmebehov iht. NS 12831 fordelt på ulike varmetapsposter. 

Bruk av beregningsmetodikken i NS 12831 sikrer at ytelsen til alle varmekilder er dimensjo-

nert iht. forskriften. Beregningsmetodikken krever imidlertid at beregningene foretas per 

hånd, egendefinert regneark eller lignende, da det per dags dato ikke finnes beregnings-

programmer som inneholder beregningsmetodikken beskrevet i NS 12831.  

4.2 IDA ICE 

Beregningsmodellen er basert på BIM modellen utarbeidet og beskrevet i delrapport ”BIM i 

energi- og inneklimaberegning – Del 1: Forutsetninger for import av IFC modeller”. Spaces i 

BIM modellen er manuelt tilpasset slik at de faktiske rommene inkluderer volum over 

himling. Fasadehøyden tilpasses automatisk romhøyden i modellen, dvs. at varmetapet i 

modellen blir for lavt sammenlignet, da fasadeareal ved dekkeforkanter ikke inngår. Dette er 

korrigert i modellen med økt U-verdi på vegg. U-verdien er økt proporsjonalt i forhold til 

manglende fasadeareal. 

 

Figur 4.2 viser en 3D visualisering av beregningsmodellen. Beregningsmodellen inneholder 

fire soner; et for hvert kontorlandskap og to kalde rom plassert i etasjen under. Modellen 

inkluderer derved varmetap fra fult oppvarmede rom til interne kalde rom. 

 



 

  

 
Figur 4.2 3D visualisering av beregningsmodell. Beregningsmodell inneholder kontorlandskapene som undersøkes og kalde rom plassert i 

etasjen under. 

Tabell 4.3 inneholder programspesifikke forutsetninger for varmebehovsberegningen.  

 

Dimensjonerende utetemperatur -22,5 °C til -17,5 °C 

Driftstid ventilasjon 7:00 – 20:00 

Overflatematerialer gulv/vegg/himling tre/gips/gips 
Tabell 4.3 Forutsetninger benyttet i beregning av varmebehov i IDA ICE. 

IDA ICE er et dynamisk simuleringsprogram og simuleringen baseres derfor på 

dimensjonerende vinterdøgn, hvor utetemperaturen varierer som angitt i Figur 4.3. Bruk av 

dynamisk beregningsverktøy betyr også at simulert varmeeffekt varierer i løpet av dagen. 

 
Figur 4.3 Utetemperatur dimensjonerende vinterdøgn i IDA ICE for Oslo klima. 
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Det totale varmebehovet for kontorlandskapene er vist i Figur 4.4 i løpet av det 

dimensjonerende vinterdøgn. Resultatene viser en variasjon i varmebehovet fra ca. 4,8 kW 

– 6,2 kW for kontorlandskap SV og 3,7 - 4,9 kW for kontorlandskap SØ. Variasjonen i 

varmebehovet skyldes varierende utetemperatur, driftstid for mekanisk ventilasjon og 

dynamikk i beregningen. I den videre analyse benyttes varmebehovet kl 7:30, da dette er 

nær maks. varmebehov for rommet. 

 

 
Figur 4.4 Totalt varmebehov for kontorlandskapene i løpet av dimensjonerende vinterdøgn 

I programmet er det mulig å sette opp en varmebalanse for visuelt å evaluere de ulike 

varmetapene. Figur 4.5 viser en visualisering av varmebalansen for kontorlandskap SV. 

 
Figur 4.5 Varmebalanse for kontorlandskap SV 



 

  

Tabell 4.4 viser varmebehovet fordelt på ulike varmeposter ved bruk av IDA ICE for begge 

kontorlandskapene. Varmebehovet kl 7:30 er benyttet for begge kontorlandskapene. 

 

   Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Transmisjonstap Yttervegg [W] 371 903 

Tak [W] 945 1138 

Vinduer og dører [W] 2066 2333 

Kuldebro [W] 195 276 

Til magasin  
(plan 4) 

[W] 
175 95 

Til luftinntak [W] Inngår i yttervegg - 

Konveksjonstap Ventilasjon [W] 210 247 

Infiltrasjon [W] 731 1037 

Total [W] 4693 6030 

[W/m²] 26,9 29,4 
Tabell 4.4 Beregnet varmebehov ved bruk av IDA ICE fordelt på ulike varmetapsposter. Varmebehov er tatt kl. 7:30. 

4.3 REVIT MEP 

I PNN er det ikke en Revit Architecture modell tilgjengelig. Import av IFC i Revit ble derfor 

undersøkt for å redusere arbeidstiden med oppbygging av modell. Import av både IFC 

modellen beskrevet i delrapport ”BIM i energi- og inneklimaberegning – Del 1: Forutset-

ninger for import av IFC modeller” og gjeldende IFC modell til PNN ble testet ut. IFC 

modellene ble importert i Revit MEP, men modellen ble utelukkende import som strek-

tegning og ikke som konstruksjoner med kobling mellom de enkelte elementene. Det var 

derfor ikke mulig å benytte IFC importen som underlag til beregningsmodellen. 

 

Beregningsmodellen i MEP ble satt opp manuelt for å sikre koblingen mellom de enkelte 

elementene. En 3D-visualisering av beregningsmodellen er vist i Figur 4.6. De kalde 

rommene er plassert i etasjen under kontorlandskapene. 

 
Figur 4.6 3D visualisering av beregningsmodell. Kalde rom er plassert under kontorlandskapene. 

I oppbygging av beregningsmodellen er alle konstruksjoner tilpasset forutsetningene 

beskrevet i Tabell 3.1 i tillegg er forutsetningene i Tabell 4.5 benyttet. 
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Default dimensjonerende utetemperatur for Oslo vinterstid er i programmet satt til -17 °C, 

det er derfor viktig å korrigere denne verdien ved varmebehovsberegninger til -20 °C. I 

tillegg er det ikke mulig for ventilasjonssystemet å levere undertemperert luft og dermed ikke 

mulig å inkludere i varmebehovsberegningen. Tilluftstemperaturen er derfor satt til 21 °C. 

 

Dimensjonerende utetemperatur -20 °C 

Tilluftstemp. ventilasjon 21 °C 

Overflatematerialer gulv/vegg/himling tre/gips/gips 
Tabell 4.5 Programspesifikke forutsetninger. 

I Revit MEP er det mulig å bygge opp egne konstruksjoner. Det er derfor relativ enkelt å 

sette opp konstruksjonene for yttervegger, tak og gulv med rette egenskaper. Det er 

imidlertid mer vanskelig å sette opp egendefinerte kvaliteter for vinduer og dører, da dette 

gjøres inne i katalogstrukturen bak programmet.  

