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Sammanfattning 

Att kunna exportera färdiga modeller direkt från Revit till IDA är av stor betydelse för att 

kunna jobba effektivt med energisimuleringar. Denna rapport ger en bakgrundsbeskrivning 

till hur IFC har uppkommit och är uppbyggt. Dock ligger huvudfokus på hur Revit kan 

implementeras i arbetsflödet, där både hur IFC-filer överförs mellan programmen och 

felsökning av problem med befintliga Revitmodeller beskrivs. 

IFC-filer är dagens standard för att överföra data mellan olika instanser under byggprocessen, 

det är ett programoberoende format som möjliggör samarbete mellan olika programvaror. 

Dagens standard är IFC4, men det vanligaste formatet idag är IFC2x3 då det nya formatet 

ännu inte har implementerats i alla programvaror. 

Vilken geometri och information som ska exporteras från Revit till IDA är ett omfattande 

arbete att ta reda på och ställa in. Därför innehåller denna rapport både en lathund för 

exportering, men även flera filer för automatisk inladdning av korrekta 

exporteringsinställningar i Revit. 

För att kunna genomföra en energisimulering krävs det att rummen är förslutna för att 

undvika extrema köldbryggor som kan uppstå om väggarna inte är ordentligt anslutna med 

taket och golvet. Därför finns flera åtgärder beskrivna för att undvika fel i simuleringen, bland 

annat kring problem med fönster, dörrar och problem med lagerhantering. Beskrivningen 

utgår ifrån att användaren inte har tidigare erfarenhet av Revit. Guiderna har testats på en 

gymnasieklass i ämnet CAD där resultatet visade att en stor del av lathunden kan användas av 

en nybörjare. 

Dessutom studeras skillnader i Revits verktyg för simulering mot IDA. Där samma modell 

simulerades på åtta olika platser och standardavvikelsen mellan resultatet beräknades, detta 

gav ett koefficientintervall på ± 4 %, dvs. att en simulering i IDA inte bör avvika med mer än 

± 4 % i jämförelse med den som gjordes i Revit. Liknande resultat uppmättes när 

simuleringsskillnader i dörrar och fönster simulerades. Där en stor glasyta på en vägg kommer 

generera ett koefficientintervall på 3 %. Om fönstren ersätts av dörrar kommer avvikelsen att 

minska något till strax under 2 % sett till alla väderstreck. 

Nyckelord: Energisimulering, Autodesk Revit, IDA ICE, IFC 
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Abstract 

 
It is extremely important to be able to export models directly from Revit to IDA for the 

energy simulations to be efficient. This report has a background description about how the 

IFC-format has been developed and how it is structured. However, the focus in the report is 

on how Revit can be implanted in the workflow, where both export and troubleshooting from 

Revit are described. 

IFC is the standard today to export data between various parts during the construction process 

and it is a format that is program independent, which means that it works across different 

applications. The current version of IFC is IFC4, but IFC2x3 is still the most used version 

since not every program has support for the new IFC4 format. 

It is extensive to figure out which data IDA requires for energy simulations, therefore this 

report contains both a tutorial for export settings and a file for automatic set correct export 

settings in Revit. 

To succeed with the energy simulations a requirement is that the space in the building is 

enclosed with walls, floor and roof, otherwise extreme thermal bridges will cause incorrect 

simulations. Therefore, there are several workarounds described in this report to correct these 

problems, including problems with windows, doors and problems with storage facilities . The 

description in this report is written with the assumption that the user do not  have any 

experience with Revit. The guides were tested on a class of high school students that are 

studying the course CADCAD02. The result showed that when a problem occurs with a 

model it can easily be solved with the support from this report.  

Further differences between simulations in Revit and IDA were tested. The same model was 

simulated in eight different places and the standard deviation was calculated, this gave the 

coefficient range ±4 %, i.e. a simulation in IDA should not differ more than 4 % from the 

simulation in Revit. Similar results were found with the simulations of windows and doors, 

even though the difference was slightly lower. 

Keywords: Energy simulation, Autodesk Revit, IDA ICE, IFC   
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1. Inledning 

Denna rapport är ett hjälpmedel för att säkerställa en korrekt export från Revit 2017 till IDA 

ICE 4.7.1 där både inställningar och förändringar av modellen diskuteras för att undvika fel. 

Rapporten kan användas både som en uppslagsbok vid specifika fel eller som en introduktion 

i programmet eftersom den omfattar grundläggande inställningar till specifika fall.  

1.1 Bakgrund 

Energisimuleringar är idag nödvändigt i samband med  större renoveringar och 

nybyggnationer. Detta för att Boverkets krav ska uppfyllas, men även för att optimera och 

minska energianvändningen, det vill säga för att effektivisera energianvändningen. Det är 

idag tidskrävande att genomföra större energisimuleringar eftersom det idag ledande 

programmet är svårarbetat och tidskrävande, vilket gör att även kostnaderna ökar för 

projekteringen. Att genomföra effektiviseringar av projekteringsprocessen kan leda till 

minskande kostnader i projektering vilket ökar konkurrenskraften, samtidigt som mer tid kan 

läggas på optimering. Att använda befintliga ritningar och modeller minskar dessutom risken 

för fel i IDA som kan uppkomma vid osäkerheter kring utformning. 

1.2 Syfte och mål 

Rapporten syftar främst till att skapa en handbok för korrekta exporter enbart mellan 

programmen Revit 2017 och IDA ICE 4.7.1. Men även vilka externa program som kan 

behöva användas för speciella funktioner. Rapporten innefattar även flertalet konkreta 

exempel som möjliggör att användaren ska kunna använda Revit utan djupare kunskap inom 

programmet. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka hinder finns idag för att arbeta i Revit? 

• Vilka inställningar krävs för export från Revit till IDA ICE? 

• Vilka modifikationer av modellen krävs för export från Revit till IDA ICE? 

• Behöver IDA justeras in på annat sätt vid IFC-import? 

• Vilka kunskaper krävs för att använda Revit? 

• Vilka krav behöver ställas på arkitekten som använder Revit? 

• Vad ger simuleringen i Revit för skillnader och möjligheter jämfört med IDA ICE? 

1.4 Metod och program  

Arbetet genomförs genom en litteraturstudie av befintliga manualer av Revit och IDA ICE för 

att ge en bakgrundskunskap kring vad IFC-filer är. Även egna tester genomförs av 

programvaran för att nå bra resultat för simuleringar i IDA ICE. För att testa vilka kunskaper 

som krävs kommer manualen att testas på en gymnasieklass inom kursen CADCAD02. Där 

förkunskaperna först kommer att testas varefter elevernas förmåga att lösa uppgiften kommer 

att testas efter en kortare genomgång av IDA ICE. Vilka krav som bör ställas på arkitekten 

genomförs genom en analys av befintliga Revit-modeller för att upptäcka vilka fel som 
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modellerna skapar. Därefter upprättas en förteckning på åtgärder för att undvika dessa fel 

vilket ger en kravspecifikation på hur Revit-modeller bör skapas för att undvika fel. 

I vissa fall kan även andra programvaror förekomma för specifika moment eller granskning 

av modeller. Främst handlar det om verktyget simplebim 6 som är ett verktyg för att granska 

och åtgärda fel som uppkommer i IFC-filer vid export. Denna rapports uppgift är att skapa 

underlag för en tillräckligt bra export. Målsättningen är att Revit inte ska behöva användas i 

framtiden. Dock kan i vissa specialfall programmet användas för åtgärder eller kontroll av 

IFC-filen. För vissa åtgärder som kräver stora förändringar av modeller används programmet 

BIM Tree Manager som automatiskt kan göra om objekt för att bättre anpassas för exporten. 

1.5 Avgränsningar 

Innehållet i rapporten syftar till att ge en introduktion till IFC-exportering och för importering 

därav kommer endast fiktiva modeller att användas vilket medför att modellspecifika fel inte 

kommer att tas upp, utöver de fel som beskrivs i kravspecifikationen för arkitekten som 

använder Revit. Det finns inte heller utrymme för böjda väggar eller annan komplex 

arkitektur som kan kräva mer manuellt arbete för att åtgärda, vilket i sin tur kräver större 

kunskaper inom Revit programmet. Vid åtgärder som syftar till att förändra modellen 

förutsätts användaren ha grundläggande kunskap i något av Autodesks program t.ex. 

AutoCAD och bör vara bekväm med Autodesks genomgående gränssnitt. Användaren antas 

ha god kunskap i IDA ICE utöver de inställningar som krävs vid IFC-import. 
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2. Bakgrund till IFC-formatet 

IFC-formatet uppkom i mitten av 90-talet i ett försök att förenkla hanteringen av geometri 

mellan olika faser i ett byggprojekt. Det dröjde till början av 2000-talet innan filformatet fick 

stöd av flertalet program och började användas av byggbranchen. Idag utvecklas filformatet 

av buildningSMART tillsammans med industrin vilket har lett fram till dagens standard IFC4 

som har utökat stöd för flertalet branschspecifika objekt som kan behöva överföras mellan 

program, speciellt inom elsektorn. Detta avsnitt är endast en sammanfattning av den längre 

bakgrundsbeskrivningen kring IFC-formatet och dess versioner som finns beskrivet i bilaga 

ett. 

 

2.1 IFC-formatets uppbyggnad 

2.1.1 Inledning 
IFC-formatet bygger från tusen till flera miljoner “taggar” som beskriver hur modellen är 

uppbyggd. Den generella uppbyggnaden är genom att ett antal punkter specificeras i rymden, 

utefter hur axlarna definieras. Vid figur ett visas hur ett dokument inleds samt hur de punkter 

som ska bilda origo sätts ut, observera att taggarna inte följer en direkt ordningsföljd, utan 

flera mellanrum kan finnas. Dock är de alltid ordnade i nummerordning, med vissa undantag 

där enstaka taggar kan ha flyttats i dokumentet. Normalt pekar alla taggarna tillbaka mot en 

tagg med lägre nummer, med några undantag, detta gör att all geometri går att härleda tillbaka 

till tagg sex eller nio i figur ett. 

DATA; 

#1= IFCORGANIZATION($,'Autodesk Revit 2017 (ENU)',$,$,$); 

#5= IFCAPPLICATION(#1,'2017','Autodesk Revit 2017 (ENU)','Revit'); 

#6= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.)); 

#9= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.)); 

Eftersom formatet ska vara kompatibelt med både amerikanska och övriga världens 

måttsystem måste de enheter som finns i dokumentet specificeras. Detta måste specificeras 

för varje enhet, dvs. både meter, kvadratmeter och kubikmeter måste specificeras som syns i 

figur två. Denna specifikation måste upprepas för samtliga olika enheter som finns i 

dokumentet, om amerikanska enheter används måste det även finns en konverteringsnyckel 

till SI-enheter. Andra enheter som specificeras är temperatur, tidskala, massenheter och 

frekvens. Om en enhet består av två olika enheter, t.ex. meter per sekund, måste detta 

specificeras separat.  

#42= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.); 

#43= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,$,.METRE.); 

#44= IFCSIUNIT(*,.AREAUNIT.,$,.SQUARE_METRE.); 

#45= IFCSIUNIT(*,.VOLUMEUNIT.,$,.CUBIC_METRE.); 

  

Figur 1 – Introduktionen av data 

Figur 2 – Enhetersanvändning 
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2.1.2 Geometri 
Större delen av geometrin som finns i en modell byggs upp på liknande sätt, detta genom att 

först definiera ett antal punkter som definierar geometrins placering i rymden, detta syns i 

figur tre där en linje skapas mellan origo och 6,7 meter från punkten. Vilket i detta fall 

motsvarar väggens längd. Därefter presenteras hur linjen ska visas i rymden, hur detta görs 

definieras av tagg 100 som anger att linjen grafiskt ska ritas ut. 

#137= IFCCARTESIANPOINT((6700.,0.)); 

#139= IFCPOLYLINE((#9,#137)); 

#141= IFCSHAPEREPRESENTATION(#100,'Axis','Curve2D',(#139)); 

Väggar och andra solida objekt skapas på liknande sätt som ovan, först definieras en eller 

flera punkter som därefter kopplas samman för att skapa en yta. Men för att detta ska fungera 

måste ett plan skapas både för att definiera planet för ytan och ytterligare ett plan för 

definition av “soliden”, detta syns i figur fyra. 

#146= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#144,#25); 

#147= IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#146,6699.99999999999,200.); 

#148= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#149= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#147,#148,#19,2415.47005383793);  

Utöver detta kan flertalet inställningar göras för att definiera ett objekts färg, transmissionstal 

och andra tekniska specifika specifikationer som behövs. I figur fem visas exempel på detta.  

#628= IFCSURFACESTYLERENDERING 

(#627,0.9,$,$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.5),IFCSPECULAREXPONENT(12.

),.NOTDEFINED.); 

#629= IFCSURFACESTYLE('Glass',.BOTH.,(#628)); 

#700= IFCPROPERTYSINGLEVALUE 

('ThermalTransmittance',$,IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE(3.6886),$); 

Det senaste formatet som stöds i IDA är IFC2x3 Coordination View version 2.0, vilket har 

utökat stöd för tekniska specifikationer som kan finnas kring elinstallationer, geotekniska 

specifikationer, mm. För IFC4 har detta stöd utökats ytterligare, men formatet har även fått 

stöd för 4D och 5D vilket innebär att modeller kan simuleras och förändras över tid. Vilket är 

fördelaktigt när byggnaders uppförningstakt ska redovisas i modellen.  

