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”When humans acquired language, we learned not just how to listen but how
to speak. When we gained literacy, we learned not just how to read but how to
write. And as we move into a digital reality, we must learn not just how to use
programs but how to make them”
-Douglas Rushkoff

SAMMANFATTNING
Tidigt i utformningsprocessen måste arkitekten ta flera viktiga beslut som direkt påverkar
slutresultatet. Byggkostnad, energieffektivitet, hållbarhet såväl som arkitektoniska kvalitéer
riskerar att fallera ifall arbetet baseras på en utformning som har grundläggande problem.
Ett sätt att hantera denna svårighet är att skapa ett datorverktyg som ger arkitekten
indikationer på hur byggnadens utformning påverkar dess prestanda.
För att undersöka denna möjlighet har en modell som parametriskt genererar byggnadsutformningar och beräknar dessas prestanda tagits fram. Prestandabedömningen sker
inom tre huvudsakliga kriterier: byggkostnad, energiförbrukning och dagsljusinsläpp.
Resultatet av detta arbete validerades därefter genom en bedömning av modellens
användarvänlighet och dess potential som verktyg i utformningsprocessen.
Det visade sig vara möjligt att programmera en sådan modell. Då de genererade
utformningarna inte har fullgod detaljeringsgrad kan dock inte resultaten användas för
bedömning av den slutgiltiga byggnadens prestanda med tillfredsställande säkerhet. Som
underlag för jämförelse mellan olika utformningsförslag är däremot funktionaliteten god
och tillfrågade inom byggbranschen uttryckte ett intresse kring arbetet.
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ABSTRACT
Early in the design process, the architect must take several important decisions that
directly affect the end result. Construction costs, energy efficiency, sustainability as well as
architectural qualities are likely to fail if the work is based on a design that has
fundamental flaws. One way to handle this issue is to create a computer tool that provides
the architect indications of how design affects the performance of the building.
To investigate this possibility, a model that parametrically generates building designs and
calculates their performance has been developed. Performance assessment is conducted
within three main criteria: construction cost, energy consumption and daylight. The result
of this work is then validated by an assessment of usability and its potential as a tool in the
design process.
It proved possible to develop such a model. The level of detail in the generated designs
are not adequate to provide results of the building's final performance with reasonable
confidence. However, as a basis for comparison between different design proposals
functionality is good and the respondents in the construction industry expressed an
interest in the work.
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1 INLEDNING
1.1 BAKGRUND
Den metod för bostadsbyggande som under 60- och 70-talet utvecklades med mer fokus
på produktionsvänlighet än kundanpassning misslyckades av flera anledningar (Lessing et
al 2005). Konstruktion, tillverkning, montering och andra relaterade processer kräver en
sammanhängande struktur genom hela byggprocessen för att leverera maximalt värde till
kunderna (Lessing et al 2005). En noggrann planering av all verksamhet är därför särskilt
viktig i de tidiga stadierna av projekt där extra uppmärksamhet måste ägnas åt den
arkitektoniska likväl som den ingenjörsmässiga utformningen (Lessing et al 2005).
Smart design och planering kan bidra till mer sparsamt användande av naturtillgångar,
öka livslängden och minska miljöförstörelsen (Fuchs et al 2008). Ingen annan sektor i
industrin använder mer material och energi, skapar mer avfall och bidrar med mindre
material för återvinning än byggnadsindustrin (Fuchs et al 2008). Byggnader står för 40%
av de totala koldioxidutsläppen inom den europeiska unionen (Directive 2010/31/EU of the
European Parliament 2010).
Det är allmänt vedertaget att de viktigaste besluten kring byggnadens utformning som
påverkar dess hållbarhet måste tas av arkitekten tidigt i utformningsprocessen (Schlueter
et al 2009). Traditionellt sett är det dock endast i de få fall där fokus ligger vid att
byggnaden ska klara specifika hållbarhetskrav som en analys av utformningens prestanda
sker i tidigt skede (Schlueter et al 2009). Bristen på integration av i utformningsprocessen
leder till omfattande förändringar av utformningen i slutskedet för att nå upp till de ställda
kraven, detta riskerar att den slutgiltiga utformningen är hållbar energimässigt men inte
arkitektoniskt (Schlueter et al 2009).
Det kan tyckas uppenbart att arkitekten ska använda datorverktyg för att kunna
implementera prestandabedömningar tidigt i utformningsprocessen (Schlueter et al 2009).
Det finns emellertid inga program som sömlöst och holistiskt integrerar en
prestandabedömning för att stödja arkitektens beslut kring byggnadens utformning, de
programvaror som är avsedda för detta kräver en specialistkunskap den arkitekt eller
ingenjör som är ansvarig för utformningen sällan besitter (Schlueter et al 2009). Denne har
dock stor kunskap om form, funktion, material och tekniska system för utformningen.
Denna information kan, om den bestäms i utformningsfasen, användas som indata för
utvärdering av byggnadens prestanda (Schlueter et al 2009).
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Det är viktigt att tidigt i utformningsprocessen ge arkitekten feedback om utformningens
prestanda (Brahme et al 2001). Mängden av information och komplexiteten medför dock
att datorstödda beräkningsmetoder krävs (Brahme et al 2001).

1.2 SYFTE OCH MÅL
Denna studie kommer att undersöka möjligheten att parametrisera utformningsprocessen
av ett bostadshus genom att generera ett antal byggnadsutformningar där varje
utformnings prestanda automatiskt kommer att beräknas. En modell som utför detta
kommer att programmeras för att validera konceptet.

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
Går det att programmera en modell som automatiskt beräknar prestandan för
utformningen av att lamellhus?
Kan detta vara ett användbart verktyg för arkitekten i utformningsskedet av
byggprocessen?