 

I beregningen er det ikke mulig å inkludere kuldebroer og det er utelukkende mulig å velge 

mellom fire nivåer for infiltrasjon: Loose/Medium/Tight/None. Begrensningen i kuldebro og 

infiltrasjon er en stor svakhet i programmet, spesielt i energieffektive bygg, hvor varmetap 

gjennom kuldebroer og infiltrasjon kan utgjøre en stor andel av det totale varmetapet. 

 

Tilsvarende varmebehovsberegningen i IDA ICE er U-verdien for yttervegger korrigert, slik at 

varmetapet gjennom ytterveggen ved dekkeforkanter inngår i beregningen. 

  

Varmetap til tilstøtende rom er mulig å inkludere i beregningen, men de tilstøtende rommene 

må være plassert på samme etasje, da varmetap over dekker (slabs) ikke inngår i 

beregningen. Varmetap til kalde rom inngår derfor ikke i varmetapet beregnet i programmet. 

 

Tabell 4.6 inneholder resultatene for varmebehovsberegningen utført i Revit MEP for begge 

kontorlandskapene. 

 

   Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Transmisjonstap Yttervegg [W] 406 864 

Tak [W] 879 1074 

Vinduer og dører [W] 2136 2255 

Kuldebro [W] - - 

Til magasin  
(plan 4) 

[W] 
- - 

Til luftinntak [W] Inngår i yttervegg - 

Konveksjonstap Ventilasjon [W] - - 

Infiltrasjon [W] 487 907 

Total [W] 3908 5100 

[W/m²] 22,4 24,9 
Tabell 4.6 Beregnet varmebehov ved bruk av Revit MEP fordelt på ulike varmetapsposter.  



 

  

4.4 MagiCAD Comfort & Energy 

I MagiCAD Comfort & Energy er det mulig å gjøre varmebehovsberegninger i to ulike 

programmer. Den ene foretas direkte i MagiCAD Room, mens den andre foretas i Riuska. 

Varmebehovsberegning er i denne rapporten undersøkt i begge programmene og beskrives 

i det følgende. 

 

Tilsvarende IDA ICE og Revit MEP er U-verdien for yttervegger korrigert, slik at varmetapet 

gjennom ytterveggen ved dekkeforkanter inngår i beregningen. 

4.4.1 MagiCAD Room 

I MagiCAD er det en modul, hvor det er mulig å foreta varmebehovsberegninger. 

Beregningsmodellen baseres på 3D geometrien som må oppbygges manuelt i programmet. 

Det er mulig å ta utgangspunkt i dwg tegninger eller importere IFC modeller, men selve 

beregningsgeometrien må oppbygges i MagiCAD Room manuelt. 

 

I PNN er det ikke satt opp en modell i MagiCAD Room. Modellen i denne rapporten er derfor 

satt opp manuelt basert på IFC import av modellen beskrevet i delrapport 1 ”BIM i energi- og 

inneklimaberegninger – Del 1: Forutsetninger for import av IFC modeller”. Oppsetting av 

modellen i MagiCAD Room er en forholdsvis enkel oppgave, men kan være tidskrevende for 

store bygg.  

 

Figur 4.7 viser en 3D visualisering av beregningsmodellen for plan 5 som inneholder 

kontorlandskapene. Beregningsmodellen inneholder også kalde rom på etasjen under, men 

diise er ikke vist i figuren. 

 
Figur 4.7 3D visualisering av plan 5 for beregningsmodell i MagiCAD Room 

I MagiCAD Room er det enkelt å definere egne U-verdier for alle elementene, slik at 

konstruksjonen tilpasses det faktiske bygget. I beregningsmodellen er det ikke mulig å 

inkludere kuldebroer, men inkluderer ellers alle varmetapsposter for kontorlandskapene. 

Infiltrasjon settes inn på sonenivå og settes inn som et luftskifte. Luftskiftet som settes inn 

benyttes direkte i varmebehovsberegningen. Varmetapet som beregnes i programmet er 

basert på en statisk beregning med egendefinert dimensjonerende utetemperatur. 

 

Tabell 4.7 inneholder resultatene for beregning av varmebehovet for kontorlandskapene 

fordelt på ulike varmeposter. 
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   Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Transmisjonstap Yttervegg [W] 174 777 

Tak [W] 870 1031 

Vinduer og dører [W] 2024 2311 

Kuldebro [W] - - 

Til magasin  
(plan 4) 

[W] 
540 206 

Til luftinntak [W] Inngår i yttervegg - 

Konveksjonstap Ventilasjon [W] 210 246 

Infiltrasjon [W] 803 1175 

Total [W] 4622 5716 

[W/m²] 26,5 27,9 
Tabell 4.7 Beregnet varmebehov ved bruk av MagiCAD Room fordelt på ulike varmetapsposter.  

4.4.2 Riuska 

Beregningsmodellen i brukt i Riuska er basert på modellen satt opp i MagiCAD Room, hvor 

IFC modellen til PNN ble brukt. Utveksling mellom MagiCAD Room og Riuska ble foretatt 

med en IFC modell eksport fra MagiCAD Room. Modellering av bygningskropp og 

soneoppbygging i Riuska er derfor ikke nødvendig. Import av IFC fra MagiCAD Room til 

Riuska fungerte uproblematisk. 

 

Visualisering av beregningsmodellen er vist i Tabell 4.8. 

 
Figur 4.8 3D visualisering av beregningsmodell i Riuska. 

Selv om U-verdier kan defineres i MagiCAD Room for alle konstruksjoner, er det nødvendig 

å definere oppbyggingen av alle elementer i Riuska.  

 

I motsetning til MagiCAD Room inkluderer beregningsmodellen kuldebroer.  Kuldebroverdier 

angis for spesifikt for hver enkel kuldebro, dvs. linjetap ved vinduer, ved dekker osv. 

Infiltrasjon i Riuska defineres enten på byggnivå eller på sonenivå. Hvis infiltrasjon defineres 

på byggnivå beregnes infiltrasjonstapet på sonenivå automatisk. I Riuska defineres også 

ventilasjonssystemene for de enkelte sonene, men eventuell varmetap fra mekanisk 

ventilasjon inngår ikke i varmebehovsberegningen. 

 



 

  

Tilsvarende beregningen i MagiCAD Room er beregningen basert på statiske beregninger, 

hvor dimensjonerende utetemperatur for Oslo er -20 °C. Tabell 4.8 inneholder resultatene 

for beregningen foretatt i Riuska. 