  

Figur 3 – Hur linjer skapas och kopplas 

Figur 4 – Hur solider skapas 

Figur 5 – Hur “solider” visas och definition av U-värde 
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3. Grundläggande exportinställningar i Revit 2018 

Eftersom befintliga standardinställningar för export inte kommer ge tillfredställande resultat i 

IDA behöver flertalet inställningar göras innan export kan genomföras. För att kontrollera att 

allt fungerar bör exportinställningarna kontrolleras, i detta exempel kommer ett mindre hus att 

används på två våningar med de vanligaste delarna i en byggnad som kan gå fel. I bilaga ett 

finns en ritning och länk för nedladdning av den modell som används genom exemplet. 

Följande exempel beskrivs i Revit 2018, men vid de tillfällen det finns skillnader i Revit 2017 

kommer detta att beskrivas. 

3.1 Inställningar av IFC-inställningar 

Innan en export påbörjas måste 

parametrar för hur Revit ska kvalificera 

objekt i IFC-filen eftersom IDA endast är 

beroende av mycket mindre information 

än vad som finns i Revit-filen är det bra 

att i ett tidigt skede strypa andelen objekt 

som exporteras för att minska risken för 

fel i ett senare skede. Det finns totalt sex 

kritiska objekt som behöver exporteras 

vilket innefattar, väggar, bjälklag, tak, 

fönster, dörrar och zoner (CAD-Q, 

2010). Utöver detta kan det finnas, 

trappor, möbler, värmesystem och andra 

grafiska detaljer i modellen som kan 

skapa problem, dessa detaljer bör 

avmarkeras i inställningar för export. 

Exportinställningarna för IFC-filer hittas 

under File → Export → Options → IFC 

Options, se figur sex. I Revit 2017 hittas 

menyn under Revit-knappen uppe till vänster. Men där File-fliken ersätter den menyn för 

senare versioner. 

Under denna meny beskrivs hur samtliga objekt ska kopplas ihop mellan Revitfilen och IFC-

filen, som standard exporteras större delen av objekten vilket inte är nödvändigt som nämndes 

tidigare. Istället kan flertalet av kategorierna ändras till “Not Exported” och kvarvarande 

kategorier redovisas i tabell ett nedan, för komplett lista se bilaga två där även länk för 

automatisk inladdning av exportinställningarna finns. 

 

 

Figur 6 – Meny för IFC-inställningar 
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För att veta vilken geometri 

som behöver användas till 

olika ändamål kan 

programmet simplebim 

användas, denna rapport 

kommer inte djupare att gå 

in på hur modeller 

optimeras för IDA i det 

programmet detta förklaras 

översiktligt vid 4.5.  

Om denna lista i framtiden 

behöver användas för att 

passa framtida versioner bör 

ändringar genomföras med 

försiktighet, där ändringar 

endast genomförs om de är 

nödvändiga för en energi-

simulering. Att exportera 

onödiga parametrar kan generera problem eller orsaka “error” vid import. I dagsläget är det 

endast väggar, tak, golv, fönster, rum och dörrar som exporteras. 

För att ladda in en förändring av parameterlistan klicka på “Load…” och välj den nedladdade 

filen som finns i bilaga 2. Om ändringar görs efter detta var noggrann att spara en kopia av 

inställningarna både före och efter ändringen. Klicka sedan på “OK” för att acceptera 

förändringarna. 

3.2 Export av IFC-filer 

Under “Current selected 

setup” ska inget av 

alternativen väljas utan 

<In-Session Setup>, detta 

eftersom vissa 

inställningar måste göras 

innan exporten kan 

genomföras. Om du har 

flera modeller kan du här 

exportera alla samtidigt, 

observera att du då inte 

kan ändra filnamnet innan 

exportering. Klicka nu på 

“Modify setup…” för att ange rätt inställningar för en IDA-export. Observera att platsen för 

sparandet återställs om inställningarna ändras i Revit 2018, detta medför att filnamnet bör 

ändras sist, annars kommer filen automatiskt placeras i samma mapp den ursprungliga .rvt-

filen finns med samma namn. Inställningarna för IFC-exporten återställs även varje gång filen 

öppnas vilket gör att inställningarna måste ställas in igen vid varje gång filen öppnas. 

  

Figur 8 – Ändring av exporteringsinställningar  

Figur 7 – Geometri som ska exporteras från Revit  
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Ett antal olika versioner av IFC kan 

användas för export, men normalt bör 

den senaste versionen användas för att 

minska risken för fel. Detta är “IFC 

2x3 Coordi-nation View 2.0”. Om det 

är ett stort projekt som ska skickas till 

en annan person kan Revit här direkt 

göra en zip-fil av modellen som då 

måste packas upp innan den 

importeras i IDA. 

För att rum och utrymmen ska 

exporteras måste “Space boundaries” 

ändras till “2nd Level”. Detta eftersom 

om detta inte anges kommer rummen inte att exporteras alls, vid första nivån kommer bara 

totala utrymmet i byggnaden att exporteras och det kommer inte gå att få den gruppindelning 

som behövs för IDA. Dessutom måste väggar delas upp per våning, detta för att IDA lättare 

ska kunna skapa rum på alla våningar, annars kommer det bara vara möjligt att skapa rum på 

första våningen eftersom väggen måste vara specifik för just en zoon (Autodesk, 2017b).  

3.3 Importera IFC-filer 

Import av IFC-filer kan göras på två huvudsakliga sätt i IDA, vilket sätt som föredras grundas 

helt på personlig smak, därför kommer båda sätten att beskrivas. Börja med att skapa en ny 

ritning och få till “Floor 

plan”. Välj “IFC…” som 

finns längst ner i fliken, 

välj därefter “Import…” 

med IFC-loggan som visas 

i figur 10. CAD-filer kan 

även importeras genom att 

gå till 3D-fliken, 

högerklicka på valfritt 

område och välj “Import CAD”. Navigera sedan till filen som önskas importeras och välj 

importera, observera att detta inte kommer fungera om IFC-filen är sparad i det nyaste 

formatet av IFC, IFC4. När filen är importerad kontrollera att filen har importerats rätt, vid fel 

se kapitel fem för åtgärder.  

Figur 9 – Version och exportinställningar  

Figur 10 – Import av IFC-filer  
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För att IDA ska veta vilken geometri 

som ska länkas ihop med vilken sorts 

objekt i IDA måste en länkning ske. 

Detta görs genom att välja 

“Mapping…” som syns i figur 11. 

Markera därefter alla typer av IFC-

objekt och länka till “[Default]” som 

syns i figur 12. Detta är inget krav 

om inte U-värderna noggrant är 

inställda i Revit-filen. Filerna kan 

även länkas ihop med andra IDA-

objekt om dessa bättre passar till 

projektet. Upprepa detta för alla 

kategorier, som återfinns i menyn 

högst upp i rutan, utom material om 

det inte finns specifika U-värdern på material som vill användas i Revit.  

Markera de zooner som ska konverteras enligt figur 12, i detta 

fallet används en annan ritning för tydlighetens skull. Observera 

att IFC-zoner ritas ut med röda linjer som syns längst ner, om 

detta inte är fallet utan filen ser ut som rummet till höger på 

bilden, dvs. zoonerna inte blev exporterade från Revit kontrollera 

då att exporten blev korrekt i föregående kaptiel eller se kapitel 

fem för andra åtgärder. När önskade zooner är valda klicka på 

“New zone” för att automatiskt generera rum från vald IFC-

geometri.  

 

Om alla zoner i IFC-modellen ska 

göras om till rum i IDA, kan 

alternativet längst ner i figur 13 

väljas, och därefter välja “New 

zoon”. Om t.ex. väggar ska rivas 

eller byggas öppningsbara på en 

modell kan det översta alternativet 

användas för att skapa 

sammansatta zoner som kan simulera hur energianvändningen förändras vid olika driftfall. 

För att kontrollera att importen har skett korrekt kan 

modellen kontrolleras genom 3D-fliken och 

högerklicka på en tom yta. Välj “Visual filter…” och 

klicka ur alternativet “IFC model” som syns i figur 14. 

Om problem har uppstått med dörrar eller fönster se 

kapitel fem för åtgärder. Modellen är nu klar för övriga 

inställningar inför simulering. 

  

Figur 11 – Länkning mellan IFC-geometri till IDA  

Figur 12 – Skapa zoner från IFC-fil  

Figur 13 – Inställningar för hur zoner skapas  

Figur 14 – Dölj IFC-modellen  
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3.4 Problem med dagens Revitmodeller 

Eftersom Revit är ett relativt nytt program för arkitekter och den mänskliga faktorn ger 

upphov till fel. Det uppstår därför problem när modeller ska exporteras till IDA. Därför 

felsöktes ett antal modeller för att hitta de problem som idag omöjliggör simuleringar av dem. 

Det är dessa felsökningar som sedan mynnar ut i de åtgärder som beskrivs i kapitel fyra: 

”Åtgärder av fel i Revitmodellen”. Från detta går det även att få ut vilka kritiska objekt som 

måste finnas i en modell för att den ska gå att simulera. Utöver vad som beskrivs i detta 

kapitel finns flertalet ytterligare åtgärder för att skapa en helt korrekt simulering, men här tas 

endast de viktigaste och grundläggande felen upp för att en simulering ska fungera. 

3.4.1 Studie av en Revitmodell 
Den första modellen består av en kontorsbyggnad i Västsverige, där ombyggnad ska ske för 

att tillgodose nya behov som uppstått.  I dagsläget är det inte möjligt att göra en simulering av 

modellen eftersom flertalet grundläggande geometri saknas i modellen.  Endast 

kontorsbyggnaden anpassas för simulering inte den intilliggande lastningscentralen. 

 

Vid första anblick ser modellen 

välgjord ut, problemen uppstår när 

modellen vänds och det finns rak insyn 

på möbler och väggar underifrån. Detta 

betyder alltså att golvet helt saknas för 

källaren och tillbyggnaden. Detta 

innebär att zoner inte kan skapas 

eftersom utrymmet inte kan avgränsas. 

Till vänster, syns även att taket saknas. 

Båda dessa problem löses i kapitel 4.2, 

golvproblem. Dessutom används 

inställningen gipsskiva på två 

ytterväggar nere till höger, detta löses 

genom kapitel 4.1 väggproblem. Detta 

är dock inget kritiskt problem för att 

genomföra simuleringar, men kan 

skapa uppenbara problem vid 

angivelser av väggens 

värmegenomgångskoefficient. Det 

största problemet är att väggarna inte är 

korrekt anslutna, det är alltså ett hål 

mellan väggarnas kärnor, vilket gör att 

golv inte kan skapas eftersom väggarna 

inte består av en kontinuerlig linje. 

Observera att det inte finns något plan 

för att fästa taket för källaren, detta gör 

att ett nytt plan måste skapas eller att 

en offset skapas från källarplanet som 

motsvarar takhöjden. Något som 

gjordes i detta fall. 

 

 

Figur 15 – Åtgärdande av takhöjd 

Figur 16 – Golvproblem i Revitmodell 1  
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När golvet är åtgärdat syns det att väggarna 

inte är korrekt ansluta till golvet utan 

väggarna använder ett felaktgt plan. 

Detsamma gäller för möblerna till höger, 

detta löses genom samma princip men är 

inte av betydelse för energisimuleringar. 

Detta löses i kapitel 4.1 väggproblem. När 

dessa problem är åtgärdarde bör det vara 

möjligt att skapa utrymmen i hela kontoret. Trots att det är flertalet våningar i byggnaden 

måste varje våningsplan skapas enskilt. Hur utrymmen skapas beskrivs i kaptiel 4.4, övriga 

problem. 

 

Utrymmena bör skapas manuellt eftersom den automatiska kommer ta med mindre tomrum i 

byggnaden, t.ex. elcentraler och schakt vilket kan generera fel när rummen är mindre än 

väggarnas tjocklek.  

 

Eftersom väggarna kapas för varje våning kommer detta fortfarande ge problem då zonerna 

kommer kapas vid väggens avslut som syns i figur 17. För att lösa detta måste planet tas bort 

vilket kan ge omfattande fel om flertalet objekt fortfarande är beroende av planet. 

 

  

Figur 17 – Åtgärdande av vägghöjd 
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4. Åtgärder av fel i Revitmodellen 

Eftersom det endast är en byggnads grundläggande geometri som behövs för att simulera 

byggnadens energibehov kan avancerade ritinställningar orsaka problem med IFC-exporten. 

Detta kapitel tar upp vanliga åtgärder som kan behöva ändras för att undvika fel i exporten, 

sist anges även hur användaren själv kan kontrollera om modellen kommer orsaka fel med 

hjälp av simplebim 6. Guiden antar att användaren är i 3D-visningen som hittas genom menyn 

“View” → “3D View”. 

4.1 Väggproblem 

Ett vanligt problem som kan uppstå med väggar är att 

de inte är fästa i taket, om glappen mellan väggar och 

tak är så kommer detta inte påverka när rummen ska 

skapas, men det kan ändå leda till problem eftersom 

luftspalter mellan tak och väggar kommer uppstå som 

kommer läcka energi i simuleringen. Detta löses genom 

att klicka på en vägg, därefter direkt klicka på tab och 

klicka på väggen igen. Detta kommer att markera alla 

sammansatta väggar. Klicka därefter på “Attach 

Top/Base” och sedan på taket, detta gör att väggarna 

autoamtiskt kommer extruderas tills de når taket.  

Om väggarna inte markeras är de inte sammansatta i en 

kontinuerlig sträcka, vilket är fallet för innerväggar. 

Ska innerväggar också fästas i taket markera då hela huset med en crossing box och välj 

därefter “Filter”. I menyn ska samtliga alternativ avmarkeras utom “Walls”. Acceptera 

markeringen och fäst sedan väggarna som innan i taket. Detta gör att tomrummen som syns i 

figur 18 då kommer försvinna. 

