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Sammanfattning 

Miljöcertifiering av byggnader ökar i takt med efterfrågan hos bland annat 

fastighetsägare, potentiella kunder och hyresgäster. Allt fler beställare väljer därmed att 

låta certifiera sina projekt med något av dagens miljöcertifieringssystem. För arkitekter 

innebär detta en stor utmaning, då det ställs hårda krav på byggnaden för att den ska 

uppnå den önskade certifieringen. Dessa certifieringskrav påverkar till stor del 

utformningen av byggnaden, och att då som arkitekt uppnå ett estetiskt uttryck 

samtidigt som kraven måste uppfyllas är inte enkelt.  Det är dessutom viktigt att 

projektera rätt redan från början. 

Det här projektet syftar till att utöka arkitekters kunskaper kring projektering i ett 

tidigt skede av lokalbyggnader som ska miljöcertifieras med miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad. Studierna genomförs med hänsyn till de gestaltningspåverkande 

indikatorer beträffande områdena dagsljus, energi och innemiljö som bedöms enligt 

Miljöbyggnad samt är viktiga att beakta i ett tidigt skede. Undersökningarna görs på en 

fiktiv kontorsbyggnad med representativa och vedertagna förutsättningar för en vanlig 

kontorsbyggnad enligt dagens byggnormer. Beräkningar och analyser har gjorts med 

avseende på dagsljus, värmeeffektbehov, energianvändning, solvärmelast och termiskt 

inneklimat.  

Resultaten visar på att det är möjligt att projektera lokalbyggnader med en relativt stor 

fönsterandel, upp mot 40 % i förhållande till fasad, och trots det uppnå Miljöbyggnads 

certifieringsnivå silver. Det som dock tycks vara en förutsättning för detta är att 

byggnaden har rörlig solavskärmning. Alternativt annan solavskärmning, men som då 

tillåter ett högt dagsljusinsläpp samtidigt som stor del av den totala energin från solen 

stängs ute de molnfria och varma dagar under året. Ett ytterligare villkor för att uppnå 

certifieringsnivån i fråga är att en värmekälla placeras vid fönsteren, för att under 

vintern uppnå ett behagligt inneklimat. Det som till synes är svårast att uppnå är 

balansen mellan ansenligt dagsljus, låg solvärmelast samt ett tillfredsställande termiskt 

klimat sommartid.  

  



 

  



Abstract 

Environmental certification of buildings becomes more important as demand from e.g. 

property owners, potential customers and tenants increases. More and more investors 

therefore choose to certificate their building projects with some of today’s environmental 

systems of certification. For an architect it means a more extensive challenge, since it 

requires higher claims for the building to achieve the desired certification. Some 

requirements for the authorisation affect big parts of the design of the building. The task 

is for the architect to achieve a good balance between the requirements and the design of 

the building. It is therefore very important to plan properly from the start of the process. 

This project aims to increase the knowledge among architects in the early stage of 

building process when it comes to office buildings with a certification according to the 

system Miljöbyggnad. The analysis will be made of calculations for every indicator that 

directly affects the design of the building and have a special importance in the early 

stage of the building process. Daylight, energy and the indoor environment judged 

according to Miljöbyggnad. The studies will be made by a fictitious building placed in 

Stockholm with the representative properties of a normal office building recording to the 

building standards of today.  

Our results in this thesis show that there is a possible way to build an office building 

with a relatively high portion of window of the building façade, and considered that still 

accomplish the requirements to achieve the level Silver Miljöbyggnad. There is one thing 

that seems to be an assumption for this kind of office building, it has to be mobile 

shading for the windows. Alternatively some other kind of shading that also allow an 

highly inlet of daylight which at the same time let big part of the total energy from the 

sun out of the building during warm and sunny days. One other condition to accomplish 

the level of Silver is that a heat source will be placed under the windows, to make the 

indoor climate pleasant during winter season. As a conclusion of our analyses it seems 

that the hardest thing to accomplish is the balance between a good daylight factor, low 

solar load and at the same time a satisfying thermal climate during summer time. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras motivet till projektet, dess syfte och mål. En redogörelse 

följer därefter beträffande avgränsningar för studien samt valda lösningsmetoder. 

1.1 Bakgrund 
Miljöcertifiering av byggnader har ökat i takt med efterfrågan hos bland annat 

fastighetsägare, potentiella kunder och hyresgäster. Allt fler beställare väljer därmed att 

låta certifiera sina projekt med något av dagens miljöcertifieringssystem. En 

miljöcertifiering innebär att det ställs ännu högre krav på byggnaden, vilket betyder att 

det blir alltjämt viktigare att projektera rätt. 

Idag ritas många kontorsbyggnader med en innergård, då det är ett tilltalande och 

socialt sätt att organisera en arbetsplats på, samtidigt som det generellt sett genererar 

mer dagsljus till byggnaden. Med en inglasad innergård kan det däremot vara svårt att 

få in tillräckligt med dagsljus i lokalerna mot innergården, och därmed svårt uppnå 

eventuella dagsljuskrav. Att försöka optimera dagsljusinsläppet genom att ha en stor 

andel fönster i byggnaden kan istället resultera i utökade energibehov och att 

energikraven därmed inte uppnås. Hur inneklimatet skulle påverkas av en sådan 

lösning är även en viktig aspekt. Att finna en balans mellan ansenligt dagsljus, rimligt 

energibehov och ett tillfredställande klimat, samtidigt som byggnaden behåller den 

karakteristiska arkitekturen är en stor utmaning för en arkitekt. Att redan i ett tidigt 

skede börja verka för att uppnå detta är en ännu större prövning.  

1.2 Syfte  
Syftet med det här projektet är att bredda kunskaperna och utöka förståelsen hos 

arkitekter beträffande projektering i ett tidigt skede av kontorsbyggnader som ska 

miljöcertifieras med Miljöbyggnad. Detta genom en undersökning huruvida en U-formad 

kontorsbyggnad, utifrån vedertagna förutsättningar, uppfyller certifieringsnivån silver 

enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Dessutom har vi för avsikt att ta reda på 

hur dagsljuset i lokalerna mot innergården påverkas av innergårdens storlek och en 

eventuell inglasning. Vidare syftar arbetet till att undersöka om det finns effektiva och 

användarvänliga verktyg för en arkitekt att använda i det tidiga skedet av ett projekt. 

1.3 Mål 
Målet är att ta fram ett underlag och hjälpmedel för arkitekter som underlättar 

projekteringen av en kontorsbyggnad och därmed ökar förutsättningarna att uppfylla 

Miljöbyggnads krav utifrån aspekterna dagsljus, energi och inneklimat. Vår ambition är 

även att hitta enkla och effektiva verktyg som kan användas i ett tidigt skede, vilket 

därmed skulle optimera möjligheten att projektera rätt från början.  
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1.4 Avgränsningar 
Studierna baseras på en modell av en U-formad kontorsbyggnad. Arbetet ska 

genomföras med hänsyn till de indikatorer som beträffande områdena dagsljus, energi 

och innemiljö bedöms vid en miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad samt är viktiga att 

beakta i ett tidigt skede. Tanken är att modellen ska vara så generell som möjligt för att 

resultatet av projektet ska vara tillämpbart på andra framtida projekt. Men för att 

kunna genomföra beräkningar och analyser måste vissa förutsättningar fastställas.  

Miljöbyggnads indikatorer 

Undersökningarna kommer att baseras på de indikatorer för Miljöbyggnad som är 

relevanta för byggnadens gestaltning i ett tidigt skede. Eftersom uppgiften gäller en 

kontorsbyggnad är det endast Miljöbyggnads krav för lokalbyggnader som beaktas.  

Energi:  

 Energianvändning 

 Värmeeffektbehov 

 Solvärmelast 

Innemiljö: 

 Termiskt klimat vinter 

 Termiskt klimat sommar 

 Dagsljus 

Upplägg för beräkningar och analyser 

Modellen kommer att variera i utförande för undersökningar av mängden dagsljus i 

lokalerna mot innergården. Dessa parametrar kommer att variera: 

 Storlek på innergård – 3 olika utfall 

 Inglasad innergård respektive inte inglasad innergård 

 

Beräkningar och analyser för resterande indikatorer enligt Miljöbyggnad kommer 

endast att göras på modellen med det utförande som genererar högst dagsljusfaktor. 

Ett undantag görs i samband med energianalyser av den totala energianvändningen för 

byggnaden. Avvikelsen innebär att energianalysen görs för de respektive parametrarna 

inglasad innergård och inte inglasad innergård.  

Konstruktion 

Byggnadens klimatskal motsvarar en lågenergibyggnad och stommen utgörs av betong 

för att från början optimera förutsättningarna för att uppnå en låg energibelastning. 

Byggnadens stomme är anpassad efter brukliga dimensioner och vidder. Ingen hänsyn 

tas till krav för brand och ljud.  
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Utformning och personbelastning  

Byggnaden ska ha möjlighet att inrymma både kontorslandskap och cellkontor, eftersom 

antal hyresgäster och invändig utformning ändras under en byggnads livslängd. 

Utformningen av byggnaden tar hänsyn till detta, men brukardata är bestämt utifrån 

generella förutsättningar för kontorslanskap. 

Varje våningsplan ses som ett vistelserum. Detta för att förutsättningslöst kunna 

undersöka arean på varje plan Undantagsvis kommer beräkningar utföras på utvalda 

rum för att undersökningen kräver det. Ingen hänsyn tas till placering av hisschakt, 

trapphus, teknikutrymmen, förråd och dylikt. 

Energi och innemiljö 

Energislag för byggnadens uppvärmning är annat än el. Antagna värden för byggnaden 

som krävs för att genomföra beräkningar och analyser beträffande dagsljus, energi och 

termiskt klimat är bestämda utifrån normvärden eller för att förbättra chanserna för att 

nå certifieringsnivån silver för området. Vidare gäller att det som enligt miljöbyggnad är 

en förutsättning för byggnaden att uppnå certifieringsnivån silver för en indikator är för 

det här projektet givet. Detta gäller till exempel ventilationsstandard. 

Lokalisering 

Den geografiska lokaliseringen för byggnaden är Stockholm, eftersom det där byggs 

många liknande kontorsbyggnader. Det föll även naturligt för uppdragsgivaren att 

förutsätta att studierna baseras på Stockholms klimat, då BSK Arkitekter har sitt 

kontor i staden.  

Omgivning 

Eventuella omkringliggande byggnader och växtlighet som skulle kunna påverka 

kontorsbyggnaden kommer inte att tas hänsyn till vid beräkningar och analyser. Detta 

eftersom undersökningarna inte baseras på en faktisk byggnad samt för att studien ska 

kunna tillämpas i andra framtida projekt.  
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1.5 Lösningsmetoder                 
För att fördjupa oss inom ämnet och ta reda på vad en miljöklassificering med 

Miljöbyggnad innebär görs först litteraturstudier. Relevant litteratur för detta är 

Miljöbyggnads kompendier samt hemsida, faktaböcker, tidigare arbeten skrivna inom 

ämnet, artiklar, yrkes- och branschhandböcker. Vi använder även intervjuer som ett sätt 

att bredda våra kunskaper inom området samt för att få råd och vägledning inför 

genomförandet av studien.    