1.4 AVGRÄNSNINGAR
För konceptvalideringen kommer ett flerbostadshus med en enkel, rektangulär
byggnadsform och en förenklad principplanlösning, där varje våningsplan delas in i fyra
bostadszoner och en trapphuszon, beaktas. Detta för att hålla beräkningstiderna på en
rimlig nivå samt för att minimera felkällorna.
Då det huvudsakliga syftet är att undersöka hur byggnadens utformning påverkar dess
prestanda kommer samma typ av golv, väggar, bjälklag, tak och fönster att användas för
varje utformning. Av samma orsak kommer ingen närmare analys av byggnadens bärande
konstruktion ske. Möjligheten att enkelt kunna testa olika byggnadskomponenter kommer
dock att undersökas.
Då det handlar om utformningar som senare kommer omarbetas i detalj kan de
genererade värdena endast kan ses som en indikation för byggnadsutformningens
prestanda och ett verktyg att jämföra utformningar mot varandra. För en exaktare
bedömning av den slutliga utformningens prestanda erfordras simuleringar och
beräkningar när detaljarbetet är utfört. Detta kommer inte att beaktas i detta
examensarbete då det redan finns ett flertal programvaror som utför detta.
Byggnaden placeras i Kiruna då platsen både är intressant med tanke på den
stadsomvandling som pågår och på grund av att det finns tillförlitliga väderdata för
platsen.
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1.5 TIDIGARE FORSKNING
Ämnet parametrisk utformning inom arkitektur har undersökts tidigare, bland annat av
Michaela Turrin, Peter von Buelow och Rudi Stouffs i studien ”Design explorations of
performance driven geometry in architectural design using parametric modeling and
genetic algorithms” (2011) där möjligheten att skapa en prestandsorienterad utformning av
ett tak genom parametrisering och optimering undersöks. De kom fram till att det är
fördelaktigt att snabbt kunna generera ett stort antal alternativa utformningar men att det
är viktigt att designern kan hantera detta stora urval. Detta resulterade i ett verktyg,
”Paragen”, som är tänkt att hjälpa användaren med just detta.
Utvärdering av byggnadsutformningens prestanda i utformningsskedet har studerats
tidigare, exempelvis i den tidigare nämnda studien ”Building information model based
energy/exergy performance assessment in early design stages” (2009) av Arno Schlueter
och Frank Thesseling. De utvecklade ett add-on-program till Autodesk Revit som ska ge
användaren en indikation om hur byggandens utformning påverkar dess energiprestanda.
Programmets användarvänlighet och beräkningshastighet lyfts fram där en statistisk
beräkningsmodell används istället för att en simulering utförs.
Funktionaliteten hos två av de viktigaste verktygen som används i detta arbete, Ladybug
och Honeybee har även dessa utforskats tidigare i studien ”Ladybug: A parametric
environmental plugin for grasshopper to help designers to create an environmentallyconscious design” (2013) av Mostapha Sadeghipour Roudsari, Michelle Pak och Adrian
Smith. De menar att Ladybug är det enda verktyg för Rhino och Grasshopper som
inkluderar väderanalys och -visualisering, orienteringsstudie, dagsljusanalys och
energimodellering.
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2 TEORI
2.1 PARAMETRISERING
Ordet parameter härstammar från grekiskans ”para” och ”metron” som kan översättas till
”förutom”, ”före” eller ”istället för” samt ”mått”, det syftar alltså till en term som ersätter
eller bestämmer ett annat värde. (Jabi 2013, s. 10)

2.1.1 PARAMETRISERING INOM ARKITEKTUR
Den första CAD-programvaran ”Sketchpad” som skapades av Ivan Sutherland redan 1963
innefattade parametriska funktioner. För hans doktorsavhandling i ämnet fick han motta
Turingpriset 1988 och Kyotopriset 2012. Det är således ingen ny idé och en naturlig del av
datorstödd modellering. Parametrisering introducerar en fundamental skillnad i
formgivningsarbetet, att olika delar i designen relaterar till och påverkas av varandra på ett
koordinerat sätt (Woodbury 2010, s. 11). Hur denna relation ter sig bestäms av regler eller
begränsningar som bestäms av programvaruutvecklaren eller användaren. Ett exempel på
en sådan regel är att dörrkarmens bredd alltid är konstant oavsett vilken bredd
dörrobjektet antar. I detta arbete kommer parametrisering användas i en större
omfattning. Istället för att automatisera en enskild byggnadskomponent kommer hela
byggnadens utformning styras utifrån de attribut användaren anger för densamma.

2.1.2 BIM
BIM (Building Information Modeling) är en process där en modell för en byggnad, som
förutom byggnadens geometri även innehåller information om projektet, upprättas.
Tids- och kostnadsinformation kan ses som extra dimensioner i modellen, därav uttrycken
4D respektive 5D. En viktig egenskap för BIM är att modellen kan användas i flera olika
programvaror. Byggnadsgeometrin kan göras i ett program, ventilationssystem i ett annat
och tids- och resursplanering i ett tredje. Denna egenskap kommer att utnyttjas i detta
arbete då den genererade utformningen ska gå att exportera för vidare bearbetning i
andra CAD-program.

2.2 BYGGNADSPRESTANDA
Den arkitektoniska kvalitén av en byggnads utformning är mycket svår att bedöma med
siffror för byggnadens prestanda. En utformning för ett flerbostadshus som presterar
väldigt lågt i någon av bedömningarna kan dock inte ses som lyckad.
De prestandamått som presenteras nedan ska således ses som indikatorer för en lyckad
arkitektur och inte som ett säkert bevis för detsamma.
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2.2.1 BRUTTOAREA OCH BOAREA
Bruttoarean (BTA) är summan av samtliga våningsplans area och begränsas av de
omslutande ytterväggarnas utsida eller annan angiven begränsning för mätvärdhet, såsom
öppningar i bjälklag och indragen entré (SS 21054:2009, s. 14). Boarea (BOA) är den yta i
en byggnad som är användbar för boende, ytterväggar, väggar mot trapphus och övriga
lägenheter är därmed exkluderade (SS 21054:2009, s. 23-26). Ett högt förhållande mellan
BOA och BTA är oftast att föredra ur ett ekonomiskt perspektiv.

2.2.2 BYGGKOSTNAD
Kostnaden är en avgörande faktor för ett nybyggnadsprojekt och påverkas direkt av
byggnadens utformning. För att undersöka hur denna förhåller sig i till olika utformningar
har en mängdningsfunktion implementerats i modellen.
Till denna har kostnaderna för varje komponent uppskattats med hjälp av Bygganalys lilla
prisbok enligt tabell 1. För varje utformning anges en totalkostnad, kr/m2 bruttoarea och
kr/m2 boarea.
Tabell 1: Byggkostnadskalkyl
Byggnadsdel

Pris Enhet

Mark, VVS, El

651

Kr/m2

Grund

937 Kr/m2

.Yttervägg

2696 Kr/m2

Fönster

6622 Kr/m2

Bjälklag

1550 Kr/m2

Undertak
Vindsbjälklag
Tak

844

Kr/m2

Trappa

100000 Kr/våning

Hiss, 2 stannplan

698050 Kr/st

Hiss, extra stannplan
Inredning lägenhet
Inredning kök & badrum
Inredning övrigt

Uppskattat pris

Kr/m2

1550 Kr/m2
949

Kommentar

Uppskattat pris
Osiolerat yttertak
Uppskattat pris

95000 Kr/st
3979 Kr/m2
17983

Kr/m2

4541 Kr/m2

65% av BTA
5% av BTA
30% av BTA

2.2.3 ENERGI
Byggnadens energiprestanda simuleras med Energyplus, ett simuleringsverktyg utvecklat
för U.S. Department of Energy. Energyplus tar hänsyn till vilka tider utrymmena brukas och
hur brukarna agerar, exempelvis vilka tider som belysning och utrustning används eller till
och med hur fönster öppnas varma sommardagar. Det finns ett antal förinställda profiler
som behandlar dessa parametrar, i detta arbete har en standardprofil för lägenheter
använts.
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Ventilationssystemet är inställt som ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning
(FTX) med 85% effektivitet. Luftomsättningen är enligt Miljöbyggnads kriterier för betyget
guld satt till 7 liter per sekund och person plus 0,35 liter per sekund och m2 golvyta. Dessa
inställningar är desamma för samtliga utformningar.
De olika byggnadsdelarnas värmemotstånd har angetts utifrån byggmaterialfabrikanten
Isover och fönstertillverkaren Elitfönsters uppgifter enligt tabell 2.
Tabell 2: Konstruktionslösningar
Byggnadsdel
Grund
Yttervägg
Innervägg
Bjälklag
Vindsbjälklag
Fönster

Referens
Isover G:302
Isover Y:302-1
Isover I:214
Isover M:205
Isover V:302
Elitfönster Harmoni

Konstruktion
Isolerad betongplatta på mark
Träregelstomme, träpanel
Träregelstomme, gips
Masonitebalk, gips
Träregelstomme, lösull
3-glas