Om ritningen endast är ritad i 2D kommer väggarna inte 

att vara rätt anslutna till nästliggande våning, detta 

åtgärdas genom att markera väggar som behöver justeras 

enligt ovan. Vilken våning väggen ska utgå ifrån ändras 

med “Base Constraint” och våningen för avslut justeras 

med “Top Constraint”. Dessa alternativ hittas i 

“Properties” till vänster. Normalt när väggar skapas 

kommer dessa inte vara fästa i ovanliggande våning, vilket 

gör att de inte blir sammansatta med rätt våningsplan. 

  

 

 

Figur 18 – Felaktig fästning av väggar  

Figur 19 – Väggar som inte är anslutna till 

tak  
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Om ”curtin wall” har används för att skapa större 

glassammansättningar kommer dessa att 

konverteras till dörrar i IDA, som använder öppet 

läge som standard. Detta gör att det finns stor risk 

för oförutsedda öppningar i fasaden som kommer 

ge oväntade resultat. Detta kan inte lösas med 

enbart Revit, utan mycket manuellt arbete där dessa 

glasfasader måste tas bort och ritas om med ett 

fönster. Men med hjälp av tillägget Tols4Bim kan 

“curtin walls” automatiskt konverteras till fönster 

med rätt dimensioner. Detta program finns inte i 

skrivande stund tillgängligt till Revit 2018, därav 

kommer beskrivningen ske i Revit 2017. Men 

eftersom Revit 2018 inte har genomgått några 

förändringar för tillägg bör det inte vara någon skillnad hur verktygen används (Aubin, 

2017c). 

 

I vissa fall kan väggtypen vara av fel tjocklek, 

detta åtgärdas genom att välja felaktig vägg och 

byta väggtyp från listan över inladdade väggtyper. 

Dock bör detta ske med försiktighet eftersom 

väggar kan ha inställda U-värden och andra 

specifika inställningar. Om projektet ingår i ett 

större sammarbete bör hänsyn även tas till andra 

som arbetar med filen innan väggtypen ändras 

eftersom detta kan påverka renderingen (Aubin, 

2016a). Hur väggarnas U-värde ändras tas inte upp 

i denna rapport eftersom det kräver flertalet 

inställningar och kännedom om väggarnas 

uppbyggnad. Om detta är korrekt inställt för en 

byggnad går U-värdet att se genom att klicka på 

“Edit Type” och det är då möjligt att ange samma 

U-värden för IDA om de inte automatiskt kopplas 

ihop med befintliga väggar. 

4.2 Golvproblem 

Ett av de mer svårlösta problemen är om golv saknas i en 

modell, detta kräver stort manuellt arbete där golvets 

konturer manuellt ritas. Tak skapas på samma sätt men 

istället för att välja “Floor” i Build-menyn väljs “Roof” 

Detta görs antingen genom att välja linjeverktyget och 

sedan rita runt väggarna, eller välja automatisk 

linjegenerering vilket gör att linjerna kommer skapas 

direkt vid klickning på väggarna. Det senare alternativet 

kan dock ge problem med skarvar som sedan manuellt 

måste justeras. När den utritade rosa linjen är helt 

försluten kan golvet skapas genom att klicka på den gröna 

accepteraknappen. Om det inte är möjligt att skapa ett 

Figur 21 – Ändring av väggtyp  

Figur 22 – Skapande av golv  

Figur 20 – “Curtin wall” insatt i en vägg  
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golv beror detta på små glapp mellan linjerna och då kan verktygen “Trim/Extend to Corner” 

med fördel användas. Verktyget hittas under Modify-verktygen eller genom att klicka “TR” 

på tangentbordet. Verktyget används genom att klicka på de två linjerna som ska behållas i en 

skarv, då kommer linjerna fortsätta tills skärningspunkten och överflödigt material kommer 

att skäras bort, om material fattas kommer linjen förlängas till skärningspunkten.  

Om golvet har hamnat på fel plan kan detta 

justeras genom att markera det felaktiga 

golvet och därefter ändra valt plan till Level 1 

i detta fall. Observera att alternativet under 

kan justera en marginal på golvet mot planet, 

om planet justeras in med detta verktyg kan 

framtida ändringar av planen orsaka fel nivå 

på golvet. 

4.3 Fönsterproblem 

Exportering av fönster som sitter tätt ihop kan 

medföra vissa problem vid okunskap hur IDA 

hanterar dessa. I detta fall har fyra 1,83 meters 

fönster använts. När modellen exporteras 

kommer den korrekta informationen kring 

fönsternas placering och utbredning. Vilket 

syns i koden där följande beskrivning finns: 

 

#1162= IFCWINDOWLININGPROPERTIES 

('3ZsglZEUrAGPN$8dL8ui3A',#41, 'M_Fixed: 

0915 x 1830mm:327097',$,$,$,$,$,$,$,$,$,$); 

 

Fönstrens utseende är även korrekt vid import 

till IDA, men ändras när zonerna skapas, 

observera att detta inte är något problem. Utan 

det är endast fönstrets utseende som förändras 

där de fyra fönstren kombineras till en 

snittplacering. 

 

 

 

  

Figur 23 – Skapande av golv  

Figur 24 – Revitmodell med fönster  

Figur 25 – Revitmodell med fönster  
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4.4 Övriga problem 

 

Eftersom syftet med många ritningar inte är att 

energisimulera dem saknas därför oftast zoner, inte 

att förväxla med rum, detta gör att dessa måste 

skapas i efterhand. Beroende av ritningens kvalité 

kan detta ge mer eller mindre problem, men om 

alla rum är inneslutna av väggar, golv och tak bör 

inte detta generera problem. För att skapa 

utrymmen klicka på “Analyze” följt av “Space”. 

Detta öppnar redigeringsläget för utrymmen, klicka 

därefter på “Place Spaces Automatically”. Detta 

måste genomföras för varje våningsplan, till 

skillnad mot IDA som automatiskt kan generera 

utrymmen för samtliga plan direkt. Detta innebär 

att “Floor Plan”-vyerna måste användas för detta. 

Detta är exakt samma sätt som rum skapas och bör 

därför kunna skapas samtidigt som när rummen 

sätts ut (Aubin, 2016b). Om utrymmen inte ska 

skapas automatiskt kan enbart de utrymmen som 

ska finnas placeras ut på ritningen. 

 

Det kan vara svårt att ändra inställningar på ett stort 

antal objekt utan att manuellt ändra inställningar på 

varje enskilt objekt eftersom de är tätt placerade 

tillsammans med andra objekt. Detta kan lösas genom 

att använda filterfunktionen. Detta kan t.ex. vara när 

utrymmen inte helt fylls ut eller när ett stort antal 

väggar måste justeras. Observera att likt AutoCAD 

genererar en ruta från höger en “Windows box” och 

markerar alla objekt som finns inuti boxen och en ruta 

från vänster en “Crossing box” som markerar allt den 

vidrör.  

 

Klicka därefter på “Check None” för att avmarkera alla 

olika typer av objekt, därefter kan väggar eller rum 

väljas, i detta fall alla väggar. Välj slutligen “OK”, 

detta gör att enbart en objekttyp nu är vald och 

inställningar med alla markerade objekt kan göras. Om 

markeringen blev för stor eller för liten kan antalet 

objekt ändras i efterhand genom att hålla inne “shift”-

tangenten och därefter klicka på de objekt som ska 

avmarkeras, eller “ctrl”-tangenten om objekt ska 

läggas till. Observera att detta dock kan vara svårt för 

utrymmen och rum som endast visas genom ett kryss 

när musen sveper över utrymmet. Därefter kan 

inställningar göras precis som vanligt i “Properties”-

menyn till höger. 

  

Figur 27 – Skapande av utrymmen 

Figur 26 – Automatisk generering av utrymmen 

Figur 28 – Filtrering av objekt 

Figur 29 – Val av objekt som ska filtreras 
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4.5 Utvärdering av modellens kvalité 

Om ingen av ovanstående lösningar fungerar för att genomföra en simulering i IDA, kan en 

modell kontrolleras med hjälp av programmet simplebim. Detta är specialutformat för att 

upptäcka problem i IFC-modeller innan filen importeras i programmet. Det möjliggör även 

exkludering av objekt som inte behövs i programmet, t.ex. trappor, möbler, VVS, elektronik, 

etc. (Datacubist, 2017a). 

I programmet importeras filen genom 

att välja “Import IFC4 or IFC2x3 file” 

på huvudmenyn och därefter välja 

modellen som ska valideras. När filen 

öppnas kommer tre fönster att visas, en 

med modellen där geometri som har 

okänt ändamål, en där geometri som ska 

exporteras visas och ett fönster som 

visar geometri som kommer att slängas 

vid export. Denna process kan göras 

manuellt, men för att automatiskt 

anpassa en modell för IDA väljs “Apply Template” i menyn och därefter “Applications” som 

visas i figur 40. Här finns flertalet olika program som IFC-filen kan optimeras till, välj IDA-

ICE. 

Detta kommer flytta den mesta av geometrin till “Included” och beroende hur modellen ser ut 

kan vissa delar hamna i “Excluded”. I menyn till vänster visas nu vilka fel simplebim har 

upptänkt och det går nu att utvärdera och åtgärda de fel som uppstått. 

När filen har åtgärdats enligt de problem som programmet 

hittade exporteras filen ut genom att välja “Export IFC” till 

höger, enligt figur 41.  

Observera att detta endast åtgärdar fel som kan ha skett vid 

export av IFC-filen. Fel som finns i Revit-filen kommer 

troligtvis inte upptäckas eftersom simplebim inte kan avgöra 

vad felen beror på (Datacubist, 2017b). 

 

  

Figur 30 – Problemsökning av IFC-modell  

Figur 31 – Export av IFC-fil  
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5. Simuleringsskillnader 

Det viktigaste att vara medveten om när en modell ska simuleras är att det alltid är en 

förenkling av verkligheten vilket gör att resultaten kommer skilja beroende på lokala 

förhållanden, komplexitet i byggnadskonstruktionen och olika väderdata. Vilken påverkan en 

ändring har på en byggnad är svårt att kontrollera eftersom beräkningsmodellerna innehåller 

nästlade funktioner, dvs. en ändring kommer påverka flera andra parametrar. Vid ett 

fönsterbyte kommer väggens transmissionsförluster att öka till följd av fönstrets förbättrade 

isolationsförmåga, men samtidigt kommer solinstrålningen att öka vilket bidrar till ett 

energitillskott (Bülow-Hübe, 2006). Beroende på vad simuleringsmotorn prioriterar kan 

resultatet från samma modell bli olika, för att testa detta genomförs två tester. Hur fönster 

samt dörrar generar olika resultat i Revit gentemot IDA. Vilken modell som återspeglar 

verkligheten närmast går inte att kontrollera i en fiktiv modell men det ger insikt kring trender 

i programmens beräkningsmodeller. 

Vikten av exakta väderdata är av oerhört stor vikt eftersom det kommer påverka byggnaden i 

stor utsträckning.   

5.1 Simuleringar av fönster och dörrar 

Två olika test genomfördes, den första testade vilka skillnader som uppstår vid fönster. Detta 

visar hur mycket solinstrålning de två programmen tillgodoräknar, eftersom det sedan kan 

jämföras med dörrar där det inte går att tillgodoräkna lika mycket av solinstrålningen. Dock 

går det inte att säkerställa hur mycket som vindprofiler, köldbryggor och hänsyn till 

molnbildning. Kommer att påverka simuleringen, vilket gör att detta endast ger en 

fingervisning. 

För att testa hur IDA och Revit hanterar enskilda objekt skapades ett kvadratiskt hus med en 

area på 100 m2, därefter angavs transmissionstalet till 1,0 W/m2·K för både golv, väggar och 

tak. Byggnaden simulerades sedan för att kontrollera att byggnadens energibehov 

överensstämde för både IDA och Revit. För att kompensera för den skillnad som fanns 

ändrades värmeväxlarens verkningsgrad till 73 %, detta gjorde att energibehovet blev 

likvärdigt för både IDA och Revit. 

5.1.1 Fönster 
Det placerades fyra fönster med en total area på 8,4 m2 jämt fördelat över husväggen och 

simuleringen upprepades. Huset roterades för att testa om det uppstod större olikheter vid 

olika väderstreck. 

Simuleringarna visar att det maximalt 

är 4 % skillnad mellan IDA och Revit, 

vilket får anses som tillfredställande 

resultat. 

 

 

 

Namn Väst Norr Öst Söder 

Revit 20 300 20 100 19 900 20 300 

IDA 20 400 19 600 19 100 19 700 

Skillnad 1% 2% 4% 3% 

Tabell 1 – Simulering av fönster   
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Den generella trenden visar en standardavvikelse på 1,4 %, vilket medför ett konfidens-

intervall på 2,7 % och gör att simuleringar med liknande storleksordning på energibehovet 

och fönsterarean bör med 95 % säkerhet hamna inom intervallet som visas i figur 32. 