 

   Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Transmisjonstap Yttervegg [W] 300 749 

Tak [W] 840 984 

Vinduer og dører [W] 2024 2311 

Kuldebro [W] 210 276 

Til magasin  
(plan 4) 

[W] 
515 199 

Til luftinntak [W] Inngår i yttervegg - 

Konveksjonstap Ventilasjon [W] - - 

Infiltrasjon [W] 823 1164 

Total [W] 4712 5680 

[W/m²] 26,4 27,7 
Tabell 4.8 Beregnet varmebehov ved bruk av Riuska fordelt på ulike varmetapsposter.  

4.5 IES-VE 

Figur 4.9 viser de to modellerte kontorlandskapene som modellert i IES-VE. En dxf fil av 5. 

etasje ble lastet inn i programmet, og modellen bygget ut i fra denne. Modellen er utarbeidet 

uavhengig av modellene brukt i foregående simuleringsprogrammer. Noe avvik i dimen-

sjoner er dermed til stedet (se Tabell 4.9), men disse er relativt små. Det forventes en noe 

lavere varmelast per areal da rommet er litt større. Dette bør dog ikke være av stor 

betydning. 

 

Figur 4.9 Modellen som bygget i IES-VE ModelIt. De forskjellige sonene kan sees. Luftsjakt og magasin er kalde, tilstøtende soner. 
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  Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Vindusorientering  SØ SV 

Golvareal [m²] 181 219 

Vindusareal [m²] 54,2 58,6 

Dørareal [m²] 5,6 6,8 

Romhøyde [m] 4,5 
Tabell 4.9 Geometriske data for modellen i IES-VE. Avvik i arealer i forhold til de sentrale forutsetningene er vurdert som neglisjerbart. 

Resterende forutsetningene er identiske. 

 

Dimensjonerende innetemperatur 20°C 

Dimensjonerende utetemperatur -20°C 

Driftstid ventilasjon 7:00 – 20:00 

Overflatematerialer gulv/vegg/himling tre/gips/gips 
Tabell 4.10 Programspesifikke forutsetninger brukt i varmebehovsberegningen. 

 

Simuleringen er under stasjonære forhold, det vil si at termisk masse ikke blir tatt i 

betraktning. Tabell 4.10 viser programspesifikke forutsetninger. Resultatene kan sees i  

Tabell 4.11. 

 

 

   Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Transmisjonstap Eksternt [W] 3110 4172 

Internt [W] 540 200 

Konveksjonstap Ventilasjon [W] 220 268 

Infiltrasjon [W] 330 1430 

Total [W] 4200 6070 

[W/m²] 23,2 27,7 
Tabell 4.11 Resultater fra varmebehovsberegningen foretatt i IES-VE.  

Resultatene viser at beregnet varmetap er noe mindre for kontorlandskap SØ enn for de 

andre simuleringsprogrammene. Dette skyldes et lavere utregnet transmisjonsvarmetap. De 

forutsatte U-verdiene er lagt inn i modellen. Det er ikke god tilgang på dokumentasjon om 

utregningene som blir utført av simuleringsprogrammet, og det er dermed uvisst hvorfor det 

eksterne varmetapet er lavere enn forventet. Detaljerte output-verdier i resultatverktøyet er 

begrenset og feilsøking i IES-VE har vist seg å være svært vanskelig og tidkrevende.  
  



 

  

4.6 Oppsummering varmebehovsberegning 

Figur 4.10 viser en sammenligning av beregningsresultatene for varmebehovsberegningene 

foretatt i de ulike programmene. Sammenligningen viser forholdsvis god overensstemmelse 

mellom NS 12831, IDA ICE, MagiCAD Room, Riuska og IES-VE. MagiCAD Room 

inneholder imidlertid ikke varmetap ved kuldebroer og Riuska inneholder ikke ventilasjons-

varmetap. Sammenligningen viser også at Revit MEP ligger et stykke unna de resterende 

beregningene bl.a. da internt varmetap over slabs utelukkes, men klarer fint beregning av 

transmisjonstap gjennom vegger, vinduer/dører og tak. 

 
Figur 4.10 Sammenligning av resultater fra varmebehovsberegningene fra de ulike programvarene fordelt på eksternt og internt transmisjonstap, 

konveksjonstap og totalt varmetap. 

De største utfordringene ved bruk av programvarer til beregning av varmebehov ved 

sammenligning opp mot NS 12831 funnet i undersøkelsene er oppsummert i det følgende: 

 

 Nødvendig med manuell korrigering av romhøyde for å inkludere volum over himling. 

 Nødvendig med korrigering av U-verdi på vegger for å inkludere ytterveggsarealer 

ved dekkeforkanter. 

 Begrensninger i hvilke poster som inngår i varmebehovsberegningen eks. 

kuldebrotap, ventilasjonstap og varmetap til kalde rom. 

 Ikke mulig å ta høyde for skjermingsklasser iht. NS 12831. Dette får betydning for 

lekkasjetap. 

 Ved dynamisk beregning må brukeren vurdere nivå på maksimalt varmetap. 

 Varmetap mot grunn er ikke testet. 
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Det er viktig å poengtere til denne sammenligningen at programmer som Riuska, IES-VE og 

IDA ICE er lagd for inneklimasimulering, mens eksempelvis Revit MEP er lagd for 

prosjektering av tekniske installasjoner. Programutviklerne for de ulike programvarene har 

derfor forskjellig hovedfokus, når programmene utvikles. Bruk av Revit MEP har imidlertid 

potensial, da programmet er mye brukt i prosjektering av tekniske anlegg og vil kunne 

effektivisere arbeidsprosessen med dimensjonering av varmeeanlegg. I tillegg til dette er det 

stor forskjell på investeringskostnader på de ulike programmene, hvor IES-VE og IDA ICE 

har de klart største investeringskostnader og en bør derfor sette større krav til 

beregningsmetodikken i disse programmene. I tillegg viste undersøkelsen at detaljerte 

output-verdier i resultatverktøyet er begrenset i IES-VE og feilsøking har derfor vist seg å 

være svært vanskelig og tidkrevende. 

 

Det satt opp en sammenligning av sentrale parametre, som har vært undersøkt i varme-

behovsberegningene. Tabell 4.12 inneholder denne sammenligning og skal visualisere de 

ulike programmenes egnethet til å foreta varmebehovsberegninger ved norske forhold. I 

figuren motsvarer grønn ”tilfredsstillende”, gul motsvarer ”enkelte mangler” og rød motsvarer 

”ikke tilfredssillende”. 