U-värde
0,10
0,10
0,084
1,0

Kommentar

Lägenhetsavskiljande
Lägenhetsavskiljande

2.2.4 DAGSLJUS
Det finns ett antal sätt att mäta och simulera hur solens strålning påverkar en byggnad.
Det enklaste är det som är angett i BBR, med ett krav på hur stor area fönsteryta som
krävs i förhållande till golvyta. Detta krav som ska beaktas som vad det är, en lägsta nivå
för hur många fönster en byggnad bör ha. Det tar dock inte hänsyn till fönstrens placering
vilket innebär att det egentligen säger lite om hur inomhusmiljön är.
Nästa steg är att utföra beräkningar eller simuleringar för hur dagsljusinsläppet ter sig. Det
finns ett flertal sätt att uppskatta detta. Ett av de vanligast förekommande är att beräkna
dagsljusfaktorn som exempelvis används i certifieringsorganet Miljöbyggnads bedömning
av byggnader.
Dagsljusfaktorn definieras som förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus. Som
ljuskälla för simulering används en himmel som efterliknar en mulen dag och simuleringen
utförs oftast vid ett tillfälle, den 21 september klockan 12.00. Förutsättningarna gör att
byggnadens rotation och placering i longitudinell riktning är betydelselös. Dagsljusfaktor
är därmed ett relativt trubbigt instrument att beskriva dagsljusprestandan med då
variationer i rotation, årstider och väderlek inte beaktas. Även enheten i sig ett problem,
hur stor del av ljusstyrkan som tar sig in i rummet säger väldigt lite om vilken kvalité ljuset
är av och hur det upplevs av brukarna.
Dagsljusautonomi är ett av flera alternativa sätt att mäta dagsljusprestandan med. Teorin
bakom denna har funnits i närmare 30 år och idag använder sig bland andra
certifieringsorganet LEED sig av dagsljusautonomi för att bedöma byggnaders
dagsljusprestanda. Vid simulering tas hänsyn till väderförhållandena på den aktuella
platsen. Ett värde av ljusstyrkan beräknas i varje mätpunkt och för varje mättillfälle. Antalet
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mättillfällen är vanligtvis ett per timme vid de tillfällen byggnaden nyttjas. Ljusstyrkan
anges antingen i lux eller W/m2. Vid simuleringen används en klar himmel.
Resultatet av en simulering för dagsljusautonomin kan bedömas på ett antal olika sätt. För
att bedöma den så kallade rumsliga dagsljusautonomin bestäms ett nedre värde för när
ljusstyrkan anses kunna ersätta artificiell belysning. Vanligtvis motsvarar detta 300 lux.
Därefter beräknas ett procentuellt värde för hur stor andel av mättillfällena som detta
villkor uppfylls vid varje mätpunkt. Det är även möjligt att ange ett övre värde för
ljusstyrkan då denna anses vara besvärande för användarna och kan orsaka oönskad
uppvärmning. På samma sätt fås ett procentuellt resultat för hur stor del av mättillfällena
som detta överstigs, vanligtvis 1000 lux.
För att generera ett värde som enkelt kan jämföras mellan olika utformningar kommer
detta arbete att fokusera på att villkoret för när ljusstyrkan överstiger 300 lux mellan
klockan sju på morgonen och nio på kvällen. Detta innebär att ljusstyrkan beräknas 5110
gånger i varje mätpunkt.

2.3 BYGGNADSUTFORMNING
De flerbostadshus som har byggts i Sverige från slutet av 1800-talet och framåt kan
sorteras in under fyra huvudgrupper: flerbostadsvillor, sluten kvartersbyggnad, lamellhus
och punkthus (Björk et al 2003, s. 19). Var och en av dessa huvudgrupper innefattar i sin
tur en mängd olika byggnadstyper med varierande material, konstruktionslösningar och
arkitektoniska uttryck (Björk et al 2003, s. 26-165).

2.3.1 LAMELLHUS
Lamellhuset definieras som ett flervåningshus som har två eller flera våningar över mark
och minst två invändiga trapphus, vidare är byggnaden är inte vinklad eller sammanbyggd
med hus på grannfastighet. (Boverket 2007). Ett lamellhus upprepar sig till skillnad från
punkthuset i sidled (Bodin et al 2008, s. 240). Ofta har de två till tre trapphusenheter där
vardera trapphus betjänar två till fyra lägenheter per våningsplan (Björk et al 2003, s. 19).
De började byggas på 30-talet men fick dominerande ställning först efter 1945 (Björk et al
2003, s. 19). Inledningsvis byggdes två varianter av lamellhus, smalhusen som var 8-12
meter breda med genomgående lägenheter och tjockhusen som var bredare och hade
enkelsidiga lägenheter (Björk et al 2003, s. 75). Under 60-talet byggdes även en högre
variant, kallad skivhuset, med en byggnadshöjd på uppåt 9 våningar (Björk et al 2003, s.
108). På 70-talet byggdes även loftgångshuset där varje lägenhet har en separat entré
som via en loftgång nås från ett trapphus som ligger utanför den egentliga huskroppen
(Björk et al 2003, s. 87).
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Lamellhusets relativt sett enkla utvändiga utformning och modulära egenskaper gör att
hustypen lämpar sig bra för denna fallstudie. Vidare är lamellhuset intressant ur ett
historiskt perspektiv då denna hustyp var dominerande under miljonprogrammet och
därmed har kommit att bli en symbol för utanförskaps- och problemområden. Dess
kvalitéer kan dock inte förbises och med all sannolikhet kommer lamellhuset ha en
framträdande ställning även i framtidens samhällsbyggande. Därmed är vidare optimering
och utveckling av lamellhuset alltjämt intressant.
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3 METOD
3.1 FORSKNINGSSTRATEGI
Det finns tre typer av forskningsstrategier vid en studie, den kvalitativa, den kvantitativa
samt den mixade metoden (Creswell 2014, s. 3). Den kvalitativa och den kvantitativa kan
ses som ytterligheter på en sammanhängande skala där en studie ofta innefattar element
från bägge metoder men kan tendera att vara mer åt ena hållet än det andra (Creswell
2014, s. 3). Den mixade metoden används då en studie ligger mitt på skalan och en sådan
tendens inte kan utläsas (Creswell 2014, s. 3). Forskning som främst presenteras med ord
och fallstudier är oftast kvalitativa samtidigt som de som främst presenteras med siffror
och experiment är kvantitativa (Creswell 2014, s. 12).
En fallstudie inom den kvalitativa forskningsmetoden kan utföras på flera olika sätt där den
utforskande fallstudien lämpar sig i de fall där studien inte har något på förhand tydligt
och enkelt resultat (Yin 2003).
Detta arbete utförs med en kvalitativ forskningsmetod med fokus på en utforskande
fallstudie.

3.2 FALLSTUDIE
För att utvärdera möjligheterna för en parametriserad utformningsprocess där
byggnadens prestanda utvärderas utförs en fallstudie där målsättningen är att
programmera en modell som utför detta. Denna beräknar eller simulerar ett antal
egenskaper för byggnaden som påverkas av dess arkitektoniska utformning. Utifrån
resultatet av denna studie besvaras frågeställningarna för arbetet genom en utvärdering
av den slutliga modellens kapacitet.