Beräkningar för detta visas i bilaga 2.1. Dock återstår osäkerheter om det är generella trender 

för IDA:s låga energibehov för fönster i sydläge eller om det består av osäkerheter i väderdata 

som kan genera andra resultat för andra geografiska platser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att utesluta energitillskott i form av solinstrålning sätts en 10 meter hög vägg 5 meter från 

huset. Likt förväntat försvinner olikheterna för energibehovet i IDA, däremot finns fort-

farande en tydlig skillnad i simuleringarna i Revit även om samtliga simuleringar visar ett 

ökat energibehov. Totalt sett ger simuleringen en standardavvikelse på 0,4 %, vilket ger ett 

konfidensintervall på 0,9 % alltså något högre än vid solinstrålning. Norrsidan får ett något 

högre värde än resterande sidor eftersom detta är den enda väggen som inte får solinstrålning 

under någon gång under året. Till skillnad mot övriga väggar som får viss del solinstrålning 

under juni och juli. Intressant att notera är att samma förhållanden ger en betydlig skillnad för 

norrsidan medan övriga sidor hålls väldigt konstanta.  
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Figur 32 – Skillnader i beräkningar av fönster 

Figur 33 – Skillnader i beräkningar av fönster med skuggning 
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5.1.2 Dörrar 
Fem dörrar med en total area på 10,0 m2 placerades jämnt över ena husväggen och därefter 

genomfördes simuleringarna för respektive väderstreck likt ovanstående test.  

Dessa simuleringar visar på en 

betydligt högre skillnad mellan 

programmen där IDA i snitt visar 7 % 

högre. Detta kan skapa betydande 

avvikelse vid större byggnader som 

innefattar större antal dörrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den generella trenden visar en standardavvikelse på 0,9 %, vilket medför ett 

konfidensintervall på 1,7 % och gör att simuleringar med liknande storleksordning på 

energibehovet och fönsterarean bör med 95 % säkerhet hamna inom intervallet som visas i 

figur 34. Beräkningar för detta visas i bilaga 2.2. 

5.1.3 Diskussion 
Resultatet visar att det finns olikheter i hur de två programmen hanterar fönster och dörrar där 

detta test visade på en mer likartad hantering av fönster än dörrar. Dock bör det observeras att 

ett upprepat test där skuggande byggnader tas hänsyn till kan ge annorlunda resultat. 

5.2 Resultatskillnader i väderdata 

Vid tidigare test för fönster och dörrar ställdes IDA in för att generera ett likartat resultat 

gentemot Revit. När modellen flyttades geografiskt varierade skillnaden mellan programmen 

relativt stort när grundmodellen simulerades. Vilket genererade problem med att upprepa 

försöken på olika platser eftersom samma indata inte kunde användas då programmen inte 

kunde generera ett resultat opåverkat av väderdatans brister. 

  

Namn Väst Norr Öst Söder 

Revit 20 100 20 000 20 300 20 400 

IDA 21 900 21 900 21 800 21  

Skillnad 8% 9% 7% 7% 

Tabell 2 – Simulering av dörrar 

Figur 34 – Skillnader i beräkningar av dörrar 
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I Revit finns 1,6 miljoner virtuella väderstationen som motsvarar det lokala vädret på en 10–

20 m2 stor yta. Modellen är uppbyggd likt väderprognoser vilket gör att lokala variationer 

tidigare får genomslag i modellerna vilket ökar väderdatans korrekthet även för platser långt 

ifrån fysiska stationer. Simuleringsdatan kommer från flertalet olika källor där bland både 

fysiska väderstationer och satellitdata (Autodesk, 2014b). Dock är lägsta virtuella 

väderstationen belägen strax söder om Sveg, vilket omöjliggör simuleringar norr om 62:a 

breddgraden (Wikimedia, 2017). 

Detta kan jämföras med IDA som endast har väderdata från fysiska väderstationer i Sverige, 

väderdatan är framtagen av Sveby och har beräknats genom interpolation kring ett 121 km2 

stort område kring väderstationen. Mätningarna sträcker från de senaste 30 åren vilket ger en 

god noggrannhet kring genomsnittliga vädret under enskilda dagar (EQUA, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testet genomfördes genom att simulera samma modell på åtta olika platser i södra Sverige. 

Samma grundmodell som ovanstående simuleringar användes, dvs. en 100 m2 stor byggnad 

med ett genomgångstal på 1,0 W/m2·K för både väggar, golv och tak. Inga fönster eller dörrar 

finns för att undvika beräkningsolikheter. Eftersom Revit saknar möjligheten till specifika 

inställningar kommer inga specifika inställningar att göras i IDA heller. Detta ger en 

standardosäkerhet på 4 % för simuleringarna. 

5.3 Beräkningar kring osäkerheter vid fönstersimulering 

Nedanstående redogörelse beskriver endast hur koefficientintervallet för fönster utan 

skuggning beräknades men samma princip upprepades för övriga beräkningar. Vid tabell tre 

beskrivs de energibehov som beräknades fram för fönsternas olika placering.  

Namn Väst 

(kWh) 

Norr 

(kWh) 

Öst 

(kWh) 

Söder 

(kWh) 

Revit 20 285 20 099 19 934 20 285 

IDA 19 723 19 644 19 058 19 723 

Avvikelse 562 455 876 562 

Procent 3 % 2 % 4 % 3 % 

Figur 35 – Osäkerheter i väderdata 
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Tabell 3 – Uträkning av skillnad för energisimulering 

Från detta beräknades en absolut 

skillnad ut mellan simuleringarna 

vilket gör att en procentuell 

avvikelse mellan simuleringarna 

kunde beräknas.  
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Därefter beräknas standardavvikelsen i skillnaden från beräkningarna enligt formel ett. 

𝑠 = √
∑(𝑥 − �̅�)2

𝑛 − 1

= √
(0,028 − 0,03)2 + (0,023 − 0,03)2 + (0,044 − 0,03)2 + (0,028 − 0,03)2

4 − 1
= 0,016 

Formel 1 - Beräkning av standardosäkerheten 

Detta ger en standardosäkerhet på 1,6 % för de fyra simuleringarna. För ett 95 % 

konfidensintervall blir detta alltså 3,0 % osäkerhet för framtida simuleringar. För att få ut hela 

intervallet multipliceras intervallet med respektive simulering och adderas samt subtraheras 

från det ursprungliga värdet. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Detta ger ovanstående intervall, vilket anger att om en liknande simulering skulle upprepas 

för en plats med liknande förhållanden som genererar en energikonsumtion på 20 300 kWh i 

Revit skulle IDA-simuleringen med 95 % säkerhet hamna i intervallet 19 400–20 300 kWh. 

Utifrån detta kan följande ekvation skapas: 

𝑄𝑅 = 𝑄𝐼𝐷𝐴 + (𝑥𝑎𝑣 ∙ 𝑄𝐼𝐷𝐴) ∓ 𝜎 ∙ (𝑄𝐼𝐷𝐴 + (𝑥𝑎𝑣 ∙ 𝑄𝐼𝐷𝐴)) 

Formel 2 – Beräkning av intervall för Revitsimulering från IDA-simulering 

𝑄𝑅 – Uppskattad energiförbrukning enligt simulering i Revit [kWh] 

𝑄𝐼𝐷𝐴 – Simulerad energiförbrukning i IDA [kWh] 

𝑥𝑎𝑣 – Snittavvikelse mellan energisimuleringar i Revit och IDA [-] 

𝜎 – Koefficientintervall för avvikelsen [-] 

För övriga diagram i kapitel fem visas endast den högsta respektive lägsta osäkerheten totalt 

sett. D.v.s. endast det lägsta intervallet för IDA och högsta för Revit, detta av utrymmesskäl.  
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Figur 36 – Osäkerheter i väderdata 
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6. Test av förkunskaper för Revit 

Beskrivningarna för åtgärder är utvecklade för att personer utan kunskap i Revit ska kunna 

åtgärda felen. Hur väl detta överensstämmer med verkligheten kontrolleras genom ett test på 

20 elever som läser kursen CADCAD02 på Kunskapskällan, Herrljunga. Eleverna har 

blandade förkunskaper kring Revit, men samtliga har viss bakgrundskunskap och har 

genomfört en projektuppgift där ett hus ska byggas. 

6.1 Hur testet är uppbyggt 

Testet går ut på att rätta till de fel som har 

uppkommit på modellen i figur 37. Det 

finns totalt fyra fel som innefattar 

felaktigt skapat golv, väggar som utgår 

från fel plan, väggar som inte når upp till 

taket, felaktig väggtyp samt skapande av 

zoner. Provet genomfördes under en 

eftermiddag i Revit 2017 eftersom detta 

var den versionen som användes på 

skolan. 

 

 

6.2 Testets resultat 

Totalt genomförde tre elever provet, detta 

eftersom det endast är tre elever som läser 

CAD med inriktning på Revit. Samtliga 

elever hade grundläggande kunskaper i 

programmet och kan hantera lager och 

grundläggande verktyg.  

Samtliga elever lyckades lösa uppgiften 

korrekt och alla modeller kunde användas 

för simulering. Även om testet visade 

väldigt bra reultat går det inte att utesluta att 

eleverna redan tidigare hade tillräckligt med 

kunskaper för att lösa uppgiften. 

 

  

Figur 37 – Modellen som ska simuleras 

Figur 38 – Korrekt lösning av modellen 
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7. Diskussion 

Det finns stora osäkerheter vid simuleringar eftersom en viss ändring kommer påverka andra 

faktorer i sin tur. Detta kan medföra att den slutgiltiga simuleringen i värsta fall kan avvika 

betydligt från den första. Hur väl dessa båda simuleringar överensstämmer med verkligheten 

går inte att avgöra eftersom det inte gemfördes någon simulering mot ett verkligt objekt (hus) 

där energiförbrukningen kunde mätas. Även om testet skulle genomförts i verklig skala, hade 

det funnits årsvariationer som gjort att den verkliga årsförbrukningen hade förändrats från år 

till år. Dessutom medför ett varmare klimat osäkerheter kring vilka väderväxlingar ett 

värmesystem ska dimensioneras mot (Borgen, et al., 2014). 

Testet visade även att personer med begränsade kunskaper i Revit ändå kan lösa problem som 

kan uppkomma i modellen, men det kan behövas vana att hitta fel och veta om en viss 

placering på golv eller vägg kommer att ge ett fel i simuleringen av energiförbrukningen. 

Denna rapport ger bara en åtgärdslösning ingen utveckling på hur de olika felen kan se ut i 

verkliga exempel, vilket kan utgöra svårigheter att lösa problem i modellen. 

8. Slutsats  

Under arbetets gång har flera frågetecken kring vad som behövs och vilka problem som kan 

uppkomma identifierats. Detta gör att flera slutsatser kan dras kring vad som behövs för att 

genomföra en energisimulering utan att programmet ska generera ett fel eller att för stor 

osäkerhet ska uppstå i simuleringen: 

• Väggar måste vara sammankopplade med tak och golv 

• Utrymmen måste skapas 

• Det får inte finnas plan som skär igenom byggnadens våningar 

Ovanstående kriterier bör sättas som krav på arkitekter som använder Revit för att kunna 

genomföra en korrekt energisimulering när Revitdata exporteras till IDA. Men om det inte är 

möjligt att ställa dessa krav är det möjligt att åtgärda bristerna  i efterhand. Detta gör att med 

rätt förkunskaper finns inga hinder att idag använda Revit för att göra modeller som ger goda 

resultat för energisimuleringar i IDA. 

 

För simuleringen bör de olika simuleringarna hamna ±5 % från varandra, är detta inte fallet 

bör modellen undersökas, men om modellen innefattar stora mängder fönster kan en 

felmarginal på ytterligare tre procentenheter accepteras.  
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1. IFC-formatet 

IFC (Industry Foundation Classes) används för att överföra byggnadsgeometri mellan 

byggnader. Eftersom det bygger på ett öppet språk är det möjligt för alla tillverkare att 

implementera stödet för det i sin mjukvara. Filformatet utvecklas idag av buildningSMART 

och finns implanterat i program från bland annat Autodesk, Nemetschek och Trimble 

(buildingSMART, 2017a). Utöver byggnader kan även IFC användas för samarbete kring 

infrastrukturprojekt där svenska Trafikverket är en av huvudsponsorerna för utvecklingen av 

IFC för vägar, järnvägar och broar (buildingSMART, 2016b). 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Uppkomst 
I mitten av 90-talet hade de flesta byggföretag börjat att använda datorprogram för sina 

ritningar, men problemet var att arkitekten använde ett program, medan el- och energi-

ingenjörer använde ett annat. Detta medförde problem eftersom programmen var gjorda av 

olika tillverkare som använde olika filformat, detta försvårade arbetet med en sammanordning 

eftersom ritningarna fick göras om mellan varje instans. För att undvika detta infördes ett nytt 

format, IFC (Industry Foundation Classes), detta gjorde att programmen kunde exportera ut 

filer som kunde läsas av andra CAD-applikationer (buildingSMART, 2017c). 

1.1.2 Utveckling 
IFC-formatet lanserades redan 1997, men började inte används förrän 2000. Detta följdes 

ganska snart upp av IFC 2.0 som släpptes 1999. Dock dröjde det ända tills IFC 2x3 släpptes 

innan formatet slog igenom på allvar och IFC2x3 har använts från 2008 fram till idag, även 

om IFC 4 börjar ta över som släpptes 2013 (Liebich, 2016). 

1.1.3 Dagens standard 
Idag används huvudsakligen IFC2x3 och IFC4. (Liebich, 2016). 
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2. Uppbyggnad 

Detta är endast en snabb bakgrund till hur IFC-formatet är uppbyggt, för att studera källkoden 

noggrannare rekommenderas “buildningSMARTs community” (buildingSMART, 2015a). 

Följande beskrivning hänvisar till ett exempelhus som återfinns i denna bilaga, där exporten 

har skett enligt rekommenderade inställningar som beskrivs i kapitel fyra. Instruktionerna 

innehåller endast ett urval av filens data. 