 

 IDA 
ICE 

MagiCAD 
Room 

Riuska Revit 
MEP 

IES-
VE 

Transmisjonstap mot uteluft  
(tak, vegg, gulv)  

     

Kuldebrotap      

Transmisjonstap mot interne kalde rom      

Ventilasjonstap      

Infiltrasjonstap      

Varmetap mot grunn Ikke testet 

Vurdering til bruk i Norge      
Tabell 4.12 Oppsummering og sammenligning av sentrale parametre undersøkt i rapporten ved varmebehovsberegninger. Grønn tilsvarer 

”Tilfredsstillende”, gul tilsvarer ”Enkelte mangler” og rød tilsvarer ”Ikke tilfredsstillende”. 

5 KJØLEBEHOVSBEREGNING 

I dette kapitlet undersøkes kjølebehovsberegninger. Formålet med undersøkelsen er å 

vurdere BIM verktøyenes egnethet for kjølebehovsberegninger. Tilsvarende varmebehovs-

undersøkelsen har undersøkelsen av kjølebehovet derfor fokus på sammenligning av 

resultater samt beskrivelse av fordeler og ulemper for den enkelte programvaren.  

 

Sammenlignet med varmebehovsberegninger er kjølebehovsberegninger mer avhengig av 

dynamiske forhold spesielt i forhold til variable interne varmelaster, varmelast fra sol, 

driftstrategi av kjølesystem osv. Det er derfor større krav til den matematiske beregnings-

metodikken ved kjølebehovsberegninger, da metodikken må ta vare på en lang rekke 

parametre som ikke inngår i varmebehovsberegningen. 

 



 

  

Programvarene som undersøkes bruker ulike beregningsmetoder og inndataoppsettet er 

forskjellig fra program til program. Beregningsmetodene i de enkelte programmene 

beskrives ikke i detalj i denne rapporten, men eventuelle begrensninger kommenteres. 

 

Forutsetninger for interne varmelaster er beskrevet i det følgende: 

 Personvarme – 11,4 W/m² (tilsvarer 1 person per 7 m²) 

o Bruksmønster fremgår i Figur 5.1 

 Utstyr – 20 W/m² (tilsvarer 140 W/person) 

o Bruksmønster fremgår i Figur 5.1 

 Belysning – 8 W/m² 

o Er på mellom 8:00 – 17:00 

 

 
Figur 5.1 Bruksmønster for personer og utstyr. 

Tabell 5.1 inneholder forutsetninger for glass og solskjerming. Solskjermingen er på, når 

solinnstrålingen på utsiden er høyere enn 180 W/m².  

  Glass Glass+solskjerming 

g-verdi  [-] 0,35 0,05 

tdir  [-] 0,30 0,03 
Tabell 5.1 Forutsetninger for glass og solskjerming. 

Begge kontorlandskapene har nattkjøling, dvs. ventilasjonsanlegget går på natten, hvor 

kjølebatteriet er slått av, hvis lufttemperaturen i kontorlandskapene overstiger 22 °C. Kalde 

rom inngår ikke i denne undersøkelsen. 

 

I følgende avsnitt gjennomgås kjølebehovsberegningene i utvalgte verktøyer. Eventuelle 

programspesifikke forutsetninger fremgår i hvert avsnitt. Kapitlet avsluttes med en 

oppsummering hvor beregningsresultatene samt fordeler og ulemper sammenlignes og 

kommenteres. 

5.1 IDA ICE 

Beregningsmodellen til simulering av kjølebehov er basert på modellen for varmebehovs-

beregninger. Der har vært nødvendig å endre på romhøyden for beregningsmodellen, slik at 

romhøyden går fra overkant dekke til underkant himling. For ytterligere beskrivelse av BIM 

importen og beregningsmodellen henvises til avsnitt 4.2 og delrapport 1 ”BIM i energi- og 

inneklimaberegninger – Del 1: Forutsetninger for import av IFC modeller”. 

 

Beregning av kjølebehov ved bruk av IDA ICE er i denne undersøkelsen basert på 

dimensjonerende sommerdøgn for Oslo klima. Figur 5.2 viser forutsetningene for 
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utetemperatur og solinnstråling på fasaden til kontorlandskapene. Utetemperatur og spesielt 

solinnstråling har stor betydning for kjølebehovet og det er derfor viktig at disse 

forutsetningene tas i betraktning, når resultatene for kjølebehovet evalueres. 

 

Maksimum utetemperatur i simuleringen er 26,7 °C og maksimum solinnstråling på SØ-

fasaden er 750 W/m² og på SV-fasaden er 775 W/m². 

 

 

 

 

Figur 5.2 Utetemperatur og utvendig spesifikk solinnstråling på fasaden for kontorlandskap SV og SØ for det dimensjonerende sommerdøgn. 

I IDA ICE er det mulig å logge alle parametre som inngår i den matematiske beregnings-

modellen, dvs. det er mulig for brukeren å undersøke simuleringen i detalj, for å sikre 

pålitelige resultater. I det følgende presenteres resultater som anses mest relevante for 

kjølebehovsberegningen. 

 

Figur 5.3 viser lufttemperatur og operativ temperatur det dimensjonerende sommerdøgnet 

for begge kontorlandskapene. Kjølekapasiteten er tilpasset en maksimum operativ 

temperatur på 26 °C og det er i simuleringen lagt inn nattkjøling som er på mellom 18:00 og 

07:00.  



 

  

 
Figur 5.3 Lufttemperatur og operativ temperatur for kontorlandskap SØ og SV for det dimensjonerende sommerdøgn. 

Figur 5.4 viser kjølebehovet til kontorlandskapene. Det er på figuren markert når det er 

kjøling via nattkjøling og når det er vanlig ventilasjonskjøling. Nattkjøling defineres her som 

uteluften tilføres rommet direkte gjennom det mekaniske ventilasjonsanlegg uten bruk av 

varmegjenvinner, varme- eller kjølebatteri. 

 

 
Figur 5.4 Kjølebehov inkl. nattkjøling for det dimensjonerende sommerdøgnet for både kontorlandskap SØ og SV. 

Lufttemperatur Kontorlandskap SØ

Operativ temperatur Kontorlandskap SØ

Lufttemperatur Kontorlandskap SV

Operativ temperatur Kontorlandskap SV
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IDA ICE setter automatisk opp en varmebalanse for alle beregningssoner. Ved bruk av 

varmebalansen er det enkelt for brukeren å få en oversikt over energibalansen i modellen og 

gjør feilfinning enklere. Figur 5.5 viser varmebalansen for kontorlandskap SØ. Grafen i 

figuren viser ”Varme/kjøling fra luftstrømmer” er lik grafen som viser kjølebehovet for 

kontorlandskap SØ i Figur 5.4. 