Byggnaden projekteras i Revit och samtliga exporter till andra filformat görs därifrån. 

För dagsljusberäkningar kommer programmet Velux Daylight Visualizer 2 att 

användas. Värmeeffektbehov och energianvändning för uppvärmning kommer att 

beräknas utifrån formler som används vid handberäkningar. En energianalys kommer 

även att göras i Revit 2014. Solvärmelasten beräknas utifrån formler för handberäkning 

tillsammans med beräkningsprogrammet ParaSol v6.6. Analysprogrammet Ecotect 

Analysis 2011 kommer även att användas för solvärmelastberäkning. Simulering av 

PPD-index, för beräkning av termiskt klimat, kommer att göras i ParaSol v6.6 

Vi har ingen tidigare erfarenhet av de program som nämns i stycket ovan, bortsett från 

Revit. Det kan innebära att vi får felaktiga resultat på grund av för lite förståelse för 

vad som är viktig indata samt utifrån vilka förutsättningar programmen utför 

beräkningar och analyser.  
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2 Nulägesbeskrivning 

BSK Arkitekter är ett arkitektkontor med säte i Stockholm och bildades år 1966. 

Företaget hette ursprungligen ”Byggnadsstyrelsens konsultaktiebolag” och var statligt 

ägt fram till år 1989. Idag har BSK Arkitekter nästan 60 medarbetare och ingår i 

Arcona-koncernen, som utvecklar fastigheter och genomför byggnadsprojekt. (Bennewitz 

Elin 2010) 

Arkitektkontoret arbetar med utformning av städer, byggnader och inredning. De 

vanligaste uppdragen är kontor, bostäder, högre utbildning, vårdbyggnader och handel. 

Några utmärkande projekt är Arken - kontorsbyggnad för posten i Solna (2003), 

Södertälje stadshus (2008), Glashuset vid Stadsgården (2004). Helix - rättspsykiatrisk 

vårdanläggning i Huddinge (2012), vilket blev ”Årets bygge”.  

På BSK Arkitekter har man varit tvungen att backa bakåt i vissa arbetsprocesser på 

grund av lite förståelse för gestaltningens inverkan på byggnadens inneklimat och 

energibehov. Det har varit tidskrävande situationer som förmodligen kan undvikas 

genom att i ett tidigt skede ta hänsyn till de faktorer som påverkar gestaltningen och gör 

det möjligt att uppnå kraven för certifieringen Miljöbyggnad Silver.  BSK arkitekter har 

målet att alla deras projekt ska uppnå Miljöbyggnads certifieringsnivå silver, om inte 

beställaren önskar annat. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I det här kapitlet behandlas först Miljöbyggnad och den organisation som står bakom 

certifieringssystemet. Därefter följer den bakgrundsteori läsaren behöver ha för att 

förstå undersökningarna i det här projektet. Slutligen presenteras kraven för respektive 

indikators certifieringsnivå enligt Miljöbyggnad. 

3.1 Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad, som är en av alla certifieringar, är ett svenskt system för att certifiera 

byggnader inom energi, innemiljö och material. Det baseras på svenska bygg- och 

myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Målet och tanken med detta 

certifieringssystem är att värna om människors hälsa och vår miljö. Miljöbyggnad 

används för nyproducerade och befintliga byggnader oavsett storlek. Klasserna delas in i 

tre grupper: Brons, Silver och Guld. (Sweden Green Building Council 2011b) 

Sweden Green Building Council är föreningen bakom Miljöbyggnad och organiseras 

ideellt. SGBC ägs av sina medlemmar och hanterar Miljöbyggnad sedan 1 januari 2011. 

Miljöbyggnad är det man förut kallade för Miljöklassad byggnad. (Sweden Green 

Building Council 2011a) 

Efterfrågan på miljöcertifiering har ökat och allt fler fastighetsägare vill låta värdera 

sina byggnader genom en miljöcertifiering, för att på så sätt erhålla ett intyg på att 

byggnaden i fråga uppfyller vissa specifika miljökrav. Detta har i sin tur bidragit till ett 

större intresse hos hyresgäster för lokaler och bostäder, då till exempel miljö- och 

hälsoskäl ofta är en viktig aspekt för dem.  (Sweden Green Building Council 2011a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 2. SGBCs logotyp (Sweden Green Building Council 2013) 

Figur 1. Miljöbyggnads logotyp (Sweden Green Building Council 2013) 
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3.2 Dagsljus 
Med modern forskning har man kunnat påvisa dagsljusets viktiga och positiva påverkan 

på människan när det kommer till dess biologiska funktioner och välbefinnande. 

Samtidigt som vi kan läsa om hur viktigt solljuset är för människan tillbringar vi mer 

och mer tid inomhus. Detta har lett till att kraven på dagsljusnivån i våra byggnader 

blir allt högre. (Pilkington Floatglas AB 2012b) 

Ju mer glasyta en fasad har desto mer solljus släpps naturligtvis in. Fönstrets placering 

och form påverkas beroende av solens position i förhållande till zenit. Med hänsyn till 

dagsljusinfallet är det positivt att öka fönstrets höjd istället för dess bredd, eftersom 

himlen är ljusare högre upp. När ett fönster är högt placerat på en vertikal vägg faller 

ljuset in relativt vertikalt i rummet, vilket generar en effektiv belysningsstyrka. Detta 

trots att transmissionen för glaset blir sämre, då ljuset huvudsakligen faller in snett mot 

glaset.  Den mest effektiva placeringen av en glasyta är i horisontellt led. Denna form av 

dagsljusintag medför en jämnare dagsljusbelysning över ett rum än vad ett fönster i 

vertikalt led generar. Det man däremot bör ha i åtanke är de positiva egenskaper som 

därmed går förlorade som utsikten och kontakten med omvärlden. (Löfberg 1987)  

Att maximera dagsljuset i en byggnad är inte alltid fördelaktigt. När fönster har hög en 

luminans, det vill säga den för ögat upplevda ljusheten, kan den en solig dag bli så hög 

att glaset uppfattas som obehagligt bländande. Följaktligen bör arbetsplatser inte 

utsättas för oavskärmade fönsterytor framifrån. För att undvika obehag och störande 

speglingar i arbetsmaterial, bildskärmar och dylikt kan avskärmningsanordningar för 

fönster användas. När det infallande dagsljuset endast är störande vid enstaka tillfällen 

eller perioder kan rörliga solskydd som gardiner, persienner och markiser vara lämpligt. 

Beträffande permanenta avskärmningar som utvändiga fasta skärmar, färgade glas 

eller andra fasta filter på glaset är det viktigt att tänka på att de även skärmar av 

dagsljuset när det är önskvärt exempelvis under vinterhalvåret. De påverkar 

förmodligen även utsikten från byggnaden. (Löfberg 1987) 

Dagsljusfaktor 

Dagsljuskvaliten i ett rum mäts i så kallad dagsljusfaktor och anges i procent. 

Dagsljusfaktorn är ett mått på förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus en 

mulen dag. Dagsljusstyrkan mäts i lux. Hur stor dagsljusfaktorn är beror på glasarea, 

fönsterglasets ljustransmission, horisontavskärmning, mätpunkt, golvarea och 

rumsytors reflexionsförmåga. Enligt Miljöbyggnad beräknas den i en punkt 0.8 meter 

över golv och på halva djupet av ett rum. Dagsljusfaktorn kan beräknas med en grafisk 

metod som beskrivs i ”Att räkna med dagsljus” (Löfberg 1987). Alternativt kan den 

beräknas med ett simuleringsprogram. Då kan dagsljusfaktorn beräknas för fönster med 

olika typer av glas, varför denna metod bör användas när glasens ljustransmission är 

lägre än motsvarande tre klarglas, det vill säga sämre än 74 %. (Sweden Green Building 

Council 2012a)  
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3.3 Värmeeffektbehov 
Värmeeffektbehovet Ptot för en byggnad innefattar dess värmeförluster till följd av 

värmetransmission, luftläckage och ventilation. Det brukar anges fördelat på 

byggnadens Atemp, det vill säga arean innanför ytterväggarna som är värmd till 10°C 

eller mer. Värmeeffektbehovet anges i W/m2, Atemp vid DVUT, dimensionerande 

vinterutetemperatur. För att beräkna värmeeffektbehovet på en byggnad behövs 

uppgifter om byggnadens klimatskal som u-värden, olika ytors storlek och köldbryggor, 

byggnadens volym, luftläckageflöde, ventilationsflöden, innetemperaturer och 

värmeåtervinnarens temperaturverkningsgrad. (Sweden Green Building Council 2012a)  

 

                                                               

   

                    
    

     
                                                        

   

 

3.4 Energianvändning 
En byggnads årliga specifika energianvändning beräknas och mäts i kWh/m2, Atemp. 

BBR ställer krav på byggnaders energianvändning utifrån uppvärmningskälla samt 

geografiska lokalisering. Enligt BBRs definition av en byggnads årliga specifika 

energianvändning består den av den levererade energin till byggnaden för: 

uppvärmning, varmvattenberedning, komfortkyla och fastighetsenergi. (Sweden Green 

Building Council 2012a) 

En låg energianvändning uppnås bland annat genom god värmeisolering i byggnadens 

klimatskal. Ett välisolerat klimatskal bidrar även till att de övergripande kraven för 

hela byggnaden uppnås, som hög beständighet, ett tillfredsställande inneklimat och god 

ekonomi. Klimatskärmen ska konstrueras så att fukt inte uppstår. Byggnadens 

fuktkänslighet ökar med ökande värmeisoleringsgrad och täthet i klimatskalet. Det är 

därför viktigt att ha god förståelse för vad som orsakar fukt och hur man därmed bör 

konstruera byggnaden.(Petersson 2012)   

För trånga fläktrum kan vara en elenergifälla. Ett kanalsystem med många och tvära 

böjar ger upphov till ökade tryckförluster, vilket fordrar mer energi eftersom fläkten då 

inte kan arbeta lika effektivt. Samma sak gäller om en böj är placerad för nära fläkten. 