2.1 Huvud 

ISO-10303-21; 

HEADER; 

 

Dokumentet börjar med att ange vilken standard som filen är beskriven i som syns vid figur 

B1:1. ISO-10303 är den mest använda formatet idag för CAD-applikationer. Standarden 

lanserades 1994 och använder EXPRESS-språk och är tänkt att fungera som ett format för att 

överföra produktdata mellan datorsystem. Det har genomförs två revideringar av standarden 

och den idag använda versionen lanserades 2002 (International Organization for 

Standardization, 2002).  

/***********************************************************************/ 

* STEP Physical File produced by: The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 

Aug 2013 

* Module:                         EDMstepFileFactory/EDMstandAlone 

* Creation date:                  Tue Mar 30 13:04:11 2017 

* Host:                           AF-L03410 

* Schema:                         IFC2X3 

* License ID and type:            5605 : Permanent license. Expiry date:  

************************************************************************/ 

I huvudet anges vilket språk som användes för att generera filen, i detta fall är det version 5 

som publicerades 28 augusti 2013. Därefter beskrivs motorn för att skapa koden och även 

vilket datum filen gjordes, samt datornamnet. Huvudet anger även vilken version av IFC som 

har använts, i detta fall IFC2X3 och licensen som är obegränsad i Revit. Figur två visar bara 

ett utdrag av de viktigaste parametrarna. Asterix markerar att detta är en kommentar som inte 

kommer påverka innehållet i filen när den läses av ett program. 

FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]'),'2;1'); 

FILE_NAME('0001','2017-03-30T13:04:14',(''),(''),'The EXPRESS Data Manager Version 

5.02.0100.07 : 28 Aug 2013','20170118_1100(x64) - Exporter 17.2.0.0 - Alternate UI 

17.2.0.0',''); 

FILE_SCHEMA(('IFC2X3')); 

ENDSEC; 

I figur B1:3 beskrivs samma sak som i sidhuvudet, men via programmeringsspråk, den 

markerar även slutet av huvudet med ENDSEC;. 

Figur B1:39 – IFC-filens början 

Figur B1:40 – Utdrag ur sidhuvudet för en IFC-fil 

Figur B1:41 – Avslutet av filhuvudet 
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2.2 Modellens dimensioner och bakgrundsdata 

DATA; 

#1= IFCORGANIZATION($,'Autodesk Revit 2017 (ENU)',$,$,$); 

#5= IFCAPPLICATION(#1,'2017','Autodesk Revit 2017 (ENU)','Revit'); 

#6= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,0.)); 

#9= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.)); 

I detta skede börjar den geometriska informationen i programmet, figur B1:4. Detta börjar 

med att programmet som den ursprungliga geometrin kommer ifrån anges. Vilket i detta fall 

är Revit 2017 (buildingSMART, 2014a). ENU anger vilken version som har använts, där det 

finns tre olika versioner. Den första som har stöd för samtliga användningsområden från 

arkitektur och konstruktion, medan de andra två är utan tillägg och saknar vissa avancerade 

funktioner. I detta fall har den förstnämnda använts (Autodesk, 2017). Därefter anges 

koordinatsystemet och dimensionerna på filen, denna tagg kan även användas för att ange 

placeringen på ett föremål i utrymmet (buildingSMART, 2014g).  

#11= IFCDIRECTION((1.,0.,0.)); 

#13= IFCDIRECTION((-1.,0.,0.)); 

Nästföljande taggar från elva till tjugonio, ett utdrag syns i figur B1:5, observera att taggarna 

inte följer en obruten följd, anger riktningen och rotationen för planen. Av utrymmesskäl 

visas bara de två första (buildingSMART, 2014n). 

#31= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#32= IFCLOCALPLACEMENT(#938,#31); 

Vid rad trettioett och trettiotvå, figur B1:6, beskrivs vilken placering axlarna har gentemot 

varandra i rymden och i planet. Som standard korsar planen varandra i origo, vilken här syns 

eftersom rymden (3D) pekar tillbaka på rad sex vilket beskriver just denna punkt. Vid 

axlarnas placering pekar dessa tillbaka på rad trettioett, vilket anger origo, men även på rad 

937 som anger exakt samma sak som vid rad trettioett. Detta gör alla plan i denna modell 

utgår från origo som normalt (buildingSMART, 2014b). 

#35= IFCPERSON($,'','Agatefilm',$,$,$,$,$); 

#37= IFCORGANIZATION($,'','',$,$); 

#38= IFCPERSONANDORGANIZATION(#35,#37,$); 

Vid figur B1:7 beskrivs vem som har skapat ritningen, detta utgår från det användarnamn som 

används vid inloggning på Autodesk 360. Om personen inte är inloggad kommer det 

användarnamn som finns i filerna att användas vilket som standard är samma som 

användarnamnet till Windows (Aubin, 2016b). Taggen beror på att filen ska kunna uppfylla 

den lagstiftning som finns kring spårbarhet kring vem som har skapat filen (buildingSMART, 

2014t). 

 

 

 

 

Figur B1:42 – Introduktionen av data 

Figur B1:43 – Planets riktningar 

Figur B1:44 – Planets riktningar 

Figur B1:45 – Personlig information 
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2.3 Använda enheter 

#42= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.); 

#43= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,$,.METRE.); 

#44= IFCSIUNIT(*,.AREAUNIT.,$,.SQUARE_METRE.); 

#45= IFCSIUNIT(*,.VOLUMEUNIT.,$,.CUBIC_METRE.); 

#46= IFCSIUNIT(*,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.); 

Som standard kommer SI-enheter att används eftersom detta är standardiserat från 

International Organization for Standardization enligt ISO 1 000. Som syns vid figur B1:8 

beskrivs längder, ytor, volymer och vinklar separat (buildingSMART, 2014af). 

#47= IFCDIMENSIONALEXPONENTS(0,0,0,0,0,0,0); 

#48= IFCMEASUREWITHUNIT(IFCRATIOMEASURE(0.0174532925199433),#46); 

#49= IFCCONVERSIONBASEDUNIT(#47,.PLANEANGLEUNIT.,'DEGREE',#48); 

#50= IFCSIUNIT(*,.MASSUNIT.,.KILO.,.GRAM.); 

#51= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#50,1); 

#52= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#43,-3); 

#53= IFCDERIVEDUNIT((#51,#52),.MASSDENSITYUNIT.,$); 

#55= IFCSIUNIT(*,.TIMEUNIT.,$,.SECOND.); 

#56= IFCSIUNIT(*,.FREQUENCYUNIT.,$,.HERTZ.); 

#57= IFCSIUNIT(*,.THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT.,$,.KELVIN.); 

#58= IFCSIUNIT(*,.THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT.,$,.DEGREE_CELSIUS.); 

#59= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#50,1); 

#60= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#57,-1); 

#61= IFCDERIVEDUNITELEMENT(#55,-3); 

För rad fyrtiosju, figur nio, beskrivs vilken exponent enheterna i modellen ska ha, om något 

ska beskrivas ha längden två mm, kommer detta innebära att exponenten till detta är noll, 

eftersom talet skulle kunna skrivas ut 20 mm. Detta gör att talet noll anges, vid vägbyggen 

eller större projekt skulle kanske en annan skala vilja användas vilket då kan ställas in med 

dessa parametrar (buildingSMART, 2014m). De två nästkommande raderna beskriver hur 

andra enheter ska konverteras till SI-enheter, t.ex. att en inch är 25,4 mm (buildingSMART, 

2014j). Nästkommande rader anger som tidigare vilken sorts enheter som används, notera att 

både Kelvin och Celsius används (buildingSMART, 2014af). Mellan raderna för angivelse av 

enheter finns IFCDERIVEDUNITELEMENT, denna anger vilken exponent enheterna som är 

delade ska ha. T.ex. meter per sekund som består av två grundenheter (buildingSMART, 

2014l). 

#92= 

IFCUNITASSIGNMENT((#42,#44,#45,#49,#50,#53,#55,#56,#58,#62,#67,#69,#70,#71,#72,#

73,#74,#75,#80,#84,#86,#90)); 

För figur B1:10  beskrivs alla enheter som används i filen. Alla enheter som anges här måste 

vara unika, dubbletter av enheter kommer generera problem, observera att vissa enheter har 

tagits bort p.g.a. utrymmesskäl (buildingSMART, 2014am). 

Figur B1:46 – Enheters användning 

Figur B1:47 – Enheters användning, forts. 

Figur B1:48 – Sammanfattning av enheters användning 
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2.4 Geografisk placering 

#94= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#95= IFCDIRECTION((6.12303176911189E-17,1.)); 

#97= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,0.01,#94,#95); 

I figur B1:11 beskrivs modellens placering i rymden, som syns är modellen vriden 6,12·10-17 

grader. Sista frasen laddar in inställningarna från de två första (buildingSMART, 2014p).  

 

#100= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT 

('Axis','Model',*,*,*,*,#97,$,.GRAPH_VIEW.,$); 

#102= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT 

('Body','Model',*,*,*,*,#97,$,.MODEL_VIEW.,$); 

#103= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT 

('Box','Model',*,*,*,*,#97,$,.MODEL_VIEW.,$); 

#104= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT 

('FootPrint','Model',*,*,*,*,#97,$,.MODEL_VIEW.,$); 

#105= IFCPROJECT('0kVB$phSD848t6cq8FbKGv',#41,'0001',$,$,'Project Name','Project 

Status',(#97),#92); 

#111= IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,('Enter address here'),$,'','Boston','','MA'); 

Modellens gemensamma parametrar sammanfattas i dessa fraser i figur B1:12, t.ex. 

koordinatsystem, nordriktning och precision (buildingSMART, 2015c). IFCPROJECT anger, 

som namnet antyder, projektinformation, vilket hänvisar tillbaka på vilka enheter som 

används och modellens placering. Här anges även byggnadens adress och om sådant fanns 

angivet i den ursprungliga modellen (buildingSMART, 2014y). 

2.5 Byggnadens definitioner 

#115= 

IFCBUILDING('0kVB$phSD848t6cq8FbKGu',#41,'',$,$,#32,$,'',.ELEMENT.,$,$,#111); 

#121= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#122= IFCLOCALPLACEMENT(#32,#121); 

#124= IFCBUILDINGSTOREY('0kVB$phSD848t6cqBmQhh_',#41,'Level 1',$,$,#122,$,'Level 

1',.ELEMENT.,0.); 

#126= IFCCARTESIANPOINT((0.,0.,2300.)); 

#128= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#126,$,$); 

#129= IFCLOCALPLACEMENT(#32,#128); 

Här anges vilka plan som finns i byggnaden och namnet som i detta fall är “Level 1”, 

dessutom bestäms planets placering gentemot övriga plan. Eftersom denna fil följer normala 

fall hänvisas alla taggar tillbaka på origo (buildingSMART, 2014f). 

 

 

 

 

Figur B1:49 – Modellens placering i rymden 

Figur B1:50 – Modellens samlade data 

Figur B1:51 – Modellens utbredning och planer 
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2.6 Polyline  

#137= IFCCARTESIANPOINT((6700.,0.)); 

#139= IFCPOLYLINE((#9,#137)); 

#141= IFCSHAPEREPRESENTATION(#100,'Axis','Curve2D',(#139)); 

Genom att binda ihop två eller fler punkter kan en linje skapas mellan dessa med 

IFCPOLYLINE (buildingSMART, 2014w). I detta fallet dras linjen från origo. 

Nästkommande tagg används för att koppla ihop linjen med globala inställningar för visningar 

för presentation (buildingSMART, 2014ad). 

2.7 Solider 

#146= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#144,#25); 

#147= IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,$,#146,6699.99999999999,200.); 

#148= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#149= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#147,#148,#19,2415.47005383793);  

Solider skapas på ett relativt komplext sätt, först får en punkt skapas som markerar 

placeringen på planet, därefter skapas en definition på placeringen och riktningen för en 

punkt. Detta genom att först ange taggen för punkten och sedan en av planets riktningar. se 

beskrivningen vid tagg elva och tretton. I detta fall ska väggen skapas 3 100 från origo i 

riktning mot origo (buildingSMART, 2014b). Därefter skapas en solid som tar hänsyn till 

riktning, placering, extruderingsriktning och extruderingshöjd (buildingSMART, 2014o). 

2.8 Väggar 

#150= IFCCARTESIANPOINT((200.,0.)); 

#152= IFCCARTESIANPOINT((6500.,0.)); 

#154= IFCCARTESIANPOINT((6700.,0.)); 

#156= IFCCARTESIANPOINT((6700.,200.)); 

#158= IFCCARTESIANPOINT((0.,200.)); 

#160= IFCPOLYLINE((#9,#150,#152,#154,#156,#158,#9)); 

#162= IFCCARTESIANPOINT((-0.,-100.,2415.47005383792)); 

#164= IFCDIRECTION((-0.,0.499999999999999,0.866025403784439)); 

#166= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#162,#164,#13); 

#167= IFCPLANE(#166); 

#168= IFCCARTESIANPOINT((-0.,-100.,2415.47005383792)); 

#170= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#168,$,$); 

#171= IFCPOLYGONALBOUNDEDHALFSPACE(#167,.F.,#170,#160); 

Att skapa väggar är en omfattande process som både innefattar geometri och inställningsdata 

om väggtyp, värmegenomgångskoefficient och utseende. Väggen skapas genom att fyra 

punkter för väggens hörn skapas och en linje dras mellan dessa med utgångspunkt från origo 

(buildingSMART, 2014g). Eftersom väggen ska fästas i taket som lutar måste ett nytt 

referensplan bildas som senare ska markera placeringen av den lutande geometrin. Slutligen 

Figur B1:52 – Hur liner skapas och kopplas 

Figur B1:53 – Hur solider skapas 

Figur B1:54 – Lutande geometri för passning med tak 
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kan placeringen av den lutande geometrin skapas genom att spegla polylinjen på det lutande 

planet och på så sätt skapa en ny vinklad polylinje. Detta gör att en solid kan skapas mellan 

dessa två plan, vilket skapas samtidigt. Vilket håll extruderingen ska ske bestäms av ritningen 

på planen, men även argumentet som finns i taggen. Om “True” används är ritningen från 

planet, men är argumentet “False” är riktningen mot planet. I detta exempel används F (False) 

vilket gör att riktningen är mot planet vilket gör att soliden ska skapas i riktning mot origo 

(buildingSMART, 2014v). 