 

 
Figur 5.5 Varmebalanse for kontorlandskap SØ 

Resultatene for maks. kjølebehov for begge kontorlandskapene er oppsummert i det 

følgende: 

 

• Kontorlandskap SØ 

o Maks. kjølebehov:  7 200 W 

o Spesifikk kjølebehov:  41,1 W/m² 

• Kontorlandskap SV 

o Maks. kjølebehov:  8 300 W 

o Spesifikk kjølebehov:  40,7 W/m² 

5.2 REVIT MEP 

Kjøleberegning i Revit MEP er basert på samme modell som varmebehovsberegningene, 

men hvor sonehøyden er tilpasset den faktiske romhøyden. 

 

Bruksmønster for interne varmelaster defineres i Revit MEP på timesbasis. Bruksmønsteret 

for personer og utstyr er derfor forenklet som illustrert i Figur 5.6. I tillegg til dette er det ikke 

mulig å sette inn nattkjøling. 

 

Varme/kjøling fra luftstrømmer

Varme/kjøling fra personer (inkl. latent varme)

Varme/kjøling fra utstyr

Varme/kjøling fra termisk masse

Varme/kjøling fra belysning

Varme/kjøling fra sol - direkte og diffus

Varme/kjøling fra vinduer (inkl. absorbert solenergi)
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Figur 5.6 Forenkling av bruksmønster for personer og utstyr i kjøleberegningen i Revit MEP. 

En annen begrensning ved kjølebehovsberegninger i Revit MEP er at det ikke er mulig å 

sette inn solskjerming.  I praksis kan kjøleberegningen derfor utelukkende benyttes i rom 

uten solskjerming eller rom uten utvendig fasade. 

 

Programmet oppgir ikke hvordan kjølebehovet varierer i løpet av dagen, men utelukkende 

maksimum kjølebehov og tidspunkt når maksimum kjølebehov inngår. Nedenstående 

oppsummerer resultatene fra kjøleberegningen. 

 

• Kontorlandskap SØ 

o Maks. kjølebehov:  18 400 W (sol 11,7 kW) 

o Spesifikk kjølebehov:  105 W/m² 

• Kontorlandskap SV 

o Maks. kjølebehov:  21 300 W (sol 12,8 kW) 

o Spesifikk kjølebehov:  104 W/m² 

5.3 MagiCAD Comfort and Energy 

Modellen som benyttes i kjøleberegningen i Riuska er tilnærmelsesvis samme modell som 

benyttet i varmebehovsberegningen eksportert fra MagiCAD Room. I kjølebehovs-

beregningen har det vært nødvendig å redusere romhøyden, slik at romhøyden går fra 

overkant dekke til underkant himling. 

 

Forutsetningene benyttet i kjøleberegningen er i overensstemmelse med dataene beskrevet 

innledningsvis i kapittel 5 og som fremgår i Tabell 3.1. I Riuska er det imidlertid utelukkende 

mulig å benytte timesbaserte brukstider, dvs. bruksmønsteret presentert i Figur 5.1 ikke er 

mulig å benytte. Bruksmønsteret for varmelast til personer og utstyr er derfor forenklet og er 

presentert i Figur 5.7. 
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Figur 5.7 Bruksmønster for person- og utstyrslaster benyttet i kjølebehovsberegningen i Riuska 

Utetemperaturen varierer i løpet av dagen, hvor maks. utetemperatur er 26,3 °C og minste 

utetemperatur er 19,6 °C. Figur 5.8 viser hvordan utetemperaturen varierer i løpet av dagen. 

 

 
Figur 5.8 Variasjon av utetemperatur i kjøleberegningen. 

Variasjon i temperaturen for begge kontorlandskapene er vist i Figur 5.9 for det 

dimensjonerende sommerdøgnet. Kjølingen i rommene er tilpasset en maksimum 

temperatur på 26 °C. Det er i beregningen i Riuska også lagt inn nattkjøling tilsvarende 

beregningen foretatt i IDA ICE. Beregningene vist i figuren er basert på en dynamisk 

beregning basert på timesverdier.  



 

  

 
Figur 5.9 Variasjon av temperatur i løpet av det dimensjonerende sommerdøgn for begge kontorlandskapene. 

Kjølebehovet for de to kontorlandskapene er vist i Figur 5.10. Kjølebehovene inneholder 

både nattkjøling og ventilasjonskjøling i vanlig driftstid. Bemerk instabilitet i beregningen 

etter driftstid, som indikerer at nattventilering styres unyansert. 

 

 
Figur 5.10 Variasjon av kjølebehovet for begge kontorlandskapene det dimensjonerende sommerdøgnet. 

Ved simulering av kjølebehov setter Riuska opp kjølebehovet på timesbasis fordelt på ulike 

kjøleposter, se Figur 5.11. Ved bruk av denne figuren er det enklere å evaluere og analysere 

kjølebehovene for de enkelte sonene samt gjøre feilfinning. 
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Figur 5.11 Varmelaster som fører til kjøling i kontorlandskap SØ. 

Resultatene for maks. kjølebehov beregnet ved bruk av Riuska er angitt i det følgende. 

 

• Kontorlandskap SØ 

o Maks. kjølebehov:  6 600 W 

o Spesifikk kjølebehov:  37,7 W/m² 

• Kontorlandskap SV 

o Maks. kjølebehov:  8 200 W 

o Spesifikk kjølebehov:  39,9 W/m² 

5.4 IES-VE 

Beregningsmodellen til simulering av kjølebehov er basert på modellen for varmebehovs-

beregninger, se avsnitt 2.5. Kjølingen forutsettes levert av et sentralt kjølebatteri i 

ventilasjonen, og luftmengden til hver sone er dimensjonert slik at den maksimale 

innetemperaturen er 26 °C. Ventilasjonen er behovsstyrt. 

 

Apache HVAC er et ventilasjonssystemverktøy i IES-VE som blir brukt for å simulere mer 

komplekse systemer. Det har i dette prosjektet ikke vært tid til å bruke dette til å simulere 

behovsstyrt ventilasjon, pga. problemer med modelleringen. En profil ble laget i Apache som 

har verdi lik 1 på natten hvis innetemperaturen er over 22 °C, og verdi lik 0 på dagen. Denne 

ble brukt til å simulere en nattkjøling på ventilasjonsanlegget.  