3.3 DATAINSAMLING
Arbetet med modellen föregås av en analys av vilka prestandamått som denna ska
behandla och hur dessa ska redovisas. När målsättningen för vad modellen ska prestera
fastställts undersöks olika programvarors möjligheter att utföra dessa huvudfunktioner och
hur de kan sammanfogas till en gemensam modell i en och samma programvara.
Därefter analyseras varje huvudfunktion utifrån vilken indata denna kräver och på så sätt
kan arbetets omfattning utrönas.
Själva programmeringsarbetet inleds med att skapa en modell som utför de flesta
underfunktioner som tillgodoser huvudfunktionerna med indata. Därefter fortlöper
programmeringsarbetet med att implementera varje huvudfunktion en efter en.
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Slutligen optimeras modellen genom en iterativ arbetsprocess där varje huvudfunktion
isoleras från de övriga och testkörs med olika inställningar och förutsättningar. Utfallet av
varje körning dokumenteras och analyseras mot resultat från tidigare körningar samt
referenssiffror till det att funktionen anses vara tillfredsställande. När detta utförts för varje
huvudfunktion aktiveras samtliga och därmed har modellen full funktionalitet.

3.4 UTVÄRDERING
Vid utvärdering av modellens kapacitet beaktades främst två aspekter; användarvänlighet
och värdet av de genererade resultaten. Ett flertal olika scenarier där olika
byggnadsutformningar och förutsättningar beaktas ligger som grund för bedömningen.

3.4.1 ANVÄNDARVÄNLIGHET
Modellens användarvänlighet utgår från en tänkt slutanvändarens perspektiv. Modellens
gränssnitt är en i stor utsträckning subjektiv fråga som därmed är svår att bedöma. Istället
kommer denna bedömning rikta sig mot hur komplicerat det är att använda modellen.
Inlärningströskeln bör vara låg genom en hög överskådlighet, ett logiskt och lättbegripligt
arbetsflöde som leder användaren till ett entydigt resultat. De gånger en körning av en
eller annan anledning inte kan genomföras är det viktigt att det tydligt framgår vad
problemet är. En hög utformningsfrihet där användarens kreativitet inte hämmas av
begränsningar i programvaran eftersträvas.
Slutligen är ett viktigt kriterium för användarvänligheten att beräkningstiderna hålls på en
rimlig nivå så att en hög arbetseffektivitet kan uppnås.

3.4.2 MERVÄRDE OCH POTENTIAL
När användaren har utfört körningen för sin utformning ska de beräknade värdena för
byggnadens prestanda vara tillförlitliga och vara värdefulla för projekteringen.
•

En analys av kontinuiteten för modellen utförs genom att beräkningar med samma
förutsättning testkörs flera gånger och resultaten av dessa jämförs mot varandra.
Målet är att uppnå minimal spridning mellan dessa.

•

Slutligen görs en analys av vilket mervärde dessa resultat har för användaren.
Personer inom byggbranschen gör sin bedömning av vilket värde det har att i ett
tidigt skede få indikationer för hur utformningen påverkar dessa prestandamått.
Detta sker som en intervju där de får yttra sin åsikt angående detta.
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4 DATORVERKTYG
4.1 RHINOCEROS 3D
Rhinoceros 3D (Rhino) är ett 3D-cadprogram utvecklat av Robert McNeel & Associates, ett
medarbetarägt företag som grundades 1980 i USA.
Rhino skiljer sig från övriga CAD-program i sättet det hanterar geometriska former. De
flesta programvarorna använder sig av polygon-baserad representation av de formerna,
det vill säga att alla former utgår från punkter och räta linjer mellan dessa. Linjerna kan i
sin tur bindas samman och skapa ytor. Detta tillvägagångssätt fungerar utmärkt för raka
och plana utformningar, däremot måste kurvor delas upp i ett antal kortare, raka linjer. En
cirkel kan exempelvis gestaltas genom att programvaran ritar upp ett antal raka linjer som,
om de är tillräckligt många, upplevs som en cirkel för användaren. Ett liknande
tillvägagångssätt används för friformsytor. Den icke-plana ytan kommer då att
representeras med polygoner, ytan delas upp i ett antal mindre ytor, en s.k. polygon mesh.
Problemet med detta är att när användaren vill modifiera polygon-baserad utformning så
kommer antalet polygoner att vara detsamma. Detta är inget problem för enkla former
med plana ytor, en kub kommer att fortsätta vara en kub oavsett hur längdbreddförhållande och storlek ändras. En sfär kommer däremot att upplevas som pixlad ifall
den ursprungliga formen förstoras. Vissa programvaror löser detta genom att, med
blandad framgång, genera fler polygoner. Modellen kommer dock då att snabbt bli
väldigt stor och tungjobbad. Ett typiskt exempel på en CAD-programvara som använder
sig av denna metod är Sketchup.

Figur 1: Polyline med kontrollpunkter

Figur 2: Spline med kontrollpunkter

Rhino använder sig istället av alternativet till den polygon-baserade representationen, den
NURBS-baserade. NURBS är förkortning för Non-Uniform Rational Basis Spline som istället
för att beskriva alla former som sammansättningar av raka linjer använder sig av splines.
Dessa kurvors form bestäms av dess kontrollpunkter som användaren kan antingen själv
kan placera ut alternativt rita den kurva man vill ha och låta programmet placera ut dem.
Skillnaden mellan polyline och spline illustreras i figur 1 och 2 ovan. Tillvägagångssättet är
ingenting nytt, inom varvsindustrin har man länge använt sig av denna metod för att skala
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upp fartygets svängda former från ritningar till verklig skala. Tunna trälister (splines) sattes
in spänn runt pinnar (kontrollpunkter) och svikten i trälisten gjorde att en kontinuerlig
kurva uppstod. Metoden förklarades matematiskt 1946 av Isaac Jacob Schoenberg och
implementerades inledningsvis i CAD-program för biltillverkare och kom att även
användas av grafiska designers. De programvaror som traditionellt används inom
byggsektorn använder sig dock inte av NURBS-baserad representation då en byggnad
vanligtvis består av förhållandevis enkla geometriska former.

4.2 GRASSHOPPER 3D
Grasshopper är ett tilläggsprogram till Rhino, även det skapat av Robert McNeel &
Associates. Det består av ett visuellt programeringsgränssnitt som nyttjar Rhinos förmåga
att skapa geometri ur ett algoritmiskt underlag. Användaren kan i detta skapa egna
program genom att placera komponenter med vissa funktioner på arbetsytan. Dessa
kopplas sedan samman för att slutligen generera en geometrisk form i Rhino alternativt ett
matematiskt resultat i Grasshopper, som i exemplet i figur 3.

Figur 3: Additionskomponenten beräknar resultatet av termerna, i det här fallet A och B, i Grasshopper.

Grasshopper kan alltså användas för att lösa matematiska problem, men det kan även
generera data åt Rhinoceros som i sin tur kan rita upp en CAD-modell utifrån detta. Det är
därmed fullt möjligt att skapa en CAD-modell av upp ett hus utan att rita en enda linje.
Grasshopper inkluderar ett hundratal komponenter för de vanligaste uppgifterna. Utöver
dessa finns en uppsjö av tillägg eller plugins utvecklade av användare och företag med
inriktning mot mer specifika uppgifter. Många av dessa är mer eller mindre avancerade
program som genererar data åt Grasshopper. Ett antal sådana kommer att användas i
detta arbete: Ladybug & Honeybee, och Visual Arq.