#172= IFCBOOLEANCLIPPINGRESULT(.DIFFERENCE.,#149,#171); 

#173= IFCCOLOURRGB($,0.501960784313725,0.501960784313725,0.501960784313725); 

#174= 

IFCSURFACESTYLERENDERING(#173,0.,$,$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.5

),IFCSPECULAREXPONENT(64.),.NOTDEFINED.); 

#175= IFCSURFACESTYLE('Default Wall',.BOTH.,(#174)); 

#177= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#175)); 

#179= IFCSTYLEDITEM(#149,(#177),$); 

#182= IFCSHAPEREPRESENTATION(#102,'Body','Clipping',(#172)); 

#185= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#141,#182)); 

För att skapa den slutgiltiga geometrin för soliden som ska definieras som vägg måste soliden 

som tidigare skapades i början, tagg 150-155, med den lutande, tagg 156-177 

(buildingSMART, 2015b). Väggen har nu skapats i sitt fullständiga utförande och det är nu 

möjligt att applicera olika egenskaper. Det första som appliceras är färg, där RGB-systemet 

används, men definieras på en skala mellan 0 och 1, mot normala 0 till 250. Detta eftersom 

färgen anges enligt ISO10303-46 (buildingSMART, 2014i). Därefter bestäms hur väggen ska 

renderas ut på skärmen, här kan både transparens, färgskiftningar, reflektionsskiftningar och 

normal färg ställas in (buildingSMART, 2014al). Eftersom IDA inte behöver veta hur väggen 

ser ut är detta inte med i exporten utan det enda som används är väggfärgen och hur hårt 

reflektioner ska synas i materialet, vilket inte behöver anges men automatiskt exporteras ut 

med taggen (buildingSMART, 2014ai). Därefter anges inställningarna på väggen och den 

avskärning som har skett högst upp (buildingSMART, 2014ak). 

 

#189= IFCWALLSTANDARDCASE('3sNK7QNeH8P9JxBWxM4NiU',#41,'Basic 

Wall:Generic - 200mm:317152',$,'Basic Wall:Generic - 200mm:398',#135,#185,'317152'); 

#198= IFCMATERIAL('Default Wall'); 

#201= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#175)); 

#203= IFCSTYLEDITEM($,(#201),$); 

#205= IFCSTYLEDREPRESENTATION(#97,'Style','Material',(#203)); 

#208= IFCMATERIALDEFINITIONREPRESENTATION($,$,(#205),#198); 

Här anges vilka parametrar som ska användas vid presentation, från Revit följer med väggens 

namn som är ett standardnamn på väggar för 200 mm. Det går att ange olika visningstyper för 

olika delar av soliden, detta används inte i denna modell, därför hänvisas endast bakåt till 

#191 (buildingSMART, 2014r). 

  

Figur B1:55 – Väggens utseende 

Figur B1:56 – Applicering av utställningsinställningar på väggens geometri 
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#211= IFCMATERIALLAYER(#198,200.,$); 

#213= IFCMATERIALLAYERSET((#211),'Basic Wall:Generic - 200mm'); 

#216= IFCMATERIALLAYERSETUSAGE(#213,.AXIS2.,.NEGATIVE.,100.); 

#217= IFCWALLTYPE('3Zu5Bv0LOHrPC10026FoOZ',#41,'Basic Wall:Generic - 

200mm',$,$,$,$,'398',$,.STANDARD.); 

#219= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference',$,IFCIDENTIFIER('Generic - 

200mm'),$); 

#220= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('LoadBearing',$,IFCBOOLEAN(.F.),$); 

#221= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('ExtendToStructure',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 

#222= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('IsExternal',$,IFCBOOLEAN(.T.),$); 

#232= IFCCLASSIFICATION('http://www.csiorg.net/uniformat','1998',$,'Uniformat'); 

Eftersom en vägg oftast består av ett flertal lager definieras detta även i IFC-filer, först 

definieras en total tjocklek som ska vara lika tjock som geometrin, därefter kan varje enskilt 

lager definieras. Eftersom väggarnas uppbyggnad inte har angetts i denna modell består 

väggen enbart av vägtypen Basic Wall (buildingSMART, 2014s). Därefter beskrivs specifika 

inställningar för väggen, som kan vara beskrivning, om det är yttervägg, värmekoefficient, 

mm. I detta fall är inte U-värdet angett i modellen. För beskrivning av detta, se kap. 2.9 

“Externa objekt i väggar”. Som standard följer ovanstående fraser med, tillsammans med en 

fråga, t.ex. om väggen är bärande “LoadBearing”, i detta fallet är väggen inte det eftersom 

denna är markerad med F för False (buildingSMART, 2014z). Sist beskrivs vilket format 

och/eller källa som har använts för att ange väggens data (buildingSMART, 2014h). Länken 

som finns angiven här är felaktig och bör inte sökas upp eftersom den kan innehålla virus. 

Rätt länk ska vara www.csinet.org/uniformat. 

2.9 Externa objekt i väggar 

Nedan beskrivs hur koden för fönster märks ut för IFC-filer, dock gäller samma princip för 

dörrar och övriga objekt som använder en vägg som placering. 

#543= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#541,#23); 

#544= IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,'0915 x 

1220mm',#543,12.,788.999999999997); 

#545= IFCCARTESIANPOINT((457.500000000006,159.,63.)); 

#547= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#545,#19,#17); 

#548= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#544,#547,#19,1094.00000000001); 

#549= IFCCARTESIANPOINT((-438.5,-591.)); 

#551= IFCCARTESIANPOINT((438.5,-591.)); 

#553= IFCCARTESIANPOINT((438.5,591.)); 

#555= IFCCARTESIANPOINT((-438.5,591.)); 

#557= IFCPOLYLINE((#549,#551,#553,#555,#549)); 

#559= IFCCARTESIANPOINT((-394.5,-547.)); 

#561= IFCCARTESIANPOINT((-394.5,547.)); 

#563= IFCCARTESIANPOINT((394.499999999998,547.)); 

#565= IFCCARTESIANPOINT((394.499999999998,-547.)); 

#567= IFCPOLYLINE((#559,#561,#563,#565,#559)); 

Figur B1:57 – Väggens lager 

Figur B1:58 – Fönstrets geometri 

http://www.csinet.org/uniformat
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För att skapa ett fönster skapas avgränsande linjer på väggen, detta görs genom att först skapa 

ett plan och sedan bilda rektangeln som definierar fönstret (buildingSMART, 2014aa). När 

fönstrets area är utritad kan ett nytt 3D-plan skapas för att extrudera ut en solid i området. I 

dessa hörn på soliden kan nu punkter skapas som binds ihop till en polylinje. 

 

 #627= IFCCOLOURRGB($,0.,0.501960784313725,0.752941176470588); 

#628= IFCSURFACESTYLERENDERING 

(#627,0.9,$,$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.5),IFCSPECULAREXPONENT(12.

),.NOTDEFINED.); 

#629= IFCSURFACESTYLE('Glass',.BOTH.,(#628)); 

#631= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#629)); 

#633= IFCSTYLEDITEM(#548,(#631),$); 

När fönstren är definierade, observera att de olika våningsplanen beskrivs separat, dvs. enbart 

fönstren på plan ett beskrivs på detta ställe. Dessa inställningar är definierade på samma sätt 

som skedde för väggar, med först att färgen på fönstren anges, transparenthet, material o.s.v. 

Sist appliceras inställningarna på objektet (buildingSMART, 2014aj). 

 #651= IFCSHAPEREPRESENTATION(#102,'Body','SweptSolid',(#548,#574,#600,#626)); 

#653= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#654= IFCREPRESENTATIONMAP(#653,#651); 

Ovanstående kod beskriver hur soliden ska modelleras ut i modellen, det är alltså här de olika 

kommandona samlas ihop för att sedan kunna visas på skärmen (buildingSMART, 2015a). En 

axel skapas sedan för att användas för att placera ut objekten på ritningen, sista taggen 

definierar vart fönstret ska placeras i förhållande till objektet det är placerat i 

(buildingSMART, 2014ab).  

#700= IFCPROPERTYSINGLEVALUE 

('ThermalTransmittance',$,IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE(3.6886),$); 

#701= IFCPROPERTYSET 

('3sNK7QNeH8P9Jx9V3M4NMp',#41,'Pset_WindowCommon',$,(#222,#699,#700)); 

#703= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES  

('2VMNbNr9912B6viyw0tIBg',#41,$,$,(#694),#701); 

Likt väggarnas beskrivning anges här egenskaper för fönster, i detta fall är fönstrets U-värde 

det enda som anges därefter länkas fönstret ihop med de egenskaper som finns för väggen 

som är gemensamma, t.ex. att den ska sitta på utsidan (buildingSMART, 2014z).  

  

Figur B1:59 – Fönstrets utseende 

Figur B1:60 – Fönstrets placering i väggen 

Figur B1:61 – U-värde och gemensamma parametrar 
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2.10 Golv 

#712= IFCCARTESIANPOINT((0.,4.32009983342141E-12)); 

#714= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#712,#23); 

#715= IFCRECTANGLEPROFILEDEF(.AREA.,'Generic 

150mm',#714,3700.,6699.99999999998); 

#716= IFCCARTESIANPOINT((-7585.30324229213,-129.482455524159,0.)); 

#718= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#716,#21,#15); 

#719= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#715,#718,#19,150.); 

Ett golv skapas på samma sätt som alla sorters profiler, men det som skiljer golvet från taket 

är att golvet inte har ett specifikt kommando för att skapa placeringen av planet. Annars 

skapas golv på exakt samma sätt som väggar (buildingSMART, 2014aa). Golvets parametrar 

anges på samma sätt som för taket och anges därför på nästa sida. 

 

2.11 Tak 

#432= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#435,$,$); 

#433= IFCLOCALPLACEMENT(#129,#432); 

#437= IFCROOF('3sNK7QNeH8P9JxBWxM4Neh',#41,'Basic Roof:Generic - 

400mm:317397',$,'Basic Roof:Generic - 400mm',#433,$,'317397',.NOTDEFINED.); 

#439= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#924= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#442= IFCCARTESIANPOINT((1.13686837721616E-12,-6.82121026329696E-13)); 

#444= IFCAXIS2PLACEMENT2D(#442,#23); 

#445= IFCRECTANGLEPROFILEDEF 

(.AREA.,$,#444,7099.99999999999,2367.13610367747); 

#446= IFCCARTESIANPOINT((3550.,3075.,591.784025919366)); 

#448= IFCDIRECTION((0.,0.5,0.866025403784439)); 

#450= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#446,#448,#11); 

#451= IFCDIRECTION((0.,-0.5,0.866025403784439)); 

#453= IFCEXTRUDEDAREASOLID(#445,#450,#451,461.880215351701); 

Taket skapas genom att först definiera hela takets placering genom IFCROOF, som hänvisar 

till de två tidigare taggarna (buildingSMART, 2014ac). Därefter kan axlar placeras ut för att 

skapa den area som behövs för extruderingen. Efter detta kommer takets form behöva 

beskäras för att taket ska få sin lutande form, detta beskrivs inte i denna rapport. 

  

Figur B1:63 – Takets uppbyggnad 

Figur B1:62 – Skapande av golv 
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#454= IFCCOLOURRGB($,0.,0.498039215686275,0.); 

#455= IFCSURFACESTYLERENDERING 

(#454,0.,$,$,$,$,IFCNORMALISEDRATIOMEASURE(0.5),IFCSPECULAREXPONENT(64.),

.NOTDEFINED.); 

#456= IFCSURFACESTYLE('Default Roof',.BOTH.,(#455)); 

#458= IFCPRESENTATIONSTYLEASSIGNMENT((#456)); 

#460= IFCSTYLEDITEM(#453,(#458),$); 

#463= IFCSHAPEREPRESENTATION(#102,'Body','SweptSolid',(#453)); 

#465= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#463)); 

#467= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#6,$,$); 

#468= IFCLOCALPLACEMENT(#433,#923); 

#470= IFCSLAB('3sNK7QNeH8P9JxBWpM4Neh',#41,'Basic Roof:Generic - 

400mm:317397',$,'Basic Roof:Generic - 400mm',#468,#465,'317397',.ROOF.); 

Likt fönster anges först en färg och visningsdata på taket, se figur B1:27. Här anges även U-

värdet om detta skulle varit angett, se figur 23 för detta. Därefter används IFCSLAB som 

används för geometri som huvudsakligen är angivna på det vertikala planet, dvs. tak och golv 

som avgränsar väggarnas höjd. Det främsta användningsområdet är att samla taggar som ska 

användas på flertalet objekt, t.ex. om taket består av flera sammansättningar kan samma 

struktur appliceras med denna taggen (buildingSMART, 2014ag). 