(FoU-Syd 2008) 
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3.5 Solvärmelast 
Dagsljus eller synligt ljus tillför endast cirka 50 % av solstrålningens energispektra, 

vilket innebär att det resterande icke synliga ljusets energitillskott även måste beaktas 

vid utformning av byggnader. Det icke synliga ljuset består av ultraviolett strålning 

(UV) och nära-infrarött (NIR). Det är den totala energitillförseln som påverkar 

byggnadens inneklimat och energianvändning. (Bülow-Hübe & Lundgren 2005) 

Solenergin som strålar mot ett fönster kan transmitteras, reflekteras eller absorberas av 

glaset. Solstrålningen utgörs av direkt och diffus strålning. Den direkta solstrålningen 

är den som infaller direkt från solen, medan den diffusa solstrålningen sker från alla 

infallsvinklar och utgörs av spritt ljus från atmosfärens molekyler samt reflektion från 

omgivningen. Solstrålningens intensitet mot ett fönster beror på vädret samt solens höjd 

och placering, vilket varierar med tiden under dagen och året. Den solenergi som sedan 

absorberas av ytor och föremål i rummet omvandlas till värmestrålning. Glas kan endast 

reflektera och absorbera denna strålning, vilket gör att energin stannar kvar i rummet 

då värmestrålningen träffar fönstret. Solstrålningen bidrar därmed till ett rums 

uppvärmning. Detta fenomen är vad man brukar kalla ”växthuseffekten”. (Bülow-Hübe 

& Lundgren 2005; Warfvinge & Dahlblom 2010; Petersson 2012) 

Den största värmetillförseln för en byggnad härrör från solen. När man vill uppge hur 

mycket solenergi som tillförs ett rum kan begreppet solvärmelast användas. 

Solvärmelast anges i W/m2golv.  På sommaren är stora solvärmelaster inte önskvärt 

eftersom det ofta innebär ett värmöverskott för byggnaden. På vintern kan höga 

solvärmelaster däremot vara gynnsamt då det tillförs gratisvärme, och därmed minskar 

byggnadens uppvärmningskostnader. Det är i synnerhet under de varma och soliga 

månaderna på året som det är viktigt att beakta glasets solfångande förmåga. Detta 

gäller särskilt om byggnaden har stora fönster i sydliga väderstreck, eftersom 

solstrålningen då snabbt kan generera ett värmeöverskott i byggnaden. Den maximala 

solstrålningen är något större mot en fasad vänd mot söder jämfört med en fasad 

orienterad mot väst eller öst. En fasad mot norr tar däremot emot betydligt mindre 

solstrålning. Hur mycket solstrålning som tillförs byggnaden beror även på fönstrets 

energitekniska egenskaper; mer om detta i avsnitt Fönstrets värmledningsförmåga och 
transmittans. (FoU-Syd 2008; Abel & Elmroth 2006; Bülow-Hübe & Lundgren 2005) 

Hur mycket värme som lagras i byggnaden beror på hur stor värmekapacitet dess 

byggnadsdelar och inredning har. Ett föremål som träffas av solstrålningen avger den 

absorberade energin snabbt, jämfört med ett föremål med stor massa som har bättre 

värmelagringsförmåga. Ett exempel på när detta faktum är viktigt att beakta är när 

invändiga persienner eller gardiner används för att skydda mot solens strålar. Dessa 

solskydd har liten massa och omvandlar därför snabbt solergin till värme en solig 

sommardag, vilket innebär att de istället bidrar till uppvärmningen av rummet. 

(Warfvinge & Dahlblom 2012; Abel & Elmroth 2006) 

För att kunna tillgodosekylbehovet i ett kontorshus ställs krav på solavskärmning och 

eventuell installation av komfortkyla. Det ska även noteras att internt genererade 

värmelaster på grund av verksamhet och ventilationssystem bidrar till 

övertemperaturer i byggnaden. I kontorshus tillförs mycket värme från belysning, 

kontorsapparater samt personerna som vistas i byggnaden. (FoU-Syd 2008; Abel & 

Elmroth 2006; Bülow-Hübe & Lundgren 2005; Warfvinge & Dahlblom, 2012) 
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Fönstrets värmeledningsförmåga och transmittans  

Fönsters egenskaper varierar med glas, utförande och storlek. Det medför att olika 

fönsterkonstruktioner har olika egenskaper gällande värmeisoleringsförmåga och 

transmittans av solenergi och dagsljus, vilka ger olika utfall beroende på årstid och 

väderlek.  

Glaset är den del av fönstret som har bäst värmeisoleringsförmåga, medan karm och 

båge är de delar som utgör köldbryggor. Fönstrets totala u-värde beror därmed på 

andelen glas i förhållande till båge och karmar. För ett fönster med samma konstruktion 

gäller att ju större fönstret är, och därmed större andel glas, desto lägre blir det totala u-

värdet för hela fönstret. Vid energiberäkningar är detta u-värdet som ska användas. 

(Abel & Elmroth 2006; FoU-Syd 2008) 

För att reducera glasets värmestrålning kan en selektiv beläggning, ett 

lågemissionsskikt bestående av silver eller tennoxid, användas på glaset. 

Genomsläppligheten av dagsljus minskar däremot endast måttligt av beläggningen. 

Beläggningen motsvarar ungefär en extra luftspalt, vilket innebär att ett tvåglasfönster 

med ett lågemissionsskikt på den ena glasrutan kan uppnå samma u-värde som ett 

treglasfönster utan beläggning. Ett annat sätt att öka värmeisoleringsförmågan hos ett 

fönster är att fylla utrymmet mellan glasrutorna med en ädelgas, eftersom gasen har 

sämre värmeledningsförmåga än luft. Den goda teknikutvecklingen har gjort att 

fönsterglas har blivit så pass bra att de är förhållandevis varma vid kall väderlek. Det 

innebär att risken för kallras vid normalstora fönster sällan är ett komfortproblem och 

man kan vistas nära ett fönster utan att uppleva kyla. Med ökande höjd på fönster ökar 

dock risken för kallras när det är låg utetemperatur. Det är då extra viktigt att använda 

välisolerade fönster och eventuell värmekälla under fönstret. (Abel & Elmroth 2006) 

Solenergitransmittans är ett mått på all solstrålning som passerar glaset, medan 

ljustransmittans anger hur stor andel dagsljus som strålar genom glaset. Transmittans 

anges i procent eller som en kvot. Ju högre värde desto mer energi och dagsljus når 

rummet. (Bülow-Hübe & Lundgren 2005) 

Glasets totala solenergitransmittans uttrycks i g-värde.  Det anger hur stor del av den 

direkta solstrålningen som transmitteras och absorberas av glaset. Det är således ett 

mått på den värme och dagsljus som tillförs rummet. Ju lägre g-värde desto bättre är 

avskärmningen mot solenergin. När g-värdet för ett glas beräknas antas klimatet 

konstant och ljuset falla in vinkelrätt. I verkligheten varierar g-värdet hela tiden med 

sol- och väderförhållanden. Andra utryck för g-värde är solfaktor eller SHGC, Solar Heat 

Gain Coefficient. (Bülow-Hübe & Lundgren 2005) 
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Fönster som energifälla 

På vintern ger stora glaspariter i fasaden upphov till värmeförluster, medan de på 

sommaren orsakar övertemperaturer i byggnaden. Det finns som sagt många 

kombinationer av u-värde och g-värde på glas. Ett fönster med lågt u-värde minskar 

värmeförlusterna på vintern, men ökar istället kylbehovet på sommaren. För att då 

minska kylbehovet kan ett fönster med lågt g-värde väljas, men det medför att 

värmetillskottet från solen minskas på vintern. Ett bra alternativ till att välja ett 

fönster med lågt g-värde är kombinera det med solskydd istället för att på så sätt uppnå 

ett passande g-värde året om. (FoU-Syd 2008) 

Med hjälp av beräknings- och analysprogram för energi och inneklimat kan man 

undersöka olika glaskombinationer, och även komplettera dem med solskydd, och 

därmed hitta ett lämpligt fönsterglas och solskydd utifrån byggnadens förutsättningar 

under hela året. (FoU-Syd 2008; Abel & Elmroth 2006; Bülow-Hübe & Lundgren 2005) 

Solskydd  

Hur effektivt ett solskydd är beror på dess placering i förhållande till glaset. Utvändiga 

solskydd är de mest effektiva, eftersom de tidigast hindrar solstrålningen från att 

komma in byggnaden. De invändiga solskydden är sämst på att reducera solenergin, i 

och med att glasrutan är den del som nås först av solen. Mellanliggande solskydd 

hamnar någonstans mitt emellan beträffande effektivitet. Inom dessa kategorier finns 

det en mängd olika solskyddsprodukter med olika utförande och egenskaper. Vilket som 

passar bäst avgörs av fasadens orientering. Vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden 

samt andra förutsättningar eller krav från beställaren kan även vara avgörande för 

vilket solskydd som väljs. (FoU-Syd 2008; Bülow-Hübe & Lundgren 2005) 

Solen står högt i förhållande till fönster i fasad orienterad mot söder, varför horisontellt 

utskjutande solskydd som fasta skärmar och markiser är goda alternativ. Fönster som 

vetter mot öster eller väster utsätts för en betydligt lägre stående sol, vilket innebär att 

det är bättre att välja ett solskydd som löper parallellt med glasytan eller som går att 

ställa in i önskat läge. Föregående solskyddslösningar fungerar i alla väderstreck. 

Solskydd projekteras vanligtvis utefter den soliga tiden på året, men det är viktigt att 

beakta solstrålningen även på vintern. Då står solen betydligt lägre i alla väderstreck, 

vilket som sagt är svårare att avgränsa. Det kan då behövas ett kompletterande 

invändigt bländskydd. (Bülow-Hübe & Lundgren 2005)  
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Beräkning av solvärmelast 

Miljöbyggnad tillhandahåller i manualen Bedömningskriterier för nyproducerade 
byggnader (Sweden Green Building Council 2012a) två olika formler som kan användas 

beroende av rummets placering i byggnaden. Det som är avgörande för vilken formel 

som ska används är om rummet endast har fönster som vetter åt ett väderstreck eller 

om det har fönster orienterade mot två väderstreck. Ett rum med fönster åt två 

väderstreck är solbelysta under en längre tid, vilket innebär att solvärmelasten blir 

högre i ett sådant rum. De gör ingen skillnad på vilket väderstreck fönstren är placerade 

mot, med undantag för ett rum med fönster mot norr som då inte beräknas. Ett rum med 

fönster orienterat mot norr utsätts inte av direkt solstrålning i samma utstreckning och 

löper därmed ingen risk för högt solvärmelasttal. Formlerna utgår från att maximal 

solstrålning mot en vertikal yta är ungefär 800 W/m2. Det som även är avgörande för hur 

hög solvärmelasten i ett rum blir är arean fönsterglas i förhållande till golvarean med 

hänsyn till hur mycket solenergi som utestängs från rummet.  Omvänt hur stor andel 

solenergi som släpps in i rummet uttrycks i gsyst-värde, vilket är det sammanlagda  

g-värdet för fönsterglas och solskydd. Nedan visas de begrepp som är viktiga att känna 

till för att förstå formlerna som används vid handberäkning av solvärmelast. 