4.3 LADYBUG & HONEYBEE
Ladybug och Honeybee är två plugins som ger användaren möjlighet att använda några
av de ledande väder-, energi- och dagsljussimuleringsprogramvarorna i Grasshopper. De
flesta komponenterna i dessa plugin är små program som arbetar inom Grasshopper. I
vissa fall utförs beräkningar och simuleringar externt, utanför både Rhinoceros och
Grasshopper. Då kan tilläggen liknas med ett gränssnitt som binder samman
programvarorna.
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4.3.1 LADYBUG
Ladybug används för att analysera väder- och miljöförhållanden på en given plats genom
att analysera väderdatafilen för denna. Exempelvis kan vindriktningar och solens läge
utvärderas vid olika tidpunkter och väderförhållanden för att ge arkitekten en vägledning i
hur naturen kommer att påverka byggnaden och omgivningarna. Som exempel kan man
relativt enkelt ta reda på hur vindriktningen ser ut då det är som varmast och rotera
byggnaderna för att få maximal svalka dessa dagar. Ett antal komponenter finns som hjälp
för att visualisera detta i Rhino.

4.3.2 .EPW VÄDERDATA
Som underlag för analyser och simuleringar i Ladybug och Honeybee används en för
platsen unik .epw-fil. Denna är en sammanställning för hur väderförhållandena har varit på
platsen de senaste 100 åren och platsens geografiska placering. Temperatur, vindriktning,
nederbörd och liknande för varje timme finns dokumenterad. Utifrån detta försöker
programvaran förutse hur klimatet kommer att vara i framtiden. Att det krävs omfattande
data för att skapa en .epw-fil medför att det ännu inte finns en sådan för alla platser. I
Sverige finns det endast publicerat för tre städer; Kiruna, Stockholm och Karlstad. I USA
finns däremot tusentals platser inlagda.

4.3.3 HONEYBEE
Honeybee är den del som används för simuleringar av olika slag i Grasshopper. Honeybee
omvandlar geometrin till byggnaddelar och förser dessa med information om funktion,
värmeledningsförmåga, densitet etc. Användaren väljer även här vilken typ av system
byggnaden använder, hur byggnaden ska nyttjas och annan information som påverkar
energiförbrukningen. All denna information förmedlas vidare till Energiplus som utför
simuleringen.

4.3.4 ENERGYPLUS
Energyplus är ett simuleringsprogram som har utvecklats för och testats av U.S.
department of energy. Det beräknar energiflöden genom byggnaden såsom
uppvärmning, nedkylning, belysning, ventilation och vattenanvändning. Som grund
använder Energyplus en .epw-fil för att få tillgång till platsens väderdata. Utifrån
information från Honeybee om byggandens system och konstruktion kan därefter
simuleringen utföras.
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4.3.5 RADIENCE & DAYSIM
Beräkningen av dagsljusautonomin utförs i två steg. I det första beräknar Radience, en
vedertagen och välanvänd beräkningsmotor för ljussimuleringar, hur solstrålarna tar sig in
i byggnaden. Förhållandet mellan varje mätpunkt i byggnaden och en halvsfär som
omfamnar denna beräknas. Då halvsfären är uppdelad i ett antal mindre ytor får varje
mätpunkt ett värde för hur obehindrat ljusstrålar kan färdas mellan punkten och varje yta.
Därefter genererar Daysim utifrån data om byggnadens placering en unik halvsfär för en
viss tidpunkt på året. Beroende på solens läge och väderförhållande får då varje yta ett
värde på hur mycket solljus som emitteras från just denna just då. Detta värde samkörs
sedan med det förhållande ytan har mot varje mätpunkt som beräknades tidigare. Utifrån
detta kan ett värde, antingen lux eller W/m2, genereras. För att utvärdera resultatet sätter
användaren sedan upp ett nedre värde för när resultatet anses vara acceptabelt. För att få
ett resultat för hela året upprepas detta för varje timme mellan åtta på morgonen och nio
på kvällen under ett helt år. Varje mätpunkt får då ett procentuellt värde på vid hur många
mättillfällen det nedre värdet överskrids.
Mätpunkterna genereras som ett nätverk över golvytorna med ett avstånd på fyra meter
mellan varje punkt. För att få ett generellt resultat för hela byggnaden genereras ett
medelvärde för samtliga punkter.

4.5 VISUAL ARQ
För att utföra beräkningar räcker det att skapa en representativ geometri av byggnaden.
En sådan är snabb och enkel för programvarorna att hantera vilket håller
beräkningstiderna nere och ger arkitekten en indikation om byggnadens form. Den
information som finns i modellen i Grasshopper är dock inte överförd till CAD-modellen i
Rhino. Visual Arq är ett plugin som omvandlar byggnadskomponenternas geometri och
egenskaper till intelligenta CAD-objekt i Rhino.

4.6 EXTERNA CAD-PROGRAMVAROR
Då modellen fortfarande saknar planlösningar, entréer, gemensamma utrymmen,
eventuella balkonger och liknande återstår arbete innan handlingar kan levereras. Även
om detta är möjligt att göra i Rhino, kommer möjligheten att vidareutveckla modellen i ett
externt program speciellt inriktat för byggnadsutformning att möjliggöras genom en IFCexport av den genererade BIM-modellen.
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5 PROGRAMMERING AV MODELL
5.1.1 FUNKTIONER
Programmeringsarbetet föregicks av en analys av vilka prestandamått denna ska
behandla. Två av dessa, byggkostnad och energiprestanda, är uppenbara då de är
obligatoriska att redovisa för varje projekt och de även står i direkt korrelation till
arkitektens utformning. Att även byggnadens dagsljusprestanda skulle beaktas framkom
efter samtal med personer i branschen som upplever denna som en aspekt som på senare
tid har fått mycket fokus i samband med att certifieringssystem för byggnader blivit allt
mer efterfrågade. Att beräkna denna är en komplex uppgift som dessutom ofta är i strid
med de två tidigare nämnda prestandamåtten. Eftersom den parametriskt genererade
byggnadsutformningen ska kunna bearbetas i detalj i efterföljande skede
implementerades även en funktion för att exportera utformningen som en 3D-modell med
bibehållen information om de ingående byggnadsdelarna.
Dessa mål för vilka resultat modellen ska kunna prestera resulterade i vilka huvudsakliga
funktioner som implementeras för att åstadkomma detta:
•

Parametriserad representativ byggnadsgeometri

•

Energisimulering

•

Dagsljussimulering

•

Kostnadsberäkning

•

IFC-export

Var och en av dessa kräver ett antal underfunktioner för att generera tillfredsställande
resultat, vidare behöver de även länkas samman för att fungera synkroniserat.
Nedbrytningen av modellens funktioner illustreras i figur 4.

Figur 4: Nedbrytning av funktioner
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5.1.2 ARBETSFLÖDE
Varje huvudfunktion programmeras och testkörs i möjlig mån isolerat för att säkerställa att
eventuella fel från tidigare arbetsmoment inte påverkar det aktuella arbetet.
Underfunktionerna hölls initialt förenklade av samma anledning. Då samtliga
huvudfunktioner modellerats infogades dessa i modellen där de integrerades med
varandra.
När flödet genom hela modellen från parametrar till resultat fungerade tillfredsställande
påbörjades arbetet med att optimera underfunktionerna. I en iterativ process ändrades
endast en av underfunktionerna mellan varje testkörning av modellen. Efter avslutad
testkörning utvärderades modellens prestanda genom att resultatens validitet,
beräkningstiderna och den allmänna användarvänligheten utvärderades.