2.12 Rum 

#146= IFCCARTESIANPOINT((-10735.3032422921,-1779.48245552417,0.)); 

#148= IFCBOUNDINGBOX(#146,6300.,3300.00000000002,4000.); 

#149= IFCSHAPEREPRESENTATION(#103,'Box','BoundingBox',(#148)); 

#152= IFCPRODUCTDEFINITIONSHAPE($,$,(#143,#149)); 

#156= IFCSPACE 

('3tF$6nGa90Vee2A77Nh6tC',#41,'1',$,$,#133,#152,'Room',.ELEMENT.,.INTERNAL.,$); 

#161= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Reference',$,IFCIDENTIFIER('Room 1'),$); 

#162= IFCPROPERTYSINGLEVALUE('Category',$,IFCLABEL('Rooms'),$); 

#163= IFCPROPERTYSET 

('1LEIGOh5D0xBC1936QI7ED',#41,'Pset_SpaceCommon',$,(#161,#162)); 

#168= IFCRELDEFINESBYPROPERTIES 

('21SLDgZfv86PkdE3redQ1J',#41,$,$,(#156),#163); 

Ett rum skapas genom att skapa en box som markerar ett specifikt utrymme, dvs. den volym 

som ska simuleras för det specifika rummet. Utrymmet definieras genom att först ange 

punkten för den nedre vänstra punkten och därifrån anges måtten ut, dvs. boxen skapas 6 300 

lång, 3 300 bred och 4 000 hög utifrån punkten som anges i tagg 146 vilket är samma mått 

som anges på ritningen (buildingSMART, 2014d). Som tidigare nämnt anges enheterna i tagg 

42 vilket anger millimeter. För att boxen nu ska kunna definieras som ett utrymme måste det 

ske en definition om vart utrymmet finns, detta görs med IFCSPACE. Detta kan styras genom 

att ange “ELEMENT” eller “COMPLEX”, eftersom det endast finns en box som anger 

utrymmet för detta rummet anges “ELEMENT” (buildingSMART, 2014ah). 

 

 

Figur B1:64 – Takets egenskaper och visning 

Figur 65 – Rummets dimensioner och utbredning i utrymmet 
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2.13 Avslut 

#927= IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('A-DOOR-____-OTLN',$,(#908),$); 

#929= IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('A-FLOR-____-OTLN',$,(#729),$); 

#931= IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('A-GLAZ-____-OTLN',$,(#651,#686),$); 

#933= IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('A-ROOF-____-OTLN',$,(#463,#490),$); 

#935= IFCPRESENTATIONLAYERASSIGNMENT('A-WALL-____-

OTLN',$,(#141,#182,#242,#293,#315,#347,#369,#418,#871),$); 

ENDSEC; 

 

END-ISO-10303-21; 

Slutligen anges vilka objekt som ska visas när IFC-filen öppnas (buildingSMART, 2014x). 

Observera att detta inte behöver vara de taggar som beskrivs i detta dokument eftersom det 

endast är de grundläggande parametrarna som finns i beskrivningen. Dokumentet slutar 

nästan som det börjar med en tagg som anger att dokumentet är slut och vilken standard som 

har använts. 

3. Versioner 

Under åren IFC har funnits har flertalet versioner av formatet lanserats. I denna rapport 

används IFC 2x3 Coordination View 2.0 som är det senaste formatet IDA stödjer. Största 

skillnaden mellan IFC 2x3 och IFC 2 är att tekniska problem har åtgärdats och även 

felstavningar i koden (buildingSMART, 2007). 

När Coordination View infördes innebar detta ett förbättrat verktyg för att överföra 

information mellan olika instanser, stödet var nu större för att arkitekter och ingenjörer nu 

kunde överföra data mellan varandra och innefattar speciella taggar för att uppfylla dessa krav 

inom respektive område. När version 2.0 infördes innebar detta ett utökat stöd för specifika 

krav, mer strukturerad kod och buggfixar (buildingSMART, 2017b). 

När IFC4 lanserades innebar detta en uppdatering av ISO-standarden 16 739 som beskriver 

hur filen ska vara uppbyggd (International Organisation for Standardization, 2013). Det 

infördes fler parametrar för att beskriva geometri och parametrar. Dessutom fick IFC stöd för 

4D och 5D för att möjliggöra visualisering av byggnaders uppbyggnad. Fel och andra 

problem sedan IFC2 åtgärdades och nya tekniker för kontrollering av modellen infördes. De 

största fördelarna med IFC 4 är att den har större stöd för zoner och objekt som skuggar vilket 

möjliggör bättre simuleringar speciellt i stadsmiljö där omkringliggande byggnader kan ha 

markant inverkan på husets energibehov. Det finns nu även stöd för mer organiska former 

vilket gör att byggnader som har avancerade former inte behöver förenklas för att inte riskera 

problem med exporten (Liebich, 2016). 

 

  

Figur B1:66 – Bestämning av vilken geometri som ska visas i dokumentet 
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Exportinställningar för IFC-filer 

Följande tabell kan manuellt matas in i Revit under IFC-options. Textfilen kan även laddas 

ner via följande länk och automatiskt impoteras till Revit: goo.gl/fnfzM9 

Categori Underkategori IFC-namn 

1 
 

Not Exported 

Air Terminals 
 

Not Exported 

Area Polylines 
 

Not Exported 

Area Tags 
 

Not Exported 

Areas 
 

IfcSpace 

Areas Color Fill Not Exported 

Areas Interior Fill Not Exported 

Areas Reference Not Exported 

Boundary Conditions Not Exported 

Cable Tray Fittings Not Exported 

Cable Tray Fittings Center line Not Exported 

Cable Trays 
 

Not Exported 

Cable Trays Center line Not Exported 

Cable Trays Drop Not Exported 

Cable Trays Rise Not Exported 

Callouts 
 

Not Exported 

Casework 
 

Not Exported 

Casework Hidden Lines Not Exported 

Casework Tags 
 

Not Exported 

Ceiling Tags 
 

Not Exported 

Ceilings 
 

IfcCovering 

Ceilings Common Edges Not Exported 

Ceilings Cut Pattern IfcCovering 

Ceilings Finish 1 [4] IfcCovering 

Ceilings Finish 2 [5] IfcCovering 

Ceilings Hidden Lines Not Exported 

Ceilings Membrane Layer Not Exported 

Ceilings Structure [1] IfcCovering 

Ceilings Substrate [2] IfcCovering 

Ceilings Surface Pattern IfcCovering 

Ceilings Thermal/Air Layer [3] IfcCovering 

Color Fill 
 

Not Exported 

Color Fill Legends Not Exported 

Columns 
 

Not Exported 

Columns Hidden Lines Not Exported 

Communication Devices  Not Exported 
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Conduit Fittings 
 

Not Exported 

Conduit Fittings Center line Not Exported 

Conduits 
 

Not Exported 

Conduits Center line Not Exported 

Conduits Drop Not Exported 

Conduits Rise Not Exported 

Constraints 
 

Not Exported 

Contour Labels 
 

Not Exported 

Curtain Panel Tags Not Exported 

Curtain Panels 
 

IfcWall 

Curtain Panels Glass IfcWall 

Curtain Panels Hidden Lines Not Exported 

Curtain Panels Panel 
 

Curtain Systems 
 

Not Exported 

Curtain Systems Curtain System Grids Not Exported 

Curtain Systems Hidden Lines Not Exported 

Curtain Wall Mullions Not Exported 

Curtain Wall Mullions Hidden Lines Not Exported 

Data Devices 
 

Not Exported 

Demolished 
 

Not Exported 

Detail Items 
 

Not Exported 

Detail Items Elevation Swing Not Exported 

Detail Items Heavy Lines Not Exported 

Detail Items Hidden Lines Not Exported 

Detail Items Light Lines Not Exported 

Detail Items Medium Lines Not Exported 

Dimensions 
 

Not Exported 

Dimensions Automatic Sketch Dimensions Not Exported 

Door Tags 
 

Not Exported 

Doors 
 

IfcDoor 

Doors Architrave Not Exported 

Doors Elevation Swing Not Exported 

Doors Frame/Mullion Not Exported 

Doors Glass Not Exported 

Doors Hidden Lines Not Exported 

Doors Ironmongery Not Exported 

Doors Moulding/Architrave Not Exported 

Doors Opening IfcDoor 

Doors Panel Not Exported 

Doors Plan Swing Not Exported 

Doors Structural Opening Not Exported 

Duct Accessories 
 

Not Exported 

Duct Fittings 
 

Not Exported 

Duct Fittings Center line Not Exported 

Duct Fittings Insulation Not Exported 
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Duct Fittings Lining Not Exported 

Duct Insulations 
 

Not Exported 

Duct Linings 
 

Not Exported 

Duct Placeholders Not Exported 

Ducts 
 

Not Exported 

Ducts Center line Not Exported 

Ducts Drop Not Exported 

Ducts Insulation Not Exported 

Ducts Lining Not Exported 

Ducts Rise Not Exported 

Electrical Equipment Not Exported 

Electrical Equipment Hidden Lines Not Exported 

Electrical Equipment Tags Not Exported 

Electrical Fixture Tags Not Exported 

Electrical Fixtures Not Exported 

Electrical Fixtures Hidden Lines Not Exported 

Elevations 
 

Not Exported 

Entourage 
 

Not Exported 

Entourage Hidden Lines Not Exported 

Existing 
 

Not Exported 

Filled region 
 

IfcAnnotation 

Fire Alarm Devices Not Exported 

Flex Ducts 
 

Not Exported 

Flex Ducts Center line Not Exported 

Flex Ducts Insulation Not Exported 

Flex Ducts Pattern Not Exported 

Flex Pipes 
 

Not Exported 

Flex Pipes Center Line Not Exported 

Flex Pipes Insulation Not Exported 

Flex Pipes Pattern Not Exported 

Floors 
 

IfcSlab 

Floors Analytical Model 

Floors Common Edges Not Exported 

Floors Cut Pattern Not Exported 

Floors Finish 1 [4] IfcSlab 

Floors Finish 2 [5] IfcSlab 

Floors Hidden Lines Not Exported 

Floors Interior Edges Not Exported 

Floors Membrane Layer Not Exported 

Floors Slab Edges IfcBuildingElementProxy 

Floors Structure [1] IfcSlab 

Floors Substrate [2] IfcSlab 

Floors Surface Pattern IfcSlab 

Floors Thermal/Air Layer [3] IfcSlab 

Furniture 
 

Not Exported 
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Furniture Fast Innredning 

Furniture Hidden Lines Not Exported 

Furniture Møbler 
 

Furniture Overhead Lines Not Exported 

Furniture Soffa 
 

Furniture Systems Not Exported 

Furniture Systems Hidden Lines Not Exported 

Generic Annotations Not Exported 

Generic Model Tags Not Exported 

Generic Models 
 

IfcBuildingElementProxy 

Generic Models Hidden Lines Not Exported 

Generic Models IfcOpeningElements IfcOpeningElement 

Grids 
 

Not Exported 

Guide Grid 
 

Not Exported 

HVAC Zones 
 

Not Exported 

HVAC Zones Boundary Not Exported 

HVAC Zones Color Fill Not Exported 

HVAC Zones Interior Fill Not Exported 

HVAC Zones Reference Lines Not Exported 

Imports in Families Not Exported 

Imports in Families 0 
 

Imports in Families A862-1-T4 
 

Imports in Families Audi A6 – Body 

Imports in Families Audi A6 - Body Trim 

Imports in Families Audi A6 - Brake Calipers 

Imports in Families Audi A6 – Glass 

Imports in Families Audi A6 – Indicators 

Imports in Families Audi A6 – Interior 

Imports in Families Audi A6 – Lights 

Imports in Families Audi A6 - Lights Inside 

Imports in Families Audi A6 – Mirrors 

Imports in Families Audi A6 - Number Plate 

Imports in Families Audi A6 - Tail Lights 

Imports in Families Audi A6 – Tyre 

Imports in Families Audi A6 – Wheel 

Imports in Families Audi A6 - Window Trim 

Imports in Families Audi A6 – Wipers 

Levels 
 

IfcBuildingStorey 

Lighting Devices 
 

Not Exported 

Lighting Fixture Tags Not Exported 

Lighting Fixtures 
 

Not Exported 

Lighting Fixtures Hidden Lines Not Exported 

Lighting Fixtures Light Source Not Exported 

Lines 
 

Not Exported 

Lines <Area Boundary> Not Exported 
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Lines <Beyond> Not Exported 

Lines <Centerline> Not Exported 

Lines <Demolished> Not Exported 

Lines <Fabric Envelope> Not Exported 

Lines <Fabric Sheets> Not Exported 

Lines <Hidden> Not Exported 

Lines <Overhead> Not Exported 

Lines <Revision Cloud> Not Exported 

Lines <Room Separation> Not Exported 

Lines <Sketch> Not Exported 

Lines <Space Separation> Not Exported 

Lines <Stair/Ramp Sketch: 

Boundary> 

Not Exported 

Lines <Stair/Ramp Sketch: Landing 

Center> 

Not Exported 

Lines <Stair/Ramp Sketch: Riser> Not Exported 

Lines <Stair/Ramp Sketch: Run> Not Exported 

Lines Axis of Rotation Not Exported 

Lines Hidden Lines Not Exported 

Lines Insulation Batting Lines Not Exported 

Lines Lines Not Exported 

Lines Medium Lines Not Exported 

Lines SW Curb 
 

Lines SW Feature Line 

Lines SW Parking Lot 

Lines SW Retaining Wall 

Lines SW Sidewalk 

Lines SW Soft Terrain 

Lines SW Street 
 

Lines Thin Lines Not Exported 

Lines Wide Lines Not Exported 

Mass 
 

Not Exported 

Mass Form Not Exported 

Mass Gridlines Not Exported 

Mass Hidden Lines Not Exported 

Mass Mass Exterior Wall Not Exported 

Mass Mass Floor Not Exported 

Mass Mass Glazing Not Exported 

Mass Mass Interior Wall Not Exported 

Mass Mass Opening Not Exported 

Mass Mass Roof Not Exported 

Mass Mass Shade Not Exported 

Mass Mass Skylight Not Exported 

Mass Mass Zone Not Exported 

Mass Nodes Not Exported 
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Mass Pattern Fill Not Exported 