 

gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd 

Aglas = glasad del av fönster/dörrar/glaspartier (m2) 

Arum = golvarea i det bedömda rummet (m2) 

Figur 3. Viktiga begrepp för förståelsen av formlerna för beräkning av solvärmelast 

 

 

Formeln för ett rum med fönster åt endast ett väderstreck; söder, öster eller väster: 

 

              
     

    
                                                                                             

 

 

Formeln för ett rum med fönster åt två väderstreck; söder & öster eller söder & väster:  
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3.6 Termiskt klimat 
Det som påverkar en människas upplevelse av inneklimatet är termiska, hygieniska, 

ljusmässiga och ljudmässiga faktorer. VVS-installationernas främsta uppgift är att 

säkerställa ett komfortabelt och hälsosamt inneklimat för personerna som vistas i en 

byggnad. Förutom ett bra och väl utformat installationssystem ska en byggnad utföras 

med en fuktsäker och beständig konstruktion, eftersom det medverkar till ett hälsosamt 

inneklimat. Ett fuktskadat material avger illaluktande eller skadliga ämnen, varför det 

ska undvikas. (Warfvinge & Dahlblom 2012; Petersson 2012) 

Ett gott termiskt inneklimat kännetecknas av en jämn och god temperatur i vistelserum. 

Den upplevda temperaturen i ett rum påverkas av lufttemperaturen, omgivande ytors 

temperatur, temperaturdifferenser, solinstrålning, luftfuktighet och luftrörelser. 

Individuella förutsättningar som klädsel och aktivitet är också en avgörande faktor. 

(Warfvinge & Dahlblom 2012) 

För att bäst beskriva den upplevda temperaturen i ett rum används begreppet operativ 

temperatur, vilket beräknas som medelvärdet av lufttemperaturen och omgivande ytors 

medelstrålnings-temperatur. Detta är emellertid bara sant om det inte finns något drag i 

rummet, då den operativa temperaturen inte tar hänsyn till dessa luftströmmar. 

Luftrörelser över 0,15–0,20 l/s kan upplevas som drag och ju lägre lufttemperaturen är 

desto starkare bli upplevelsen. Dragproblem undviks genom att använda rätt utformade 

ventilationssystem och energieffektiva fönster, då dessa inte ger upphov till kallras. De 

byggnader som projekteras idag har ett tätt och välisolerat klimatskal, vilket förutom 

även hindrar uppkomsten av drag, innebär att den operativa temperaturen är jämförlig 

med luftens temperatur. I kontorshus där man ofta har mycket stora fönster eller 

glaspartier måste man däremot beakta den operativa temperaturen, då fönsteren kan få 

låga yttemperaturer på vintern och bli varma under sommaren. (Warfvinge & Dahlblom 

2012; Abel & Elmroth 2006 ) 

Luftfuktighetens inverkan vid normala innertemperaturer kan förringas, då den inte 

särskilt påverkar människans värmebalans. Det är endast om det blir mycket varmt och 

samtidigt hög luftfuktighet som det kan ge upphov till besvär, eftersom det blir svårare 

för personen att svettas under sådana förhållanden. (Warfvinge & Dahlblom 2012) 

Kläders värmeisolerande förmåga anges i clo (clothing unit) och graderas enligt en skala 

mellan 0 och 4,0 clo. Skalan är definierad utefter en man som upplever termisk komfort 

vid stillasittande arbete i ett rum med den operativa temperaturen 20°C. Normal 

inomhusklädsel motsvarar 1,0 clo, vilket är detsamma som 0,155 Km2/W. (Warfvinge & 

Dahlblom 2012) 

På grund av människans ämnesomsättning, metabolism, alstras värme som tillförs 

omgivningen genom konvektion, strålning, ledning och avdunstning. Aktivitetsnivån hos 

personen bestämmer hur stor denna värmealstring blir. En vuxen person som utför 

skrivbordsarbete avger ca 125 W/m2 kroppsyta. Värmeavgivnigen kan även definieras 

enligt den metaboliska enheten met. Samma aktivitetsgrad, det vill säga skrivbords-

arbete, motsvarar då 1,2 met. Basmetabolismen, energiomsättningen i vila, är 1,0 met. 

(Warfvinge & Dahlblom 2012; Abel & Elmroth 2006 ) 
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PMV- och PPD-index 

Det termiska klimatet upplevs olika för olika människor beroende på kön, ålder, klädsel, 

aktivitet och andra individuella skillnader. Det är därför svårt att skapa och 

upprätthålla ett termiskt inneklimat där alla är nöjda samtidigt. Studier visar att minst 

5 % av personerna i en grupp alltid kommer att vara missnöjda med inneklimatet. Ett 

termiskt inneklimat kan bedömas om krav på inneklimatkrav är ställda och nivå på 

aktivitet och klädsel är antagen. Den metod som då används beskrivs enligt en 

internationell standard. Kvaliteten på det termiska klimatet definieras efter hur många 

som upplever det som dåligt enligt denna standard. För att kunna bedöma det termiska 

klimatet måste man känna till begreppen PMV- och PPD-index. (Warfvinge 2012). 

PMV-index, där PMV står för Predicted Mean Vote, anger förväntat medelutlåtande av 

människors upplevelse av det termiska klimatet enligt en sjugradig skala från +3 till -3, 

från att det upplevs som hett till kallt.  PMV-indexet kan beräknas utifrån 

kombinationer av det som påverkar upplevelsen av det termiska klimatet eller genom 

att avläsas i diagram. (Warfvinge 2012). 

PPD-index, Predicted Percentage Dissatisfied index, anger hur stor andel av personerna 

som förväntas missnöjda med det termiska klimatet utifrån PMV-indexet. PPD-indexet 

kan avläsas i ett diagram eller beräknas med dataprogram. (Warfvinge 2012). 

 

3.7 Velux Daylight Visualizer 
VELUX Daylight Visualizer är ett simpelt och bekvämt verktyg för analys av dagsljus i 

byggnader. Ändamålet med detta simuleringsprogram är att hjälpa och vägleda 

yrkesverksamma till att se sambandet mellan byggnadens utformning och hur 

dagsljuset faller in i olika nivåer. Med hjälp av detta program är det lätt att förutspå och 

dokumentera dagsljusets grad för ett utrymme innan byggnaden slutligen förverkligas. 

Programmet möjliggör enkel generering av 3D-modeller men tillåter även användarna 

att importera 3D-modeller som har skapats i CAD-program vilket skapar möjligheten att 

arbeta med en mer flexibel och avancerad arkitektur och geometri. (Velux 2013) 

I programmet finns inställningar för att göra val som sedan påverkar dagsljusfaktorn i 

rummet, som orientering, stad, material på vägg, tak och golv, transmittans på glaset 

och vilken vy resultat ska presenteras i. Du kan få dina testsvar i luminans, ljusstyrka 

och dagsljusfaktor. Dagsljusfaktorn går även att få i form av en animation som visar 

infallande dagsljus.  
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3.8 Ecotect Analysis 
Autodesk Ecotect är ett analys- och designverktyg som ger möjligheten att arbeta från 

övergripande koncept till detaljnivå med modeller för att uppnå ett hållbart byggande. 

Möjligheterna i Ecotect är utvecklade för att förbättra prestandan i befintliga byggnader 

och nya byggnadskonstruktioner genom simuleringar med målet att underlätta 

processen vid optimering av energieffektiviseringsåtgärder. Webb-baserade energi, 

vatten och koldioxid funktioner gör det möjligt att visualisera och simulera en byggnads 

prestanda i en bestämd punkt med dess omgivning inräknad.(Autodesk 2013) 

Programmet erbjuder: 

 Energianalyser för hela byggnader – total energianvändning och koldioxidutsläpp 

under år, månad, dag och timme utifrån global väderinformation. 

 Byggnadens termiska prestanda – värme och kylbehov för modellen och analyser 

av byggnadens beläggning, interna laster och utrustning. 

 Vattenanvändande och kostnadsanalyser – beräkningar på vattenanvändning 

innanför samt utanför byggnaden. 

 Solvärmelast – visualisering av stundvis solvärmelast på fönster och 

byggnadsytor. 

 Dagsljus – analys av dagsljusfaktor och luminansensnivåer i bestämda punkter  

i modellen. 

 Skuggor och reflektioner – visar solens position och bana i förhållande till 

modellen och vilket datum, tid och placering som helst.  

 

 

3.9 ParaSol 
ParaSol används som ett verktyg för analys av solvärmelast, g-syst, solskydd, PPD och 

energi- och effektbehov. Det kan även användas för jämförelse mellan olika glas och 

solskyddslösningar och hur det påverkar innetemperaturen. Det är ett relativt enkelt 

program och verktyg, till för att underlätta vid beslut kring energieffektiviserings-

åtgärder. Programmet är en kombination av enkelhet i användandet och avancerade 

simuleringar. Det är utformat för simulering av kontor, skolor, sjukhus samt 

flerbostadshus och till användare som studenter, forskare, arkitekter och 

energikonsulter. I ParaSol utförs analyserna på rumsnivå och ett fönster kan 

disponeras. Genomförandet i ParaSol delas in i fyra delar, rum, fönster, solskydd och 
simulering. Vid första start av ParaSol finns en fördefinierad rumsmodell med färdig 

indata som är färdig för simulering – detta gör det möjligt för en simulering utan att 

behöva känna till all indata vilket kan ge en bra uppfattning om alla sammanband. 

(Lunds Tekniska Högskola 2009) 
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3.10 Kraven för indikatorerna 
Nedan följer kraven för de olika certifieringsnivåerna enligt Miljöbyggnad. Endast de 

indikatorer med tillhörande krav som är relevanta för det här projektet visas. 

Tabell 1. Dagsljusfaktor 

 

 

Tabell 2. Värmeeffektbehov 

 

 

Tabell 3. Energianvändning 

 

 

Tabell 4. Solvärmelast 
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Tabell 5. Termiskt klimat vinter 

 

 

Tabell 6. Termiskt klimat sommar 
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4 Faktainsamling  

Nedan redogörs för vilket sätt information som använts vid detta projekt har inhämtats. 

Text 
För den bakgrundsteori som krävs för att förstå genomförandet av studierna har 

information främst hämtats från facklitteratur samt Miljöbyggnads manualer och 

tillförlitliga elektroniska källor. De data som erfordras för att genomföra beräkningar 

och analyser har erhållits genom intervju och samtal med personer som arbetar inom 

området för det här projektet. Vi har på samma sätt även fått vägledning och råd inför 

de undersökningar som gjorts. Miljöbyggnads manual: Manual 2.1 Bedömningskriterier 
för nyproducerade byggnader har använts i väsentlig grad för beskrivning av de 

bedömningsregler och krav som gäller för en miljöcertifiering med Miljöbyggnad. 

Dessutom har krav och rekommendationer från BBR och Arbetsmiljöverket tagits 

hänsyn till. Vidare har endast tillförlitliga källor från Internet används. 

Bilder 
De bilder som förekommer i rapporten är skapade av författarna till denna, om inget 

annat anges.   
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5 Genomförandet  

I detta kapitel behandlas först tillvägagångssättet för projekteringen av byggnaden samt 

dess förutsättningar. Därefter redogörs för de beräkningar och analyser som gjorts på 

modellen med avseende på de berörda indikatorerna enligt Miljöbyggnad.  

5.1 Projekteringen av byggnaden 
Utformningen av byggnaden, dess egenskaper och förutsättningar har arbetats fram 

utifrån uppgifter enligt branschhandböcker, lagar och föreskrifter samt genom dialog 

med berörda parter i detta projekt. De som varit involverade är handledare Anna 

Espling Rolf samt andra arkitekter på BSK Arkitekter, Lars Palmqvist konstruktör på 

Arcona, och Jim Böhnke VVS-projektör på Exengo. Byggnaden projekterades i Revit. 