5.2.1 BYGGNADSUTFORMNING
För konceptvalideringen används en byggnad av typen lamellhus som representeras av en
geometri bestående av ett antal plana ytor. Varje våningsplan är indelat i fem zoner, en
centralt placerad korridor och en lägenhetszon mot varje väderstreck utifrån denna.
Fönster av en och samma typ placeras med jämna avstånd längs ytterväggarna. Figur 5
visar ett perspektiv i 3D för byggnadstypen, figur 6 visar planlösningen med zonindelning
för densamma.

Figur 5: Byggnadsgeometri

Figur 6: Principplanlösning
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5.2.2 KOMPONENTER
Den representativa geometrin har som enda uppgift att ge användaren en visuell
representation av utformningen samt att agera underlag för underfunktionerna. Ytorna
tilldelas egenskaper beroende på deras funktion och behandlas därefter som
byggnadskomponenter. Väggarna får exempelvis tjocklek och massa samt attribut för
värmeledningsförmåga och ytskiktens reflektivitet. Sammanlagt genererar modellen sju
typer av komponenter:
•

Grund

•

Yttervägg

•

Innervägg

•

Fönster

•

Bjälklag

•

Undertak

• Vindsbjälklag
5.2.3 PARAMETRAR
Byggnadens utformning kan endast påverkas med modellens parametrar. Dessa påverkar
antalet byggnadskomponenter och dess dimensioner, se tabell 3. Med denna relativt enkla
utformning finns det i teorin ändå omkring 140 miljoner möjliga utformningar.
Tabell 3: Parametrar

Parameter
Byggnadslängd
Byggnadsbredd
Våningar
Våningshöjd
Fönster Söder
Fönster Väster
Fönster Norr
Fönster Öster
Fönsterhöjd
Fönsterbredd
Bröstningshöjd

Antal värden
5
5
5
4
10
4
10
4
2
3
3

Intervall
30-50
10-20
3-7
2,8-3,4
5-15
2-5
5-15
2-5
1,2-1,5
1,2-1,5
0,6-1
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Steg
2,5
2,5
1
0,2
1
1
1
1
0,1
0,1
0,1

Enhet
m
m
st
m
st
st
st
st
m
m
m

6 RESULTAT
Resultatet av arbetet presenteras i två steg där det första demonstrerar modellens
funktionalitet genom att ett antal utformningar tas fram för ett fiktivt projekt. I det andra
steget presenteras detta inför ett antal personer med erfarenhet inom olika områden i
byggprojektering. De får därefter under en informell intervju ge sin personliga åsikt om
värdet av arbetet.

6.1 FUNKTIONALITET
I det fiktiva projektet vill en beställare bygga ett flerbostadshus med följande egenskaper:
•

Cirka 1600 kvm BOA

•

Låg energiförbrukning

•

Låg produktionskostnad

•

Hög dagsljusprestanda

En tomt finns tillgänglig för projektet. Detaljplanen medför följande begränsningar:
•

Byggnadslängd max 50 meter i riktning öst-väst

•

Byggnadsbredd max 20 meter i riktning norr-söder

•

Byggnadshöjd max 15 meter

Förutom dessa krav för från beställare och kommun ska byggnaden självfallet även uppnå
BBR:s krav vid nybyggnad av bostäder.
Sex utformningar som möter samtliga kriterier tas fram med yttermått enligt tabell 4.
Tabell 4: Byggnadsparametrar

Utformning
1
2
3
4
5
6

Längd
[m]
40
50
30
40
30
40

Bredd
[m]
20
15
20
15
15
12,5

Antal vån
[st]
3
3
4
4
5
5
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BTA
[kvm]
2400
2250
2400
2400
2250
2500

BOA
[kvm]
1680
1575
1680
1680
1575
1750

Förutom byggnadens yttre mått och antal våningar bestäms även våningshöjd, antal
fönster för vardera fasad samt fönstrens dimensioner och insättningshöjd. Av dessa är det
endast antal fönster för vardera fasad som varierar mellan de olika utformningarna. Detta
anpassas för att uppnå ett förhållande mellan fönsterarea och boarea på cirka 15%.
Samma antal fönster anges för byggnadens långsidor respektive kortsidor eftersom
lägenheterna i ett lamellhus endast har fönster mot ett alternativt två håll. Detta ger
fönsterattribut enligt tabell 5.
Tabell 5: Fönsterparametrar
Utformning
Fönsterbredd
[mm]
1
1400
2
1400
3
1400
4
1400
5
1400
6
1400

Fönsterhöjd
[mm]
1400
1400
1400
1400
1400
1400

Bröstning
[mm]
700
700
700
700
700
700

Fönser N/S [st]

Fönster Ö/V [st]

18
18
12
14
10
12

4
2
4
2
2
2

AF
[%]
15,4
14,9
14,9
14,9
14,9
15,7

Parametrarna för varje utformning anges i modellens interface, se figur 7. I realtid skapar
modellen en representativ geometri enligt figur 8.

Figur 7: Interface

Figur 8: Representativ geometri
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Därefter bestäms varje utformnings prestanda genom att modellen beräknar
byggkostnad, simulerar av energiförbrukningen samt beräknar av dagsljusautonomin.
Tidsåtgången för detta är omkring fem minuter för varje utformning och resultatet visas
direkt i modellens interface vilket visas i figur 9. De olika byggnadsutformningarnas
prestanda sammanställs i tabell 6 för att sedan illustreras i diagram 1-4.

Figur 9: Byggnadsutformningens prestanda
Tabell 6: Byggnadsutformningarnas prestanda
Utformning
Totalkostnad
Boarea
[Mkr]
[kvm]
1
26,00
1680
2
24,82
1575
3
26,07
1680
4
26,39
1680
5
25,09
1575
6
28,00
1750

Kostnad
[kr/kvm BOA]
15479
15761
15515
15707
15930
16001
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Energiförbrukning
[kWh/kvm/år]
60,85
60,70
60,57
60,58
60,7
63,18

Dagsljusautonomi
[%]
26,00
24,82
26,07
26,39
25,09
28,00

KOSTNAD [KR/KVM BOA]
1

15479

2

15761

3

15515

4

15707

5

15930

6

16001

Diagram 1: Kostnad

ENERGIFÖRBRUKNING [KWH/KVM/ÅR]
1

60,85

2

60,7

3

60,57

4

60,58

5

60,7

6

63,18

Diagram 2: Energiförbrukning

DAGSLJUSAUTONOMI [%]
1
2

26
24,82

3

26,07

4
5

26,39
25,09

6

28

Diagram 3: Dagsljusautonomi
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1

6

2

KOSTNAD [KR/KVM BOA]
DAGSLJUSAUTONOMI [%]
ENERGIFÖRBRUKNING [KWH/KVM/ÅR]

5

3

4
Diagram 4: Jämförelse i kostnad, energiförbrukning och dagsljusautonomi mellan utformningarna

Beställaren har därefter ett antal olika utformningar att bedöma utifrån dess för- och
nackdelar. När en utformning har valts ut för vidare bearbetning kan den representativa
geometrin omvandlas till CAD-objekt i Rhinoceros med hjälp av Visual Arq. Figur 10 visar
en 3D-vy över byggnadsutformningen då Visual Arq har konverterat geometrin till
intelligenta 3D-objekt, figur 11 visar en närbild av ett fönster med bleck och fönsterbräda.