 

Dimensjonerende sommerdøgn fra værfilen i programmet er brukt. I værfilen kan man endre 

på maksimal utetemperatur. Den opprinnelige maksimale utetemperaturen på 26,7 °C er 

brukt i disse simuleringene. IES-VE inneholder et bredt spekter av værfiler, og det er enkelt 

å tilpasse de dimensjonerende værforholdene.  

 



 

  

Solavskjermingen er modellert som utvendige persienner med en transmisjonskoeffisient på 

0,14. Total g-verdi for vindu og solavskjerming er 0,035. Denne er styrt slik at 

solavskjermingen er på når innstrålingen er større enn 180 W/m2.  

 

Maksimum utetemperatur 26,7°C 

Driftstid ventilasjon 7:00 – 20:00 

Overflatematerialer gulv/vegg/himling tre/gips/gips 

Driftstid nattkjøling 20:0 – 07:00 
Tabell 5.2 Programspesifikke forutsetninger brukt i kjølelastberegningen.  

IES-VE beregner kjølebehovet etter CIBSE eller ASHRAE standard, der det 

dimensjonerende døgn blir simulert dynamisk. Beregningsmetode velges i starten av 

simuleringen. Figur 5.12 viser den operative temperaturen i de to simulerte sonene gjennom 

det dimensjonerende sommerdøgn for Oslo. Det kan sees hvordan innetemperaturen 

avhenger av den varierende interne varmelasten.  

 

 
Figur 5.12 Operativ temperatur for Kontorlandskap SØ og SV for dimensjonerende sommerdøgn fra simuleringer i IES-VE. 

 

Kjølebehovssimuleringene i IES-VE kan kjøres med ett dimensjonerende døgn for hver 

måned slik at man får ut resultater månedsvis. Dette kan sees i Figur 5.13, hvor resultater 

fra mai – september er vist. Dette er også noe brukeren kan velge ved simuleringsstart. I 

resultatverktøyet i IES-VE kan man velge variabler som er ønsket framstilt. De kan 

fremstilles visuelt på selve 3D-modellen som for eksempel farger på flater, eller som grafer, 

tablåer og rapporter. Rapportene er tilpasset britiske og amerikanske standarder. Det er et 

begrenset antall variable å velge av. Disse er ofte lite detaljerte, og informasjon om 

varmeoverføring gjennom hver enkelt flate er ikke tilgjengelig. Kun sammensatte outputs 

som «external conduction» skrives ut, noe som gjør feilsøking krevende.  
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Figur 5.13 Varmebalanse for Kontorlandskap SV som vist i resultatverktøyet i IES-VE. Kjøling gjennom ventilasjonen, "Aux vent gain".  

Resultatene fra kjølebehovssimuleringene utført i IES-VE kan sees i det følgende, der både 

maksimalt behov og varmebalanse er angitt for hver av sonene.   

 

• Kontorlandskap SØ 

o Maks. kjølebehov:  7180 W 

o Spesifikt kjølebehov:  39,7 W/m² 

• Kontorlandskap SV 

o Maks. kjølebehov:  8452 W 

o Spesifikt kjølebehov:  38,6 W/m² 

 

   Kontorlandskap SØ Kontorlandskap SV 

Transmisjonstap Eksternt [W] -106 -753 

Internt [W] -252 -499 

Konveksjonstap Ventilasjon [W] -7180 -8452 

Infiltrasjon [W] 2 1,8 

Soltilskudd [W] 399 1131 

Interne laster [W] 7134 8634 
Tabell 5.3 Varmebalanse i de to simulerte sonene fra kjølebehovssimuleringene i IES-VE.  

Det bør bemerkes at feilfinning i IES-VE er svært vanskelig og at de angitte resultater er 

tilkommet etter en omfattende kvalitetssikring opp mot de andre resultater. 



 

  

5.5 Oppsummering 

Figur 5.14 viser en sammenligning av totalt kjølebehov for kontorlandskap SØ og SV 

simulert ved bruk av de ulike programvarene undersøkt i rapporten. Sammenligningen viser 

avvik mellom Revit MEP og de resterende programmene. Kjølebehovet beregnet i Revit 

MEP har klart høyest verdi. Dette skyldes at det ikke er mulig å inkludere solskjerming i 

beregningen, noe som setter store begrensninger til bruken av programvaren.  

 

Resultatene fra IDA ICE, MagiCAD Comfort & Energy og IES-VE ligger i samme område. 

Største variasjon mellom disse resultatene er på 8 %, noe som er innenfor akseptabelt 

område ved slike beregninger. 

 

 
Figur 5.14 Sammenligning av totalt kjølebehov for begge kontorlandskapene simulert ved bruk av ulike programvarer. 

De største utfordringene ved bruk programvarene til beregning av kjølebehov ved er 

oppsummert i det følgende: 

 

 Ved bruk av samme beregningsmodell som varmebehovsberegningene er det 

nødvendig manuelt å korrigere romhøyden. 

 Begrensning i oppløsning på definisjon av driftstider/bruksmønster for interne 

varmelaster. 

 Inkludere nattkjøling i enkelte programmer var enten vanskelig å få til eller ikke mulig. 

 Styring av solskjerming foretas på ulike måter i de forskjellige programvarene og kan 

derfor være vanskelig direkte å sammenligne solvarmetilskuddet. 

 Kvalitetssikring av beregningene kan være utfordrende grunnet kompleksitet i 

programmer og manglende visualisering av resultater. 
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Det er satt opp en sammenligning av sentrale parametre, som har vært undersøkt i 

kjølebehovsberegningene. Tabell 5.4 inneholder denne sammenligningen visualiserer 

programvarenes egnethet til bruk ved norske forhold. Det vurderes at kjølebehovs-

beregningen i Revit MEP har for store mangler til å kunne brukes i prosjekteringsøyemed på 

nåværende tidspunkt. Det poengteres til denne sammenligningen at Revit MEP ikke er lagd 

til å prosjektere tekniske anlegg, mens de resterende programvarene nettopp har 

inneklimasimulering som hovedfunksjon. Bruk av Revit MEP har imidlertid potensial, da 

programmet er mye brukt i prosjektering av tekniske anlegg og vil kunne effektivisere 

arbeidsprosessen med dimensjonering av kjøleanlegg. I tillegg til dette er det stor forskjell på 

innkjøpskostnad på de ulike programmene, hvor IES-VE og IDA ICE har de klart største 

kostnader og en bør derfor sette større krav til beregningsmetodikken i disse programmene. 