Förutsättningar och krav enligt Miljöbyggnad hämtas ur Manual 2.1 Bedömnings-
kriterier för nyproducerade byggnader (Sweden Green Building Council. 2012a).  
I fortsättningen görs hänvisningar endast som ”enligt Miljöbyggnad” eller ”enligt 

Miljöbyggnads manual”, och med detta menas då manualen i föregående mening. 

Gestaltningen 

Byggnadsformen (se figur 4) valdes på grund av att den är vanligt förekommande för 

kontorsbyggnader samt att den ger möjlighet att studera hur dagsljuset i lokalerna mot 

innergården påverkas av en sådan utformning. Att det går att skapa ett atrium med 

denna U-form var också en av orsakerna till att formen valdes. Då kan studier göras 

beträffande hur en inglasad innergård påverkar dagsljuset i samma rum samt vad det 

skulle ha för effekt på energianvändningen för hela byggnaden.  

Antalet våningar (se figur 5) bestämdes utifrån vad som är rimligt för en generell höjd 

för kontorsbyggnad samt är ekonomiskt försvarbart att bygga. Utifrån dessa kriterier 

antogs således 8 våningar i samråd med arkitekten Anna Espling Rolf. Då det saknar 

väsentlig betydelse för studierna i det här arbetet, projekteras byggnaden utan 

källarvåning. 

 Figur 4. Byggnaden i axonometriskt perspektiv  Figur 5. Byggnaden i elevation 
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Byggnadens mått  

Eftersom studien baseras på projektering i ett tidigt skede och ska vara så applicerbar 

som möjligt på andra likartade projekt har endast måttlig hänsyn tagits till 

planlösningen. För att kunna bestämma måtten på byggnaden har vi däremot varit 

tvungna att utgå från en potentiell planlösning så till vida att alla delar av 

våningsplanen ska kunna användas som arbetsplatser. Ett krav för byggnaden är att 

den ska kunna inrymma både kontorslandskap och cellkontor. Detta på grund av att en 

byggnads användning och dess brukare varierar med tiden, vilket innebär att antal 

hyresgäster och invändig utformning ändras under en byggnads livslängd. Detta har vi 

tagit fasta på när måtten för byggnaden bestämdes. I undersökningarna ses varje 

våningsplan dock som ett öppet rum, med undantag för studier beträffande 

indikatorerna solvärmelast och termiskt klimat då dessa bedöms på rumsnivå enligt 

Miljöbyggnad. Hur detta har lösts behandlas närmare i avsnitt 5.5 Solvärmelast 
respektive 5.6 Termiskt klimat.  

Storleken på byggnaden har bestämts utifrån att det ska gå att placera cellkontor utmed 

alla fasade, samtidigt som en korridor löper mellan dessa kontorsrum. Följaktligen ger 

denna förutsättning ger även storleken på innergården, definierad utifrån hur många 

kontorsrum som är placerade intill varandra längs fasaden mot innergården. Vi har 

utgått från att byggnaden ska kunna inrymma kontorsrum med en bredd på 2,2m och en 

längd på 4,0m (se figur 6). Det är därmed möblerbart och tillräckligt stort enligt 

rekommendation från Arbetsmiljöverket (2013). Storleken på byggnaden, och därmed 

respektive våningsplan, är även tillämpar om man istället önskar inreda för 

kontorslanskap. En öppen planlösning kräver högre rumshöjd än vad ett cellkontor gör, 

varför innertakshöjden sattes utifrån rekommenderad innertakshöjd för 

kontorslandskap, det vill säga 2,7m.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 6. Cellkontor i plan respektive sektion 
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Storleken på innergård - tre modeller 

För att kunna studera hur innergårdens storlek påverkar dagsljuset i rummen mot 

innergården bestämdes tre olika areor på innergården, vilka står i förhållande till 

varandra. Måtten bestämdes utifrån hur många kontorsrum som är placerade mot 

innergården, i varje del av byggnaden. Framöver kommer dessa olika modeller 

benämnas som Liten, Mellan och Stor.  

 

Modell Liten.  

Med utrymme för 3 cellkontor 

Innergård 6.9*6.9m2 (48m2)  

Fönsterstorlek 2000*1800m2 

Atemp för en våning=420m2 

Atemp för hela byggnaden=3364m2 

 

 

 

 

Modell Mellan.  

Med utrymme för 4 cellkontor 

Innergård 9.2*9.2 m2 (85m2) 

Fönsterstorlek 2000*1800 m2 

Atemp för en våning=489m2 

Atemp för hela byggnaden=3916m2       

 

 

 

 

Modell Stor.  

Med utrymme för 5 cellkontor 

Innergård 11.5*11.5m2 (132 m2) 

Fönsterstorlek 2000*1800 m2 

Atemp för en våning=558m2 

Atemp för hela byggnaden=4468m2  

Figur 7. Modell Liten 

Figur 8. Modell Mellan 

Figur 9. Modell Stor 
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Konstruktion  

Byggnadens konstruktion har tagits fram med vägledning av konstruktören Lars 

Palmqvist på Arcona. Klimatskalet har valts på så sätt att dess energitekniska 

egenskaper ska motsvara en lågenergibyggnad, för att nå dagens energikrav samt öka 

chanserna att nå certifieringsnivå silver för i detta projekt berörda indikatorer för 

Miljöbyggnad. Betongstomme valdes för att minska klimatets påverkan på byggnaden 

och för att det lämpar sig för större byggnader. Atriumet antas uppbyggt av stålstomme 

med glas, infäst för fasad och utanpåliggande för tak. Ingen direkt hänsyn till bärighet 

och brand har tagits, utan endast på så sätt att klimatskalet är uppbyggt efter brukliga 

mått och material.  

Fönsterstorleken valdes utifrån kriteriet att det skulle vara stora fönster för att öka 

förutsättningen för ett ljust kontor, men inte helt glasat för att öka förutsättningarna för 

en lägre energipåverkan och ett gott inneklimat. Bröstningshöjden sattes således till 

800mm, vilket är anpassat för höjden på skrivbord och möjligheten att ha en 

fönsterbänkskanal för installationer. Innertakshöjden bestämde gränsen för fönstrets 

höjd i förhållande till bröstningshöjden, då fönstret endast bör nå upp till 100mm under 

undertakshöjd på grund av såväl estetiska som praktiska skäl. Bredden på fönster 

valdes utifrån att de passar mellan cellkontorens innerväggar. Byggnaden har samma 

slags fönster i alla fasader och fönstersättningen är densamma. Modulmåttet, för ett 

fönster är 20x18, med vilket menas 2000mm x 1800mm inklusive drevmån. Fönster-

andelen är cirka 40 % i förhållande till fasad utifrån sett och omkring 55 % i förhållande 

till rummet. Som referens för fönster och glas till atriumet har produkter från 

glastillverkaren Pilkington använts (Pilkington Floatglas AB 2012a; Pilkington 

Floatglas AB 2012c). 

Tabell 7. Byggnadens klimatskal 

Byggnadsdel Utförande u-värde [W/m2K] 

Grund Platta på mark  0,10 

Tak Varmt, platt tak 0,11 

Yttervägg Betong med utanpåliggande mineralull 0,11 

Bjälklag HDF 120/27 - 

 

Tabell 8. Byggnadens klimatskal - fönster och glas i atrium 

Byggnadsdel Produkt/Utförande Storlek 

[mm] 

u-värde 

[W/m2K] 

g-värde 

[%] 

LT 

[%] 

Fönster  Energiglas Pilkington 

Optitherm™ S3 (3-glas) 

2000x1800 1,1 54 72 

Glasutförande 

nr.1 – atrium 

Dubbla Pilkington Profilit 

TM med ett Pilkington 

Profilit™ Plus 

Anpassat till 

innergården 

1,8 63 70 

Glasutförande 

nr. 2 – atrium 

Dubbla, ett Pilkington 

Profilit™ Amethyst och ett 

Pilkington Profilit™ Plus 

Anpassat till 

innergården 

1,8 49 51 
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Personbelastning 

Personbelastningen antogs vara 20 m2/person för bruttoarean, BRA, då det är en 

normal personbelastning för kontor enligt Arbetsmiljöverket (2006) Det är även en andel 

som finns att välja under inställningar för byggnaden i programmen Revit och Ecotect 

Analysis. 

Ventilation 

För att uppnå certifieringsnivå silver enligt Miljöbyggnad krävs ett uteluftsflöde, 

tilluftsflöde, på 0,35 l/s, m2 Atemp + 7 l/s, person. Detta har vi tagit fasta på vid 

beräkning av tilluftsflödet i byggnaden. För värmeåtervinning antas byggnaden ha 

roterande värmeväxlare med en återvinningsgrad på 80 %.   

Energianvändning  

Energislag för byggnadens uppvärmning antas vara annat än el. Detta eftersom 

uppvärmning med el inte är särskilt vanligt för lokalbyggnader. Det vanligaste 

uppvärmningssättet för lokalbyggnader är fjärrvärme. (Energimyndigheten 2009) 

Lokalisering 

Byggnadens geografiska lokalisering antas vara Stockholm, vilket enligt BBR, Boverkets 

Byggregler, (BFS 2011:26) innebär att byggnaden ligger i klimatzon 3.  
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5.2 Dagsljus 
Dagsljusfaktorn för byggnaden har beräknats med simuleringsprogrammet Velux 

Daylight Visualizer 2. Fortsättningsvis kommer programmet endast benämnas ”Velux”.  

Det som har studerats är hur dagsljusfaktorn påverkas av olika väderstreck och om den 

förändras under året i takt med månaderna. Det har även undersökts hur storleken på 

innergården påverkar dagsljusfaktorn i rummen runt innergården samt hur ett atrium 

skulle påverka dagsljusfaktorn i samma rum. Samtliga modeller i Revit exporterades till 

DWG-format, för att sedan importeras i Velux. 

Enligt Miljöbyggnad beräknas dagsljusfaktorn en mulen dag, vilket på engelska 

benämns i programmet overcast. Dagsljusfaktorn bedöms i en punkt 0.8 meter över golv, 

1 meter från mörkaste sidovägg och på halva rumsdjupet enligt standarden SS 914201. 

Alternativt beräknas dagsljusfaktorn i en punkt 0.8 meter över golv, vid den mörkaste 

arbetsytan på halva rumsdjupet. Det alternativ som innebär mörkast mätpunkt 

används. Varje våningsplan betraktas som ett rum vid beräkningarna. Punkten för 

bedömning är dock bestämd till 2 meter in från fasaden mot innergården, eftersom det 

avståndet motsvarar halva rumsdjupet av ett cellkontor, i våningsplanets mörkaste 

delar och 0,8 meter över golv. Enligt Miljöbyggnad avser bedömningen det våningsplan 

med sämst förutsättningar för en hög dagljusfaktor.  Utifrån detta kriterium har 

beräkningarna i första hand gjorts på våningen längst ner. 

