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Eksisterende tools og mål for nytt tool:

State of the art - innledende workshops gjort tidligere:

• Identifisering av hva som finnes og brukes i dag og evaluering av disse

• Når i prosessen og hvordan brukes disse, og hva er naturlig underlag for inputdata?

• Hva kan vi ta med av ideer inn i vårt tool? Hva er bra og hva bør være annerledes

• WP1 og 2: hva har vi av underlag/ønsker herfra

• Avgrensinger for verktøyets oppgaver

=> Definere mål for hva vårt BEST VENT verktøy skal bli. 
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Dagens situasjon

• Bruk av separat regneark

• Avhengig av riktig underlag (areal)

• Tidligfase

• Tidkrevende overføring av data 
for alle rom. Oppdateringer også 
tidkrevende

• Manuell intern kvalitetskontroll

Ønsket endring

• Alt i modell – fra 3D til 4D prosjektering!

• Riktig underlag direkte fra modell 
– raskt og eliminerer feil

• Oppdateringer av alle rom med noen 
tastetrykk – også senere i prosessen

• Bevissthet om valg av luftmengder og spjeld

• Dokumentert kvalitetskontroll til Byggherre
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Verktøyet kan endre arbeidsmetode og sikre 
bedre resultat



Hva skal verktøyet gjøre?

• Kvalitetssikring – riktig underlag, riktige luftmengder, spjeldvalg =>kontroll at 
anlegget er dimensjonert for å kunne regulere riktig  

• Forbedret utgave av excelark-beregninger (gjenkjennbar) 

• Økt bevissthet om valgte luftmengder, og da spesielt Vmin

• Med BEST VENT anbefalinger basert på forskning, som CO2, Vmin, partikler e.l.

• Kjølebehovsberegninger holdes utenfor

• Bruke data fra modellen direkte som underlag for beregninger av luftmengder
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• Videreutvikling av eksisterende regneark 
til mer avanserte beregninger

• Underlag for prosessflyt og 
programmering i Dynamo

• Visualisert i Revit's versjon av "excel-
tabeller". Disse kan ikke beregne direkte, 
man må kjøre et script.
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Excel – mer avansert



Hvorfor direkte i modell (Revit)?

• Alt på ett sted – god oversikt og dokumentasjon

• God og direkte samhandling – bedre kvalitet

• Alltid oppdatert i forhold til riktige arealer

• SPARER TID!!! 
• Beregninger av luftmengder kan gjøres direkte ved noen tastetrykk – mer tid til selve vurderingene

• Trenger ikke manuell endring i forhold til oppdateringer av tegningsunderlag - kjør tastetrykk på nytt

• Returnerer valgte luftmengder tilbake til tegninger "liste over egenskaper for rommet" (properties)
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Fra dagens excel til modell
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Dagens Excel

.. og Dynamo

Revit



Beregning av luftmengder direkte ut fra 
romlister med areal
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Valgte luftmengder tilbake til "properties" 
og tekst på tegning
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Kontroll av dimensjon og spjeldvalg 
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Kjører demo
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Mer om "BEST VENT- anbefalingene"

• Beregning av CO2 
• ut fra kvalitetskriterier, aktivitetsnivå og type brukere

• Bruk av kategorier rom/bygning

• Anbefalinger for Vmin basert på forsøksresultater

• Alternativ beregning av luftmengder

• Dimensjonering kontra drift
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Videre plan

• Vi sender ut excel-fil, video og arbeidsflyt til WP3 arbeidsgruppen i november

• Muligheter for kommentarer og innspill fram til evalueringsmøte

• Evalueringsmøte 11. januar

• Videreutvikling av regneark og funksjoner

• Se nærmere på anbefalinger og evt driftssituasjon

• Forberede å legge ut resultat (regneark, video, script) på webside 
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Teknologi for et bedre samfunn
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