 

 IDA ICE MagiCAD  
Comfort & Energy 

Revit MEP IES-VE 

Klimadata     

Solskjerming     

Interne varmelaster     

Nattkjøling     

Ventilasjonskjøling     

Vurdering til bruk i Norge     
Tabell 5.4 Oppsummering og sammenligning av sentrale parametre undersøkt i rapporten ved varmebehovsberegninger. Grønn tilsvarer 

”Tilfredsstillende”, gul tilsvarer ”Enkelte mangler” og rød tilsvarer ”Ikke tilfredssillende”. 

 

  



 

  

6 KONKLUSJON 

BIM programmer som Revit og AutCAD benyttes i dag aktiv i de fleste BIM prosjekter. 

Begge programmer har i en årrekke hatt applikasjoner, hvor det er mulig å foreta kjøle- og 

varmebehovsberegninger. Statsbygg ønsker derfor å undersøke muligheten til å benytte 

BIM programmer til beregning av varme- og kjølebehov for å effektivisere dimensjonering av 

de tekniske anleggene samt utvikle bruken av BIM. 

Formålet med rapporten er derfor å undersøke muligheten for å foreta kjøle- og 

varmebehovsberegninger på romnivå i programmer som benyttes til prosjektering i BIM 

prosjekter. 

Undersøkelsen viste at beregningsapplikasjoner i BIM basert programvarer er i positiv 

utvikling. Det er viktig å poengtere til prosjekteringsverktøy som Revit MEP at disse er lagd 

for å prosjektere tekniske anlegg ikke for å utføre inneklimaberegninger. En direkte 

sammenligning med desiderte inneklimasimuleringsprogrammer må derfor tas med 

forbehold i forhold til forskjeller i kompleksitet i den matematiske beregningsmodellen som 

ligger bak programmene og utviklernes kapasitet til å videreutvikle beregningsapplikasjonen. 

 IDA ICE MagiCAD 
Comfort & Energy 

Revit MEP IES-VE 

MagiCAD 
Room 

Riuska 

Generelt Brukergrensesnitt      

Integrert i modelleringsverktøy      

Import av BIM      

Import av IFC modeller      

Import av CAD filer      

Innkjøpskostnad      

Varmebehovs-
beregning 

Transmisjonstap mot uteluft 
(tak, vegg, gulv)  

     

Kuldebrotap      

Transmisjonstap mot interne 
kalde rom 

     

Ventilasjonstap      

Infiltrasjonstap      

Varmetap mot grunn Ikke testet 

Vurdering til bruk i Norge      

Kjølebehovs-
beregning 

Klimadata  

Ikke mulig 

   

Solskjerming     

Interne varmelaster     

Nattkjøling     

Ventilasjonskjøling     

Vurdering til bruk i Norge     
Tabell 6.1 Oppsummering av sentrale parametre i undersøkelsen. Grønn tilsvarer ”Tilfredsstillende”, gul tilsvarer ”Enkelte mangler” og rød 

tilsvarer ”Ikke tilfredssillende”. 

Selv om varme- og kjølebehovsberegninger blir lettere tilgjengelige i BIM baserte 

prosjekteringsverktøy er det viktig at det fremdeles er fagfolk som utfører beregningene og 

evaluerer resultatene. Hvis det ikke er fagfolk som utfører beregningene er det stor risiko for 

beregningsfeil og dermed prosjekteringsfeil av klimatekniske anlegg.  
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I det følgende er alle undersøkelsene for de ulike programmene oppsummert. 

 

IDA ICE 

Største ulempene er høy innkjøpspris og at det krever forholdsvis høy kompetanse for 

bruker å benytte programmet. I tillegg til dette er programmet et inneklimsimuleringsprogram 

og kan derfor ikke benyttes til prosjektering av VVS installasjoner. I IDA ICE er det mulig å 

bruke IFC import, men setter store krav til IFC modellen. Det vil derfor ofte være nødvendig 

med enkelte manuelle tilpasninger, noe som kan være tidskrevende og øker risikoen for feil i 

beregningsmodellen. 

 

Varmebehovsberegninger foretat i IDA ICE vurderes å være tilfredsstillende i forhold til 

beregning foretat iht. NS 12831. IDA ICE kan derfor benyttes til dimensjonering av 

varmeanlegg. 

 

Programmet kan utføre detaljerte kjølebehovsberegning og brukes i dag i enkelte prosjekter 

til beregning av kjølebehov. IDA ICE anbefales til kjølebehovsberegninger, for det er mer 

komplekse forhold som bør tas hensyn til, eksempelvis utnytte termisk masse og nattkjøling 

eller risiko for stor varmestråling fra vinduer. 

 

MagiCAD Room 

Programmet inneholder en varmeberegningsapplikasjon, men brukes til modellering i forhold 

til IFC import til Riuska. Hvis det ikke foreligger en eksisterende modell i programmet er det 

nødvendig å bygge opp en modell manuelt, noe som kan være tidskrevende. 

 

Varmebehovsberegninger foretatt i programmet mangler varmetap ved kuldebro, men 

vurderes ellers å være tilfredsstillende. Varmetap mot grunn er ikke undersøkt. Beregningen 

har stort potensial da prosjektering og beregning kan utføres i samme program som øvrig 

prosjektering. 

 

Det er ikke mulig å simulere kjølebehov i programmet, men modellen kan uproblematisk 

overføres til Riuska. 

 

Riuska 

Programmet kan importere IFC modeller fra MagiCAD Room uproblematisk. Programmet 

kan også importere generelle IFC modeller, men IFC modellene må da tilpasses importen til 

Riuska for å unngå problemer i importen. Selv om IFC modellen ikke importeres 100 % 

korrekt importeres geometrien og det er mulig manuelt å bygge opp beregningsmodellen. 

Det er imidlertid en del begrensninger i den manuelle modelleringen som ikke forekommer 

ved 100 % korrekt IFC import så som plassering av flere vinduer på en vegg. 

 

Tilsvarende MagiCAD Room vurderes varmebehovsberegningene å være tilfredsstillende, 

men inneholder ikke varmetap til mekanisk ventilasjon. Varmetap mot grunn er ikke 



 

  

undersøkt. Det er derfor mulig å benytte programmet til dimensjonering av varmeanlegg, 

men brukeren må vite at undertemperert ventilasjon ikke inngår i beregningen. 