Innan dagsljusfaktorn kan beräknas i Velux måste inställningar göras beträffande 

byggnadens lokalisering, mätpunkten, rumsytors reflektans samt fönstrets 

dagljustransmittans. Nedan visas de inställningar som är gällande för samtliga 

dagsljusberäkningar för detta projekt.  

Tabell 9. Modellernas fasta egenskaper i Velux 

Byggnadens lokalisering Stockholm: 59.2°N, 18.3°E 

Mätpunktens lokalisering Från innergård: djup 2m, höjd 0,8m 

Väderförhållande Overcast 
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Dagsljusfaktor i olika väderstreck  

För undersökning om dagsljusfaktorn förändras i byggnaden beroende av väderstrecket 

användes den stora modellen utan inglasad innergård. Beräkningarna har gjorts på den 

nedersta respektive den översta våningen för alla väderstreck. Nedan visas 

inställningarna för denna studie. 

Tabell 10. Indata för beräkning med avseende på väderstreck 

Skede  

Väderstreck Alla 

Månad Januari-December 

Datum 21:a 

Tid Kl. 12.00 

 

Tabell 11. Indata för beräkning med avseende på väderstreck 

Lager Reflektans Transmittans 

Fasaden (innervägg/yttervägg) 0.63 - 

Bjälklag (golv) 0.62 - 

Tak 0.39 - 

Undertak 0.84 - 

Fönster - 0.68 

 

Dagsljusfaktor under årets månader 

Undersökningar beträffande huruvida dagsljusfaktorn förändras under årets månader 

har gjorts för väderstrecken norr respektive söder. Beräkningarna av dagsljusfaktorn 

gjordes för den stora modellen utan inglasad innergård och på den översta våningen.  

Tabell 12. Indata med beräkning med avseende på tid på året 

Skede  

Väderstreck Norr/Söder 

Månad Januari-December 

Datum 21:a 

Tid Kl. 12.00  

 

Tabell 13. Indata för beräkning med avseende på tid på året 

Lager Reflektans Transmittans 

Fasaden (innervägg/yttervägg) 0.63 - 

Bjälklag (golv) 0.62 - 

Tak 0.39 - 

Undertak 0.84 - 

Fönster - 0.68 
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Dagsljusfaktorn i förhållande til l storlek på innergård 

För att studera hur innergårdens bredd och djup påverkar infallandet av dagsljus i 

rummen mot innergården gjordes dagsljusberäkningarna på samtliga modeller utan 

inglasad innergård. Modellernas innergård var orienterad mot söder och beräkningen 

gjordes för samtliga månader. Undersökningarna gjordes på den nedersta våningen.  

Tabell 14. Indata för beräkning med avseende på storlek på innergård 

Skede  

Väderstreck Söder 

Månad Januari-December 

Datum 21:a 

Tid Kl. 12.00 

 

Tabell 15. Indata för beräkning med avseende på storlek på innergård 

Lager Reflektans Transmittans 

Fasaden (innervägg/yttervägg) 0.63 - 

Bjälklag (golv) 0.29 - 

Tak 0.39 - 

Undertak 0.84 - 

Fönster - 0.68 

Dagljusfaktorn - inglasad innergård 

För att se hur en inglasad innergård påverkar dagsljusfaktorn i rummen mot 

innergården gjordes dagsljusberäkningar på den lilla modellen med inglasad innergård, 

och med två olika slags glas i atriumet med olika dagsljustransmittans. Den lilla 

modellen användes eftersom den gav högst dagsljusfaktor. 

Tabell 16. Indata för beräkning med avseende på inglasad innergård 

Skede  

Väderstreck Söder 

Månad Januari-December 

Datum 21:a 

Tid Kl. 12.00 

 

Tabell 17. Indata för beräkning med avseende på inglasad innergård 

Lager Reflektans Transmittans 

Fasaden (innervägg/yttervägg) 0.63 - 

Bjälklag (golv) 0.29 - 

Tak 0.39 - 

Undertak 0.84 - 

Fönster - 0.68 

Glas i atrium - 0.68 / 0.48 
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5.3 Värmeeffektbehov 
På Miljöbyggnads hemsida erbjuds ett verktyg för beräkning av värmeeffektbehovet i 

form av ett Excel-dokument, vilket är fritt att ladda ner för den som vill. Vi skapade ett 

förenklat Excel-dokument utifrån det Excel-dokument Miljöbyggnad tillhandahåller 

samt de formler som används vid beräkning av värmeeffektbehovet. Dessa återfinns i 

Miljöbyggnads manual samt boken Projektering av VVS-installationer (Warfvinge 2012). 

De formler som Excel-dokumentet bygger på används för att beräkna byggnadens 

transmissionsförluster, ventilationsförluster och luftläckageförluster. Summan av dessa 

förluster utgör byggnadens behov av tillförd värme när det är som kallast ute.  

Värmeffektbehovet beräknades endast för den lilla modellen utan inglasad innergård. 

Vissa uträkningar beträffande klimatskalet och ventilationen måste dock göras innan 

värmeeffektbehovet kunde beräknas med hjälp av det framtagna Excel-dokumentet. 

För att kunna beräkna transmissionsförlusterna beräknades areor för klimatskalet och 

invändig byggnadsvolym, det vill säga från ovansida platta till undersida tak inklusive 

alla våningsbjälklag. Köldbryggor ansattes till 20 %, eftersom det är det minsta värdet 

som godkänns för approximation enligt Miljöbyggnad för att uppnå certifieringsnivån 

silver. För grundkonstruktionen beräknades även u-värde för plattan. Marken som 

byggnaden uppförs på antogs vara lera. Formlerna för beräkning av u-värdet på plattan 

samt uppgifter för värmemotståndet R för lera är hämtat ur boken Praktisk 
byggnadsfysik (Sandin 2010). 

Nedan visas tillvägagångssättet för beräkning av u-värde på plattan och därefter de 

indata som krävs för beräkning av byggnadens transmissionsförluster. 

 

Tabell 18. Indata för beräkning av plattans u-värde 

 

 

Värmemotståndet:                       

 

Värmegenomgångskoefficienten:     
 

 
 

 

Platta 0-1m:                                   

Platta 1-6m:                                   

 

  

Plattan A [m2] R [m2K/W]  Lera R[m2K/W] 

0-1m 100,09 13,2462 0-1m 1,00 

1-6m 320,35 13,2462 1-6m 3,40 
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Tabell 19. Indata till Excel-dokument för beräkning av transmissionsförluster 

Byggnadsdel Area [m2] u-värde [W/m2K] 

Fönster 1 199,49 1,10 

Yttervägg 1 798,24 0,11 

Tak 420,44 0,11 

Grundkonstruktion 0-1 100,09 0,07 

Grundkonstruktion 1-6 320,35 0,06 

Köldbryggor 20 % 

 

Med ventilationsförluster och luftläckageförluster menas den frivilliga ventilationen 

samt den ofrivilliga ventilationen. Byggnadens totala luftflöde och den invändiga 

byggnadsvolymen beräknades enligt de förutsättningar för byggnaden som beskrivs i 

avsnitt 5.1 Projekteringen av byggnaden. Temperaturverkningsgraden för den roterande 

värmeväxlaren i luftaggregatet förutsätts vara 80 %. Luftläckageförluster antogs vara 

0,2 oms/h. 

 

Tabell 20. Indata för beräkning av ventilationsförluster och luftläckageförluster 

Luftflöde 3454 l/s 

Temperaturverkningsgrad 80 % 

Invändig byggnadsvolym 12109 m3 

Luftläckage 0,2 oms/h 

 

 

För att beräkna det dimensionerande värmeeffektbehovet behövs uppgifter om 

byggnadens lokalisering och inomhustemperatur. Enligt AFS och VVS-projektören Jim 

Böhnke är 21°C en trivsam inomhustemperatur för kontorsverksamhet. DVUT, 

dimensionerande vinterutetemperaturen kan för Stockholm antas vara -18 °C. 

Tabell 21. Allmän indata 

Atemp 3364 m2 

Inomhustemperatur 21°C 

Klimatort Stockholm 

DVUT – 18°C 
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5.4 Energianvändning 
En enkel handberäkning med hjälp av ett Excel-dokument har gjorts, men som endast 

tar hänsyn till energianvändningen för uppvärmning av byggnaden. Beräkningen avser 

den lilla modellen utan inglasad innergård. För detta projekt har sedan energianalyser 

gjorts i Revit 2014 för den lilla modellen i utförande med inglasad innergård respektive 

utan inglasad innergård. Miljöbyggnads krav för certifieringsnivån silver har dock först 

beräknats, för att senare kunna jämföra resultaten för det här projektet med 

Miljöbyggnads krav, beträffande energianvändningen.  

Energianvändningskrav enligt Mil jöbyggnad 

Miljöbyggnads krav för respektive certifieringsnivå anges i förhållande till BBRs krav 

för den årliga specifika energinanvändningen. Detta innebär att BBRs energikrav måste 

vara känt innan kravet för respektive certifieringsnivå enligt Miljöbyggnad kan 

beräknas. BBR uppger inget generellt energikrav för lokalbyggnader, utan det måste 

räknas ut för varje enskild byggnad. På Miljöbyggnads hemsida finns ett beräknings-

verktyg, ett Excel-dokument, vilket är ämnat för beräkningar av BBRs energikrav för 

lokalbyggnader.  

För att beräkna BBRs energikrav behövs uppgifter om byggnadens geografiska 

placering, uppvärmd area, antal personer i byggnaden samt ventilationens drifttid en 

vecka. Ventilationen antas vara i drift från 06.00-19.00 5 dagar i veckan, vilket är 

detsamma som kontorstiden plus en timme före och efter arbetstid. Ventilationens 

drifttid en vecka blir sålunda 65h. Stockholm ligger i klimatzon 3. 

Tabell 22. Uppgifter som behövs för beräkning av BBRs krav 

Atemp 3364m2 

Antal personer 168st 

Ventilationens drifttid en vecka 65h 

Klimatzon 3 

 

BBRs krav för byggnaden i detta projekt beräknades till 80kWh/m2,Atemp. För att uppnå 

certifieringsnivå silver får byggnadens energianvändning inte överstiga 75 % av 

energikravet enligt BBR 
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Handberäkning av energianvändning 

Det Excel-dokument vi skapade för beräkning av värmeffektbehovet, vilket redogjordes 

för i avsnitt 5.3 Värmeeffektbehov, utnyttjades även för beräkning av energianvändning 

för uppvärmningen av byggnaden. Flertalet av de beräkningar som görs vid beräkning 

av värmeeffektbehov används även vid beräkning av energianvändningen för 

uppvärmning. Därmed räckte det att komplettera Excel-dokumentet med de formler som 

fattades för beräkning av energianvändningen för uppvärmning.  