Figur 10: CAD-geometri

Figur 11: Närbild CAD-objekt
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CAD-modellen kan därefter exporteras som IFC med Rhinoceros inbyggda funktion för
detta vilket visas i figur 12.

Figur 12: IFC-export

IFC-filen öppnas i valfritt CAD-program för vidare projektering, figur 13 visar hur detta sker
i Revit Architecture.

Figur 13: IFC-import i Revit

23

Slutligen kan utformningen kompletteras med entré, planlösningar och övriga
byggnadsfunktioner. Figur 14 visar ett planlösningsförslag och figur 15 hur utformningen
ser ut i Revits 3D-vy. Förhållandet mellan boarea och bruttoarea är med detta
planlösningsförslag 72,5%.

Figur 14: Planlösningsförslag

Figur 15: Revit-modell
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Detta resulterar i den slutgiltiga utformningen vars exteriör illustreras i figur 16 och dess
interiör i figur 17 och 18. Se även bilaga 5, 6, 7 och 8.

Figur 16: Exteriör

Figur 17: Lägenhet etta

Figur 18: Lägenhet trea
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6.2 INTERVJUER
De intervjuade personerna får en kort presentation av modellens funktion innan de får
komma med sina åsikter som baseras på frågeställningen ”Skulle det i ditt arbete vara
intressant att ha ett verktyg som tidigt i utformningsprocessen ger en indikation om
byggnadsutformningens prestanda?”. Utgångspunkten är alltså att det är den tillfrågade
personen har tillgång till modellen.
6.2.1 Michael Hansson, projektledare på Lulebo AB (beställare):
Michael inleder med att han utgår ifrån att varje beställare på förhand har sitt sätt att se på
bostadsbyggande:
”Egentligen ska varje bolag ta ett sådant policybeslut, hur man vill bygga. Alla stora
fastighetsförvaltare byggare måste ta det ansvaret.” /../ ”Vi har till uppgift att bygga ett
fastighetsbestånd som är beständigt och står över tiden.”
På frågeställningen kring om prestandamått ska få styra utformningen tidigt i processen
svarar han:
”Jag tycker att man ska utgå ifrån skapandet av huset först. Sedan ska man klä huset så att
det uppfyller alla de tekniska krav man ställer på det. Som vi har gjort på många ställen: Vi
kör andra energivärden på fönster, vi kör lite bättre (energivärden) på väggarna”
Michael understryker arkitektens roll som viktig och ju mer denne vet om utformningens
inverkan på byggnadens prestanda, desto bättre:
”Man måste ha kvar mycket av den delen (arkitekturen). Annars är risken att man får allting
enligt miljonprogrammet. Och den risken ska man vara medveten om. Det här är förstås ett
hjälpmedel man kan köra. Och kan man simulera, så att man har många svar från början,
då är det användbart, absolut.”
Därefter pratar vi om vad det skulle innebära ifall beställaren hade ställt krav på att
arkitekten har preliminära prestandamått för olika utformningar. Michael förklarar hur man
som beställare kan styra utformningen:
”Om du som beställare ger arkitekten uppdraget och säger att vi vill ha ett hus som är
ganska kvadratiskt, vi vill ha lite yttervägg, vi vill ha det energieffektivt. Då styr man dom
(arkitekterna) ju litegrann också, i utformningen. Man kan säkert styra dom utifrån dom här
parametrarna (resultatet från modellens beräkning av utformningens prestanda) också.” /../
”Så absolut, man kan använda det som ett verktyg.”
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6.2.2 Hans Kohkoinen, projektledare och delägare på Arkitekthuset Monarken, Luleå
Hans tycker att idén att arbeta med prestandamått tidigt i utformningsprocessen är
intressant. Beställarna efterfrågar självfallet hög prestanda och det är inte alltid helt enkelt
att förutse hur en utformning senare kommer att prestera.
”Det är många parametrar som ska in när man gör beräkningar och det gör man ju i slutet
av projekteringen. Jag tycker det här verkar bra. Det är ju en indikation om man vill veta
ungefär åt vilket håll det barkar.”
Vi diskuterar huruvida resultatet ger en tydlig bild av olika utformningars för- och
nackdelar och om det kan användas som beslutsunderlag för vidare projektering.
”Det tycker jag man får, det är ju väldigt tydligt. Att man som arkitekt, när man sitter och
projekterar, ser att man inte ska använda sig av en viss form för det ger värdelösa
prestanda. Och när man närmar sig en utformning som funkar kan man kanske optimera
lite, leka med olika längder och bredder.”
Avslutningsvis kommenterar Hans att den kanske största vinningen är att det tar så pass
kort tid att producera ett antal utformningsförslag.
”Ibland kommer det ju kunder och vill ha ett utformningsförslag på en gång nästan. Här får
man fram ett förslag utan planlösning på någon timme. Och det tog ungefär sex timmar
att gå från det till ett planlösningsförslag? Det är inte dåligt. Det här kan definitivt vara
användbart i vårat yrke.”
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6.2.3 Liselott Miranda, arkitekt på Arkitekthuset Monarken, Luleå
Efter att ha presenterat modellens funktioner inleder Liselott med sin spontana reaktion.
”Det här låter ju jättebra. Man har massor av parametrar man har när man ska rita ett hus.
Har man det här från början då är det ju mycket lättare att bedöma de olika sakerna mot
varandra, så jag tycker det låter användbart.”
På frågeställningen kring arbetssättet att redan från början arbeta utifrån prestandamått är
hon positiv.
”Jag tycker det låter jätteintressant. Jag skulle nog tycka att det här är jättebra att kunna
använda tidigt. För många gånger säger beställaren att det här huset ska ha maximal
energieffektivitet som exempel. Och då kan det ju vara bra att kolla vilken form som blir
bäst.”
Snabbt leder diskussionen vidare mot vilka funktioner som skulle vara intressanta att
implementera.
”Den här iden skulle kunna vidareutvecklas för att bli mycket mer. Kunna jämföra olika
hustyper, ta hänsyn till bullerproblematiken. Kanske kunna gå andra vägen, mata in vilka
prestanda man vill uppnå och få ut en utformning. Vad blir den optimala husformen?”
Vi resonerar även kring om man skulle kunna arbeta på ett liknande sätt i ett större
perspektiv där ett helt kvarter ska utformas.
”Skulle du få ihop något sådant skulle det kunna vara ett jätteviktigt verktyg för
fastighetsutvecklingen, även på detaljplanenivå.”
Det visar sig att hon själv jobbar med byggnadsutformningar i just den fas av
projekteringen där modellen är tänkt att användas. Det handlar om ett kvarter med
handel, kontor och bostäder för stadsomvandlingen i Kiruna.
”Jag kollar själv just nu på det här Kirunaprojektet, och då försöker jag komma fram till
vilket det optimala husdjupet är.”
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7 ANALYS
7.1 MODELLENS FUNKTIONER
Modellens huvudfunktioner fastställs tidigt med arbetets målsättningar i åtanke. Det initiala
arbetet med dessa är relativt simpelt då enkla förutsättningar användes. Implementeringen
i modellen och integrationen mellan de olika huvudfunktionerna är dock ett betydligt
större arbete.
Det visade sig tidigt att ett stort problem var beräkningstiderna. Förenklingar av geometrin
och optimering av plugin-programmen gjorde att denna i slutändan kunde reduceras
markant. Det finns dock utrymme för ytterligare förbättringar av denna då flera av pluginprogrammen inte stödjer flertrådade beräkningar vilket gör att endast en liten del av
processorns beräkningskraft utnyttjas. För att uppnå att dessa beräkningar kan ske i realtid
krävs emellertid mer beräkningsprestanda än en vanlig persondator idag har. En lösning
skulle kunna vara distribuerad beräkning där uppgiften skickas till en superdator som utför
uppgiften. Detta skulle dock kräva programmering som anses hamna utanför
avgränsningarna för detta arbete.