 

Kjølebehovsberegninger kan også utføres ved bruk av programmet. Sammenlignet med 

programvarer som IDA ICE og IES-VE har programmet begrensninger, men for de fleste 

byggeprosjekter i Norge kan programmet benyttes, så lenge brukeren kjenner til disse. 

 

Revit MEP 

Revit MEP er det eneste programmet som utelukkende har prosjektering av tekniske anlegg 

som hovedfunksjon. Applikasjonen til beregning av varme- og kjølebehov er derfor ikke like 

komplekse som de resterende programmene. 

 

Det vurderes at Revit MEP har for store begrensninger til å kunne brukes til varme- og 

kjølebehovsberegninger. For at programmet skal kunne benyttes er det nødvendig å 

videreutvikle beregningsmetodikken.  

 

Revit MEP har stort potensial, da programmet er mye brukt til BIM prosjektering 

arbeidsprosessen med dimensjonering av varme- og kjøleanlegg kan effektiviseres hvis det 

blir mulig å benytte programmet til beregninger. Sammenlignet med tidligere undersøkelse 

av varme- og kjølebehovsberegningene i Revit MEP viser at beregningsapplikasjonene er i 

positiv utvikling. 

 

IES-VE 

Største ulempene er høy innkjøpspris og at det krever forholdsvis høy kompetanse for 

bruker å benytte programmet. I tillegg til dette er programmet et inneklimsimuleringsprogram 

og kan derfor ikke benyttes til prosjektering av VVS installasjoner. IES-VE inneholder IFC 

import, men det vil ofte være nødvendig med enkelte manuelle tilpasninger, noe som kan 

være tidskrevende og øker risikoen for feil i beregningsmodellen. 

 

Varmebehovsberegninger foretat i IES-VE vurderes å være tilfredsstillende i forhold til 

beregning foretat iht. NS 12831, men med forbehold om varmetap mot grunn. Detaljerte 

output-verdier og feilsøking i programmet har vist seg å være svært tidkrevende 

sammenlignet med andre programmer og håndberegninger ved varmebehovsberegninger. 

Vi kan derfor ikke anbefale at programmet benyttes til dette formålet. 

 

Programmet kan utføre detaljerte kjølebehovsberegning og brukes i dag i enkelte prosjekter 

til beregning av kjølebehov. Tilsvarende IDA ICE anbefales programmet til kjølebehovs-

beregninger, hvor det er mer komplekse forhold som bør tas hensyn til. Det bemerkes 

imidlertid at feilsøking i IES-VE er svært vanskelig og angitte resultater er tilkommet etter en 

omfattende kvalitetssikring opp mot de andre resultater. 
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7 ANBEFALINGER TIL ENDRINGER I PROGRAMVARER 

Undersøkelsen foretatt i rapporten har avdekket en rekke ulemper og begrensninger i 

forhold til å kunne bruke programvarene i norsk kontekst. Det er i det følgende oppsummert 

anbefalinger for endringer for de ulike programvarene, slik at det er bedre tilpasset bruk i 

norsk kontekst. 

 

Generelt for alle programmer 

 Volum over himling  

o er en utfordring i kjøle- og varmebehovsberegninger, da volumet inngår i 

varmebehovsberegningen, men ikke i kjølebehovsberegningen. Det kan 

derfor med fordel inkluderes en applikasjon, slik at det enkelt kan tilpasses 

beregning. 

 Ytterveggarealer ved dekkeforkanter 

o Høyde på fasade defineres ut i fra sonehøyden. I varmebehovsberegninger 

betyr dette at fasadeareal ved dekkeforkanter ikke inngår i beregningen. 

Arealet må inngå i beregningen iht. NS 12831. 

 

Revit MEP 

 DUTv 

o Default dimensjonerende utetemperatur vintersituasjon er feil og bør endres. 

 Undertemperert ventilasjon 

o Undertemperert ventilasjon bør inngå i beregning av varmebehov på romnivå. 

 Kvaliteter transparente elementer 

o Det kan med stor fordel gjøres enklere å definere kvaliteter på 

glasselementer og integreres direkte i programmet. 

 Slabs og varmetap 

o Varmetap til kalde rom i etasje over eller under bør kunne inngå i 

varmebehovsberegningen selv om det er plassert et slab mellom sonene 

 Infiltrasjon 

o Spesifikk infiltrasjon bør kunne defineres at bruker. 

 Nattventilering 

o Nattventilering kan med fordel integreres i kjølebehovsberegning, da dette 

kan ha stor betydning for kjølebehovet på romnivå. 

 Solskjerming 

o Bruk av solskjerming må kunne inngå i kjølebehovsberegningen, hvis 

applikasjonen skal være brukbar. 

 

  



 

  

MagiCAD Room 

 Kuldebroer 

o Mangler varmetap til kuldebroer 

 Import av geometri 

o Dette kan med fordel videreutvikles 

 

Riuska 

 Mekanisk ventilasjon 

o Undertemperert luft fra mekanisk ventilasjon bør inngå i 

varmebehovsberegningen. 

 Import av geometri 

o Dette kan med fordel videreutvikles 

 

 

IES-VE 

 Import av geometri 

o Dette kan med fordel videreutvikles 

 

 

IDA ICE 

 Import av geometri 

o Dette kan med fordel videreutvikles 
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RÅDGIVERE MED SPISSKOMPETANSE 

 

Erichsen & Horgen er Norges største rådgiverselskap med 

spisskompetanse innen VVS, energi og klimateknikk, særlig for bygg i 

kaldt klima. Våre ingeniører leverer i tillegg et bredt spekter av 

tilgrensende spesialiserte tjenester for bygge- og eiendomsbransjen. 

 

Vi yter rådgivning og prosjektering for alle prosjektfaser fra utvikling 

og utredning av muligheter, via detaljering av planer til 

bygging/implementering og drift. 

 

Vi deltar aktivt i utvikling av vårt fag, både ved deltakelse i komiteer, 

arbeidsgrupper og ved forskning og utvikling innenfor de fag vi har 

spisskompetanse i.  

 

Årlig utføres flere hundre store og små oppdrag innenfor følgende 

områder: 

 Inneklima 

 Dagslys 

 Energibruk 

 Miljø 

 Bygningsfysikk 

 Brannteknikk 

 Sanitær og utendørs VVS 

 Energiforsyning 

 Varmeanlegg 

 Gass varmeanlegg 

 Medisinsk gass og trykkluft 

 Kuldeanlegg 

 Luftbehandlingsanlegg 

 Luftkjøleanlegg 

 Automatikk og SD-anlegg 

 Avfallsug og støvsugeranlegg 