De indata som behövs förutom de som används vid beräkning av värmeeffektbehovet är 

gratisenergin Pg, det vill säga internvärmen från personer, belysning, elektronik och 

solen, samt normalårstemperaturen Tun för Stockholm. Enligt tabellen på s 4:21 i boken 

Projektering av VVS-installationer är Tun för Stockholm 6,6 °C. Det är många faktorer 

som påverkar den genererade gratisenergin i en byggnad som yteffektivitet, verksamhet, 

utrustning, belysning. Gratisenergin antogs vara 8W/m2, vilket bör vara ett rimligt 

antagande för byggnaden enligt VVS-projektören Jim Böhnke. 

Tabell 23. Indata för beräkning 

Gratisenergi 8 W/m2 

Tun 6,6 °C 

 

 

Energianalys i Revit 2014  

Energianalysen gjordes direkt i Revit 2014 eftersom det var det programmet som 

användes för projekteringen. Detta möjliggör därmed förutsättningen att kunna arbeta 

så enkelt som möjligt, vilket är särskilt värdefullt för studier i tidiga skeden av projekt. 

Ytterligare en anledning till att Revit 2014 valdes som energianalysverktyg är att 

energianalysfunktionen är en av nyheterna i den senaste uppdateringen av Revit. 

Energianalysen görs med hjälp av en plug-in till Green Building Studio, som är ett 

webbaserat analysverktyg. För att kunna nyttja denna funktion krävs dock att man först 

gör en inloggning med sitt Autodesk-konto. Det finns även möjlighet att göra 

energianalyser direkt på Green Building Studio’s hemsida, vilket däremot inte är nytt. 

Men för att kunna göra en analys av ett projekt måste man först göra en export av 

modellfilen från det projekteringsprogram som används, till gbXML-format och därefter 

importera filen i Green Building Studio.  

Syftet med energianalysen var att se hur mycket energianvändningen påverkas av att 

ha en inglasad innergård. Detta gjordes genom en jämförelse mellan modell Liten i två 

utförande, det vill säga med atrium respektive utan atrium. Vi använde två projekt i 

Revit för detta, där det enda som skiljde de två projekten åt var atriumet. Övriga 

inställningar var desamma för det två projekten.  En beskrivning av tillvägagångsättet i 

Revit för analysen ges nedan. Det ska tilläggas att innan energianlysen kan genomföras 

måste rooms eller spaces läggas till för alla rum eller areor på respektive våningsplan. 

Det är endast dessa ytor som har ett room eller space som kommer att analyseras. 
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Figur 1024. Energianalys-verktyget i Revit finns under fliken Analyze 

 

  

Figur 11. Under Energy Analysis-ikonen blir dessa verktyg tillgängliga 

 

 

Energy mode 

Det finns två lägen som kan användas beroende på hur Revit-modellen är skapad: 

 Conceptual Mass Mode: Volymerna utgör basen för energianlysen.  Används 

när man arbetar med volymer (masses) i Revit.                                       

Building Element Mode: Byggelementen utgör basen för energianlysen. Används 

när man arbetar med byggelement i Revit. 

                  

För detta projekt användes Building Element Mode.  

 

  

1. Energy Mode 

2. Energy Settings 

3. Run Energy Simulation 

4. Results & Compare 

1 3 2 4 
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Energy settings 

Under enegy settings görs inställningar beträffande byggnadens förutsättningar och 

egenskaper. Nedan visas de inställningar som är viktiga att beakta (tabell 24). Därefter 

följer de inställningar som gjordes för byggnaden i detta projekt (tabell 25). Samma 

inställningar användes för modellens båda utföranden, det vill säga med respektive utan 

inglasad innergård.  

 

Tabell 254. Dessa parametrar under Energy Settings är viktiga att beakta: 

Building Type Indata till energianalysen hämtas från förinställda värden för olika 

byggnadstyper. 

Location Använd kartan för att bestämma byggnadens lokalisering och välj 

därefter väderstation. Det går inte att genomföra energianalysen 

om man endast väljer lokalisering ur default city list 

Ground plane Det är viktigt att ange den level som första våningen ovan mark 

har som bas. Revit ser allt som är under ground plane som att det 

ligger under mark. 

Export category Rooms eller spaces. I space properties kan uppgifter om ventilation, 

belysning med mera anges. Detta går inte att ange för rooms.   

Export 

complexity 

Om byggnaden har solskydd eller byggnadselement som kan 

komma att skugga, anger man i vilken mån programmet ska ta 

hänsyn till detta. 

Inclued 

thermal 

properties 

Bockas för om byggnadselement med lager och därmed tilldelade 

värmeegenskaper (thermal data) finns i projektet. 

Sliver space 

tolerance 

Sliver Space avser mindre utrymmen mellan väggar som inte utgör 

några egna rum, tex schakt.  Ange hur stort detta mellanrum får 

vara för att inte påverka analysen. 

Building 

operating 

schedule 

Där kan schemat för byggnaden ställas in beroende på användning.  

Detta har stor betydelse för resultatet för analysen. 

HVAC-system Ställ in byggnadens VVS-system.  Detta har stor inverkan 

analysen. 
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Figur 12. Inställningarna för vår modell i båda utföranden (med och utan atrium) 

 

 Rooms användes som exportkategori eftersom det är anpassat för arkitekter och 

inte kräver lika mycket information och inställningar som spaces. Spaces 

används vanligen av VVS-projektörer.  

 Sliver space tolerance: Där ändrades ingenting då det inte är relevant för vår 

modell, eftersom varje våningsplan är ett öppet rum. 

 Building operating schedule: Eftersom analysen avser ett kontor valdes 12/5 

Facility, vilket innebär att brukarna är i byggnaden 12h per dag 5 dagar i veckan. 

 VVS-projektören Jim Böhnke rådfrågades för att hitta det HVAC System som 

bäst passar en kontorsbyggnad.  
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Run energy simulation 

När alla inställningar är färdiga för energianvändningen väljs ikonen Run energy 
simulation. Revit skapar då en analytisk modell och en förfrågan dyker upp om man vill 

skapa ett nytt projekt eller använda ett befintligt projekt, om man gjort en energianalys 

tidigare vill säga. Därefter väljs continue och energianalysen startas. Ett medelande 

dyker sedan upp och talar om när det är klart.  

  

Figur 13. Run energy simulation 

 

 

Results and compare 

När energianlysen är klar kan man se resultatet genom att välja Results and compare. 

Resultatet öppnas då i en ny ruta på datorn och under settings kan man välja vad som 

ska visas från analysen. Det går även att jämföra sitt resultat med andra tidigare 

projekt. Resultatet kan även exporteras till andra energiberäkningsprogram för mer 

ingående analyser samt till PDF.  
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5.5 Solvärmelast 
Eftersom ett mål med det här projektet har varit att ta fram hjälpmedel som kan 

användas i tidiga skeden för projekt, har vi skapat ett Excel-dokument för beräkning av 

solvärmelasten. Excel-dokumentet ger en snabbare metod för beräkningar än vad en 

handberäkning skulle ge. Det framtagna Excel-dokumentet baseras på de formler från 

Miljöbyggnads manual och som används vid en handberäkning. Dessa återfinns i avsnitt 

3.5 Solvärmelast.  Detta Excel-dokument har använts tillsammans med programmet 

ParaSol v6.6 för beräkning av solvärmelasten. Vi har med hjälp av dessa verktyg även 

tagit fram två alternativ på möjliga solavskärmningar för modell Liten, vilka medför att 

solvärmelasten inte överstiger kravet för certifieringsnivå silver enligt Miljöbyggnad. En 

beräkning av solvärmelasten har även gjorts med programmet Ecotect Analysis 2011. 

Solvärmelasten beräknades för den lilla modellen utan inglasad innergård.  

Solvärmelasten bedöms enligt Miljöbyggnad på rumsnivå, varför även vi gjort 

beräkningarna på rumsnivå. Det rummet som ska bedömmas är tänkt att motsvara en 

del av ett kontorslanskap. Ett rum med fönster åt två väderstreck har sämst förhållande 

att uppnå ett bra solvärmelasttal. Byggnadens förutsättningar är i första hand antagna 

och anpassade för kontorslandskap, vilket medför att rummet för beräkningen av 

solvärmelast bör göras på ett rum som är relativt stor. Hänsyn togs även till att de ska 

passa med fönstersättingen. Nedan visas det rum som solvärmelasten valdes att 

beräknas för.  

 

 

Figur 14. Rummets lokalisering för analys av solvärmelast 

 

Eftersom ingen hänsyn tas till omgivningen och därmed eventuella skuggande objekt, 

antas rummet enligt bilden ovan, få likgiltiga resultat om det vore placerat på samma 

sätt men på motsvarande flygel. Detta resonemang resulterade i att vi slumpvis valde en 

utav dessa alternativa placeringar för beräkning av solvärmelasten. Vore rummet 

däremot lokaliserat mot innergården istället, skulle det påverkas av skuggning från den 

egna byggnaden.   
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Solvärmelastberäkning med fönstertil lverkarens g-värde 

Beräkning av solvärmelasten gjordes med hjälp av Excel-dokumentet och utifrån det  

g-värde som fönstertillverkaren uppger i produktkatalogen Glasfakta 2012 – 
Värmeisolering (Pilkington Floatglas AB. 2012c). Nedan visas indata till  

Excel-dokumentet för beräkning av solvärmelasten.  

Tabell 265. Indata beträffande fönstret 

FÖNSTER 

gsyst S/Ö Bredd Höjd Antal fönster S Antal fönster Ö 

0,54 1,67 m 1,87 m 2st  3st 

 

Tabell 26. Indata beträffande rummet 

RUMMET 

Bredd Längd 

5m 7,4m 

 

Solvärmelastberäkning med gsyst enligt ParaSol 

Med hjälp av ParaSol räknade vi ut glasets gsyst-värde och solvärmelasten beräknades 

därefter med hjälp av Excel-dokumentet. Ett fönster med ett g-värde på 0,54, det vill 

säga samma g-värde som fönstertillverkaren angivit, valdes i produktlistan i 

programmet ParaSol (se figur). Rummets storlek har ingen betydelse för beräkning av 

gsyst-värde och detsamma gäller fönsterstorleken, varför inga inställningar beträffande 

detta gjordes. Däremot är väderstrecket avgörande för vilket gsyst-värde fönstret får. Det 

gjordes därmed en beräkning för ett fönster orienterat mot söder och sedan en beräkning 

för ett fönster mot öster. Det ska tilläggas att gsyst-värdet för ett fönster mot öst och väst 

är detsamma.  

 

Figur 15. Fönsterinställningar i ParaSol 
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Fönstrets gsyst-värde visades i diagram i ParaSol. 

 

 

Figur 16. Fönstrets g-syst söder 

 

Figur 17. Fönstrets g-syst öster

 

Nedan visas indata till Excel-dokumentet för beräkning av solvärmelast

Tabell 27. Indata beträffande fönstret 

FÖNSTER 

gsyst S gsyst Ö Bredd Höjd Antal fönster S Antal fönster Ö 

0,42 0,45 1,67 m 1,87 m 2st  3st 

 

Tabell 28. Indata beträffande rummet 

RUMMET 

Bredd Längd 

5m 7,4m 
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Solavskärmning  

Med hjälp av ParaSol och utifrån kravet på högsta tillåtna solvärmelasttal enligt 

Miljöbyggnads certifieringsnivå silver tas sedan förslag på två solskydd fram. 