Mass Pattern Lines Not Exported 

Massing 
 

Not Exported 

Mechanical Equipment Not Exported 

Mechanical Equipment Hidden Lines Not Exported 

Mechanical Equipment Tags Not Exported 

MEP Fabrication Containment Not Exported 

MEP Fabrication 

Containment 

Center Line Not Exported 

MEP Fabrication 

Containment 

Drop Not Exported 

MEP Fabrication 

Containment 

Rise Not Exported 

MEP Fabrication 

Containment 

Symbology Not Exported 

MEP Fabrication Ductwork Not Exported 

MEP Fabrication Ductwork Center Line Not Exported 

MEP Fabrication Ductwork Drop Not Exported 

MEP Fabrication Ductwork Insulation Not Exported 

MEP Fabrication Ductwork Lining Not Exported 

MEP Fabrication Ductwork Rise Not Exported 

MEP Fabrication Ductwork Symbology Not Exported 

MEP Fabrication Hangers Not Exported 

MEP Fabrication Pipework Not Exported 

MEP Fabrication Pipework Center Line Not Exported 

MEP Fabrication Pipework Drop Not Exported 

MEP Fabrication Pipework Insulation Not Exported 

MEP Fabrication Pipework Rise Not Exported 

MEP Fabrication Pipework Symbology Not Exported 

Multi-Category Tags Not Exported 

New 
 

Not Exported 

Nurse Call Devices Not Exported 

Panel Schedule Graphics Not Exported 

Parking 
 

Not Exported 

Parking Hidden Lines Not Exported 

Parking Parking Layout Not Exported 

Parking Reference Line Not Exported 

Parking Stripe Not Exported 

Parking Tags 
 

Not Exported 

Parts 
 

Not Exported 

Parts Hidden Lines Not Exported 

Pipe Accessories 
 

Not Exported 

Pipe Fittings 
 

Not Exported 

Pipe Fittings Center line Not Exported 

Pipe Fittings Insulation 
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Pipe Insulations 
 

Not Exported 

Pipe Placeholders Not Exported 

Pipes 
 

Not Exported 

Pipes Center Line Not Exported 

Pipes Drop Not Exported 

Pipes Insulation 
 

Pipes Rise Not Exported 

Plan Region 
 

Not Exported 

Planting 
 

Not Exported 

Planting Hidden Lines Not Exported 

Planting Tags 
 

Not Exported 

Plumbing Fixture Tags Not Exported 

Plumbing Fixtures Not Exported 

Plumbing Fixtures Hidden Lines Not Exported 

Point Clouds 
 

Not Exported 

Property Line Segment Tags Not Exported 

Property Tags 
 

Not Exported 

Railing Tags 
 

Not Exported 

Railings 
 

Not Exported 

Railings <Above> Handrails Not Exported 

Railings <Above> Railings Cut Line Not Exported 

Railings <Above> Top Rails Not Exported 

Railings Balusters Not Exported 

Railings Handrails Not Exported 

Railings Hidden Lines Not Exported 

Railings Railings Beyond Cut Line Not Exported 

Railings Rails Not Exported 

Railings Supports Not Exported 

Railings Terminations Not Exported 

Railings Top Rails Not Exported 

Ramps 
 

Not Exported 

Ramps Down Arrow Not Exported 

Ramps DOWN text Not Exported 

Ramps Hidden Lines Not Exported 

Ramps Incomplete ramps Not Exported 

Ramps Ramps Beyond Cut Line Not Exported 

Ramps Stringers Not Exported 

Ramps Stringers Beyond Cut Line Not Exported 

Ramps Up Arrow Not Exported 

Ramps UP text Not Exported 

Raster Images 
 

Not Exported 

Reference Planes 
 

Not Exported 

Roads 
 

Not Exported 

Roads Hidden Lines Not Exported 

Roof Tags 
 

Not Exported 
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Roofs 
 

IfcRoof 

Roofs Common Edges Not Exported 

Roofs Curtain Roof Grids IfcRoof 

Roofs Cut Pattern IfcRoof 

Roofs Fascias IfcRoof 

Roofs Finish 1 [4] IfcRoof 

Roofs Finish 2 [5] IfcRoof 

Roofs Gutters IfcRoof 

Roofs Hidden Lines Not Exported 

Roofs Interior Edges Not Exported 

Roofs Membrane Layer Not Exported 

Roofs Roof Soffits IfcRoof 

Roofs Structure [1] IfcRoof 

Roofs Substrate [2] IfcRoof 

Roofs Surface Pattern IfcRoof 

Roofs Thermal/Air Layer [3] IfcRoof 

Room Polylines 
 

Not Exported 

Room Tags 
 

Not Exported 

Rooms 
 

IfcSpace 

Rooms Color Fill Not Exported 

Rooms Interior Fill Not Exported 

Rooms Reference Not Exported 

Ruled Curtain System IfcCurtainWall 

Schedule Graphics Not Exported 

Scope Boxes 
 

Not Exported 

Sections 
 

Not Exported 

Security Devices 
 

Not Exported 

Shaft Openings 
 

Not Exported 

Shaft Openings Hidden Lines Not Exported 

Site 
 

Not Exported 

Site Graphics 
 

Site Hidden Lines Not Exported 

Site Landscape Not Exported 

Site Pads Not Exported 

Site Project Base Point Not Exported 

Site Property Not Exported 

Site Property Lines Not Exported 

Site Stripe Not Exported 

Site Survey Point Not Exported 

Site Utilities Not Exported 

Site Tags 
 

Not Exported 

Spaces 
 

Ifspacetype 

Spaces Color Fill Not Exported 

Spaces Interior Ifspacetype 

Spaces Reference Ifspacetype 
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Specialty Equipment Not Exported 

Specialty Equipment Hidden Lines Not Exported 

Specialty Equipment Tags Not Exported 

Spot Coordinates 
 

Not Exported 

Spot Elevations 
 

Not Exported 

Spot Slopes 
 

Not Exported 

Sprinklers 
 

Not Exported 

Stair Tags 
 

Not Exported 

Stairs 
 

Not Exported 

Stairs <Above> Cut Marks Not Exported 

Stairs <Above> Nosing Lines Not Exported 

Stairs <Above> Outlines Not Exported 

Stairs <Above> Riser Lines Not Exported 

Stairs <Above> Supports Not Exported 

Stairs Cut Marks Not Exported 

Stairs Down Arrow Not Exported 

Stairs DOWN Text Not Exported 

Stairs Hidden Lines Not Exported 

Stairs Incomplete Stairs Not Exported 

Stairs Nosing Lines Not Exported 

Stairs Outlines Not Exported 

Stairs Riser Lines Not Exported 

Stairs Stairs Beyond Cut Line Not Exported 

Stairs Stringers Not Exported 

Stairs Stringers Beyond Cut Line Not Exported 

Stairs Supports Not Exported 

Stairs Treads/Risers Not Exported 

Stairs Up Arrow Not Exported 

Stairs UP Text Not Exported 

Structural Area Reinforcement Not Exported 

Structural Area 

Reinforcement 

Boundary Not Exported 

Structural Beam Systems Not Exported 

Structural Beam Systems Hidden Lines Not Exported 

Structural Column Tags Not Exported 

Structural Columns Not Exported 

Structural Columns Analytical Model Not Exported 

Structural Columns Hidden Faces Not Exported 

Structural Columns Hidden Lines Not Exported 

Structural Columns Location Lines Not Exported 

Structural Columns Rigid Links Not Exported 

Structural Columns Stick Symbols Not Exported 

Structural Connections Not Exported 

Structural Connections Anchors Not Exported 

Structural Connections Bolts Not Exported 
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Structural Connections Hidden Lines Not Exported 

Structural Connections Others Not Exported 

Structural Connections Plates Not Exported 

Structural Connections Profiles Not Exported 

Structural Connections Reference Not Exported 

Structural Connections Symbol Not Exported 

Structural Fabric Areas Not Exported 

Structural Fabric Areas Boundary Not Exported 

Structural Fabric Reinforcement Not Exported 

Structural Fabric 

Reinforcement 

Boundary Not Exported 

Structural Fabric 

Reinforcement 

Fabric Wire Not Exported 

Structural Foundation Tags Not Exported 

Structural Foundations IfcFooting 

Structural Foundations Analytical Model 

Structural Foundations Hidden Lines Not Exported 

Structural Framing IfcBuildingElementProxy 

Structural Framing Analytical Model 

Structural Framing Chord Not Exported 

Structural Framing Girder Not Exported 

Structural Framing Hidden Faces Not Exported 

Structural Framing Hidden Lines Not Exported 

Structural Framing Horizontal Bracing Not Exported 

Structural Framing Joist Not Exported 

Structural Framing Kicker Bracing Not Exported 

Structural Framing Location Lines Not Exported 

Structural Framing Other Not Exported 

Structural Framing Purlin Not Exported 

Structural Framing Rigid Links Not Exported 

Structural Framing Stick Symbols Not Exported 

Structural Framing Vertical Bracing Not Exported 

Structural Framing Web Not Exported 

Structural Framing Tags Not Exported 

Structural Internal Loads Not Exported 

Structural Internal Loads Internal Area Loads Not Exported 

Structural Internal Loads Internal Line Loads Not Exported 

Structural Internal Loads Internal Point Loads Not Exported 

Structural Load Cases Not Exported 

Structural Load Cases Accidental Loads Not Exported 

Structural Load Cases Dead Loads Not Exported 

Structural Load Cases Live Loads Not Exported 

Structural Load Cases Roof Live Loads Not Exported 

Structural Load Cases Seismic Loads Not Exported 

Structural Load Cases Snow Loads Not Exported 
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Structural Load Cases Temperature Loads Not Exported 

Structural Load Cases Wind Loads Not Exported 

Structural Loads 
 

Not Exported 

Structural Loads Area Loads Not Exported 

Structural Loads Line Loads Not Exported 

Structural Loads Point Loads Not Exported 

Structural Path Reinforcement Not Exported 

Structural Path 

Reinforcement 

Boundary Not Exported 

Structural Rebar 
 

Not Exported 

Structural Rebar Hidden Lines Not Exported 

Structural Rebar Couplers Not Exported 

Structural Rebar Couplers Hidden Lines Not Exported 

Structural Stiffener Tags Not Exported 

Structural Stiffeners Not Exported 

Structural Stiffeners Hidden Lines Not Exported 

Structural Truss Tags Not Exported 

Structural Trusses Not Exported 

Structural Trusses Stick Symbols Not Exported 

Telephone Devices Not Exported 

Temporary 
 

Not Exported 

Text Notes 
 

IfcAnnotation 

Title Blocks 
 

Not Exported 

Title Blocks Medium Lines Not Exported 

Title Blocks Thin Lines Not Exported 

Title Blocks Wide Lines Not Exported 

Topography 
 

Not Exported 

Topography Boundary Point Not Exported 

Topography Hidden Lines Not Exported 

Topography Interior Point Not Exported 

Topography Primary Contours Not Exported 

Topography Secondary Contours Not Exported 

Topography Triangulation Edges Not Exported 

View Titles 
 

Not Exported 

Wall Tags 
 

Not Exported 

Walls 
 

IfcWall 

Walls Analytical Model 

Walls Common Edges Not Exported 

Walls Curtain Wall Grids IfcWall 

Walls Cut Pattern Not Exported 

Walls Finish 1 [4] IfcWall 

Walls Finish 2 [5] IfcWall 

Walls Hidden Lines Not Exported 

Walls Membrane Layer Not Exported 

Walls Reveals IfcOpeningElement 
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Walls Stacked Walls IfcWall 

Walls Structure [1] IfcWall 

Walls Substrate [2] IfcWall 

Walls Surface Pattern IfcWall 

Walls Thermal/Air Layer [3] IfcWall 

Walls Wall Sweep - Cornice Not Exported 

Walls Wall Sweeps IfcBuildingElementProxy 

Walls/Interior:1 
 

IfcWall 

Walls/Exterior:2 
 

IfcWall 

Walls/Foundation:3 IfcWall 

Walls/Retaining:4 IfcWall 

Window Tags 
 

Not Exported 

Windows 
 

IfcWindow 

Windows Elevation Swing Not Exported 

Windows Frame/Mullion IfcWindow 

Windows Glass IfcWindow 

Windows Hidden Lines Not Exported 

Windows Moulding IfcWindow 

Windows Opening IfcWindow 

Windows Plan Swing Not Exported 

Windows Sill/Head IfcWindow 

Windows Trim Not Exported 

Wires 
 

Not Exported 

Wires Home Run Arrows Not Exported 

Wires Wire Tick Marks Not Exported 
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Bilaga 4 

Prov – Åtgärdande av fel i Revitmodell 

I nedanstående ska det genomföras en energisimulering, ett går i nuläget inte att genomföra 

eftersom byggnaden inte sitter ihop. Ditt uppdrag är att agera ingenjör och förbereda filen för 

simulering genom att åtgärda de problem som finns, totalt finns det tre fel som ska åtgärdas 

och till din hjälp har du en handbok med beskrivningar hur dessa fel åtgärdas.  

Att göra: 

• Laga golvet (1 p) 

• Fäst väggen i taket (1 p) 

• Ändra väggtyp (1 p) 

• Ändra väggens utgångspunkt (1 p) 

Maxpoäng 4 p 

Det finns inga fel på dörrar eller fönster. 
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