7.2 BYGGNADSUTFORMNING
Byggnadstypen lamellhus med centralt placerad korridor lämpar sig väl för detta arbete
då en kraftigt förenklad planlösning beaktas. Utformningen av ett smalhus eller
loftgångshus kan inte generaliseras på samma sätt då det finns en större variation i hur
dessa ser ut vilket gör att det blir svårare att göra en objektiv tolkning av dem. En annan
lämplig byggnadstyp hade varit ett punkthus, kostnadsuppskattningen bedömdes dock
vara betydligt osäkrare för denna då den bärande konstruktionen för hög byggnad är svår
att uppskatta.
De komponenter som skapas utifrån den geometriska representationen har som främsta
funktion att ge underlag för energi- och dagsljussimuleringarna. Attributen kan ställas in
men hålls genom detta arbete konstanta då endast utformningen ska påverka resultaten.
Vidare är det komponenterna som exporteras till IFC för framtida arbete, att attributen
följer med i exporten är därmed viktigt.
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8 SLUTSATS
Det visade sig vara fullt möjligt att skapa en modell som genererar ett utformningsförslag
och beräknar dess prestanda. Detta sker automatiskt men inte i realtid, beräkningstiden för
varje utformning är ungefär fem minuter. Funktionalitet där god, även om en viss inlärning
krävs så är denna tröskel relativt låg jämfört med andra program som arkitekten ska kunna
hantera.
Det samlade intrycket från intervjuerna är att det finns ett intresse och att man ser en
potential för ett sådant arbetssätt. En annan tydlig trend var att de tillfrågade hade
funderingar kring hur pass fri användaren är i sin utformning och om det är möjligt att
implementera fler funktioner. En slutsats av detta är att avgränsningarna medför att vidare
arbete med modellen krävs innan den kan användas skarpt.
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9 DISKUSSION
9.1 FUNKTIONALITET
Utifrån det syfte och mål som ställdes upp för fallstudien känns valet av metod i efterhand
helt rätt, Rhino och Grasshopper i kombination med insticksprogram har en enorm bredd
och funktionalitet. Det är med dessa möjligt att skapa former och funktioner som i praktiken
är omöjligt i traditionella programvaror och detta utan att användaren behöver ha någon
förkunskap om programmering med kod. Resultatet blir även översiktligt utan att någon typ
av externt interface behöver tas fram, se bilaga 1.
Det är även enkelt att generera många alternativa utformningar och det ligger hos
användaren att sortera ut vilka som är värda att arbeta vidare med, precis som Michaela
Turrin, Peter von Buelow och Rudi Stouffs konstaterade i studien ”Design explorations of
performance driven geometry in architectural design using parametric modeling and genetic
algorithms”. De arbetade fram ett verktyg för att hjälpa designern med detta, vilket hade varit
ett intressant område för vidare forskning.
Resultatet ligger relativt nära det som eftersträvades vid arbetets inledning. En enklare
husform och tightare avgränsningar i överlag än vad som vad tänkt fick dock användas.
Tidsbegränsningen gjorde att valet stod mellan en svårmanövrerad modell med bredare
funktionalitet och de motsatta omständigheterna. Valet föll på det sistnämnda då det kändes
naturligt att först skapa hög funktionalitet för att senare implementera fler funktioner.

9.2 PROBLEMOMRÅDEN
Simuleringsprogram har två huvudsakliga fiender, beräkningstider och användarvänlighet. Då
det är komplicerade simuleringar som ska utföras krävs en stor mängd indata som i sin tur
medför långa beräkningstider. I detta fall hölls beräkningstiderna på en acceptabel nivå, men
precis som med alla andra simuleringsprogram ska dock även denna modell förses med
information om projektet såsom data för de byggnadskomponenterna. För att kunna få ett
indikerande värde är det inte nödvändigt att ändra någon av inställningarna och
användarvänligheten kan i de fall ses som god. För den som vill använda modellen utanför
avgränsningarna erfordras dock en bredare kunskap om energi- och dagsljussimulering.
Att simuleringsverktygen kräver en väderdatafil som underlag är även ett problem. Just nu
har modellen endast full funktionalitet i tre städer i Sverige, även om den kan användas i
jämförandesyfte på andra platser.
En lösning på ovan nämnda problem skulle kunna vara att använda en förenklad metod för
att snabbare kunna leverera indikerande värden likt den som Arno Schlueter och Frank
Thesseling utvecklade i studien ”Building information model based energy/exergy
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performance assessment in early design stages”. Denna statistiska modell kan potentiellt ge
användaren feedback betydligt snabbare. Detta sker på bekostnad av resultatens validitet
och möjligheten att vidareutveckla modellen med fler funktioner.
Det samlade intrycket av den feedback som uttrycktes av intervjuade personer, handledare
och kollegor kan initialt närmast beskrivas som förvåning över att det faktiskt fungerar.
Därefter följer frågor om samma koncept kan vidareutvecklas på ett eller annat sätt. Det kan
därmed tolkas som att angreppspunkten är rätt men att funktionaliteten och friheten för
användaren bör förbättras innan modellen kan användas av arkitekten. Det kan även utrönas
att det är just arkitekten eller den formgivande ingenjören som ska använda modellen. Den
beställare som intervjuades, Michael Hansson, uttryckte en viss oro kring att styra arkitektens
arbete i detalj. Han såg en risk för att arkitekturen blir lidande om en person utan känsla för
form och funktion skapar en utformning som arkitekten sedan ska arbeta vidare med.
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9.3 FRAMTIDA STUDIER
Ett område där det finns utrymme för vidare arbete med denna typ av modell är att på ett
eller annat sätt utöka användningsområdet, exempelvis genom att beakta fler hustyper
och erbjuda användaren en större frihet i utformningen. Det skulle även vara möjligt att
med ett liknande tillvägagångssätt zooma ut perspektivet från den enskilda byggnaden till
den sammansatta stadsstrukturen.
Undertecknad är övertygad om att arkitekten eller den formgivande ingenjören i framtiden
kommer att få tillgång till preliminära prestandamått tidigt i utformningsprocessen.
Trenden med ett ökande intresse lågenergi- och passivhus, kvalitativ inomhusmiljö och
hållbart byggande i allmänhet kräver en stor insikt i hur utformningen påverkar
slutresultatet. Hur detta kommer att implementeras i arbetet är förstås svårt att svara på
men att funktioner liknande de som behandlats i detta arbete införs i populära CADprogramvaror såsom Archicad eller Revit känns inte orealistiskt. Autodesk har intressant
nog i sin senaste version av Revit (2017) implementerat ett programmeringsgränssnitt
liknande Grasshopper, kallat Dynamo.
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