Solavskärmningen medför att rummet uppnår kravet för certifieringsnivån i fråga. 

För att ta reda hur solavskärmningen bör utformas måste det gsyst-värde, som innebär 

att solvärmelasten inte överskrider den högsta tillåtna solvärmelasten för 

certifieringsnivå silver enligt Miljöbyggnad, beräknas. En förenkling gjordes inför 

beräkning av detta gsyst-värde, som innebär att gsyst-värdet antogs vara detsamma för 

väderstrecken söder och öster. För att vara säker på att solavskärmningen uppnår 

kravet för certifieringsnivån silver enligt Miljöbyggnad antogs det gsyst-värde för öster 

vara gällande. Nedan visas formeln som används för beräkning av solvärmelast och som 

efter omvandling kan användas för beräkning av gsyst-värdet. 

 

              
        

    
           

       

    
                                         

 

Den övre ekvationen ger 

 

          
   

      
       

    
 

       

    
  
     

 

För att uppnå Miljöbyggnads certifieringsnivå silver får solvärmelasten inte överstiga  

43 W/m2. Detta ger efter omräkning enligt formel X ett gsyst-värde ≤ 0,18. 

I ParaSol arbetas sedan förslag fram på solavskärmning genom att först bestämma 

utformningen av solskyddet och därefter se om det sammanlagda g-värdet för fönstret 

och solksyddet, gsyst-värdet, är mindre än 0,18. Visar simuleringen att gsyst-värdet är 

högre än 0,18 ändra något beträffande utformningen tills att det önskade gsyst-värdet 

uppnås. Beräkningen av gsyst-värdet gjordes med fönstret orienterat mot öster.  Denna 

metod användes för att ta fram de två förslagen på solavskärmning som gör att rummet 

uppnår solvärmelastkravet enligt Miljöbyggnads certifieringsnivå silver. 
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Solvärmelastberäkning i Ecotect Analysis  2011 

Innan export från Revit gjordes till Ecotect, vilket går till på samma sätt som för en 

energianalys i Revit 2014 (se kapitel) skapades det rum för beräkning av solvärmelast 

på byggnadens översta våning i Revit. När sedan analysen görs i Ecotect kan analysen 

bestämmas att endast göras på det rummet. Filen exporterades i formatet gbXML och 

importerades sedan i Ecotect Analysis.  

I Ecotect skapades ett fönster så att dess tekniska egenskaper beträffande solergin 

stämmer överrens med det fönster vi antagit för det här projektet. De parametrar som är 

viktigta att fylla i är g-värde (Solar Heat Gain Coeff.) och LT (Visible Transmittance).  

Tabell 29. Fönstrets egenskaper enligt uppgift från fönstertillverkaren (Pilkington) 

g-värde (gsyst) LT [%] 

0,54 72 

 

Ett krav från Miljöbyggnad, om solvärmelasttal ska simuleras med datorprogram, ska 

SVL beräknas vid det tillfälle under året som ger högsta solvärmetillskott. Enligt 

Ecotect är datum för detta tillfälle i Stockholm den 3 maj. När alla inställningar var 

klara startades analysen.  
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5.6 Termiskt klimat 
Beräkning av det termiska klimatet gjordes på den lilla modellen utan inglasad 

innergård. Det termiska klimatet bedöms utifrån PPD-index, det vill säga andelen 

förväntat missnöjda med inneklimatet. Enligt Miljöbyggnads kriterier för bedömning 

ska en datasimulering visa att PPD-kravet uppfylls för önskad certifieringsnivå. 

Bedömningen av det termiska klimatet görs för rumsnivå, varför vi gjorde beräkningen 

för vår byggnad utifrån denna förutsättning. Vi valde därmed att använda 

beräkningsprogrammet Parasol, som är uppbyggt för analyser på just rumsnivå. Parasol 

kan bara göra beräkningar på ett rum med endast ett fönster, vilket medförde att vi 

valde att göra analysen på ett rum med måtten på de cellkontor som behandlas under 

avsnitt 5.2 Byggnadens mått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det rum som beräkningarna ska utföras på väljs utifrån sämst förutsättningar för att 

uppnå ett gott termiskt klimat för vintern respektive sommaren. Det termiska klimatet 

bedöms i rummets vistelsezon och högst 1 meter innanför det största fönstrets 

mittpunkt. Tidpunkten för mätningen är olika för bedömning av det termiska klimatet 

på vinter respektive sommaren. För analys av det termiska klimatet på vintern ska den 

tidpunkt vid högsta dimensionerande vintertemperatur och utan inverkan av 

solstrålning väljas. Den tidpunkt på året då byggnaden har störst tillförd kyleffekt eller 

då tillskottet från solen och internvärme är som störst utgör tidpunkten för beräkning av 

termiskt klimat på sommaren.  

Utifrån dessa kriterier kom vi fram till att beräkningen för det termiska klimatet på 

vintern görs på ett rum som har ett fönster som vetter mot norr medan motsvarande 

beräkning för det termiska klimatet på sommaren görs på ett rum som har fönster 

orienterat mot söder (se figur 19). Parasol tar ingen hänsyn till vilken våning ett rum är 

placerat i byggnaden, varför detta inte beaktades. Datum för beräkningarna bestämdes 

genom att först tar reda på vilken månad som vanligtvis är den kallaste respektive den 

varmaste månaden på året. Parasol har indata för temperaturerna över året som man 

kan gå in och läsa av utifrån två lägen: varje månad eller för varje timme under hela 

året.  Månadvis kan medeltemperaturen för respektive månad läsas av.  Med avseende 

på detta kunde den kallaste respektive varmaste månaden på året identifieras.  

 

Figur 18. Rummet för beräkning plan och sektion 
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På grund av att det är tidskrävande och besvärligt att läsa av temperaturerna för alla 

timmar, varje dag på hela året i Parasol valde vi att göra beräkningarna för några 

datum kring mitten av jan respektive juli, då det går fortare. De datum som valdes var 

12-17 januari respektive 12-17 juli. Det stora intervallet eliminerar riskeren att träffa in 

ett datum som är en helg, vilket kan ge ett missvisande PPD eftersom förutsättningarna 

för en kontorsbyggnad på helger är annorlunda än för vardagar.  Mer om 

inställningarna i programmet senare.   

      
 

Figur 19. Rummets placering i byggnaden för vinter respektive sommar 

Grundinställningar för rummet 

Alla grundinställningar i Parasol är desamma för de båda rummen då de är likvärdiga, 

med undantag för orienteringen. Lokaliseringen Stockholm är redan förinställt när man 

startar ParaSol. Detta kontrollerades dock i samband med att rummets orientering 

ställdes i. Rummets orientering anges i grader från norr, alltså 0° för rummet mot norr 

och 180° för rummet mot söder. Rummets och fönstrets storlek ställdes in samt fönstrets 

bröstningshöjd. 

 

Figur 20. Rummets inställningar 
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Parasol vill även veta hur fönstret är placerat i förhållande till fasad samt karmbredden 

och u-värdet för karmen. Dessa uppgifter antogs utifrån inställningarna fönstret i Revit 

samt utifrån vad vi ansåg rimligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggnadens konstruktion, det vill säga om den har lätta, medel eller tunga 

byggnadsdelar (yttervägg, bjälklag och innerväggar) ställdes in. För ytterväggen kan u-

värdet ställas in, men för övriga byggnadsdelar finns inte den möjligheten.  Bilden 

nedan visar inställningarna för konstruktionen. 

 

 

Figur 22. Inställningar beträffande konstruktionen 

  

g = 10cm 
h =5cm 
u-värde karm = 1,5 W/m2 

Figur 21. Inställningar av fönstrets placering 
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I ParaSol valdes det fönster som är mest jämförbar med det fönster vi förutsatt att 

byggnaden har, se kapitel 5.1.X  för närmare information. Det går att skapa egna fönster 

i Parasol men det tar längre tid och kräver mer erfarenhet av programmet, därför valde 

vi att välja ett av de färdiga fönstren som finns att tillgå i Parasol. 

 

Figur 23. Det fönster som valdes i ParaSol 

 

Solskyddets utförande väljs utifrån kategorierna utvändig, mellanliggande eller 

invändig solavskärmning. Det finns olika varianter inom varje område. Detta behandlas 

närmare under avsnittet om beräkning av solvärmelast. Vi valde att använda den 

markis vi tog fram vid beräkningar av solvärmelasten, och som var ett förslag på ett 

solavskärmning för att uppnå certifieringsnivån silver enligt Miljöbyggnad.  

 

Figur 24. Inställningar för solskyddet 
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Inställningar för simulering av termiskt kl imat (PPD-index) 

När alla grundinställningar är gjorda går man vidare genom att välja energy balance 

under simulation, för att sedan fylla i data beträffande rummets temperatur och 

ventilation. Rummets maxtemperatur är den dimensionerande temperaturen för 

kylning, medan den lägsta temperatur en för rummet är dimensionerande för värmning 

av rummet. Dessa extremvärden på temperaturen skiljer sig beroende på byggnaden är 

bemannad eller inte. Uppgifter beträffande lufttemperatur och luftflöden har antagits 

utifrån diskussion med VVS-projektören Jim Böhnke. Det interna värmetillskottet 

beräknas av ParaSol genom att välja Guide och därefter ställa in om det är ett normalt 

kontor eller ett energieffektivt kontor. Energieffektivt i den här den bemärkelsen att 

belysningen förbrukar något mindre energi jämfört med ett normalt kontor. För detta 

här projektet valdes energieffektvit kontor, då energilampor tycks vara dominerande 

idag.  

 

 

Figur 25. Inställningarna för temperatur och ventilation 
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Nästa steg i ParaSol är att välja comfort analyses: Thermal comfort och därefter välja 

beräkning av PPD-index. Inställningarna för beräkning av PPD-index beträffande 

individuella förutsättningar, lufthastigheter och den relativa fuktigheten i rummet samt 

datum för beräkning ställdes sedan in. Individernas klädsel är olika beroende på om det 

är sommar eller vinter. Enligt Projektering VVS-installationer sida 1:2 motsvarar 

normal inomhusklädsel isoleringsnivån 1,0 clo och lätt sommarklädsel motsvarar 

isoleringsnivån 0,5 clo. Aktivitetsnivån för skrivbordsarbete är 1,2 met enligt ISO 7730. 

Lufthastigheterna för ventilationen är olika beroende på om det är vinter, och det rör sig 

om värmningsfall, eller sommar, det vill säga kylningsfall. Enligt VVS-projektören Jim 

Böhnke bör lufthastigheterna inte överstiga 0,15 m/s för värmning respektive 0,20 m/s 

för kylning av rummet. I tabell 31 visas parametrarna med tillhörande värden för vinter- 

respektive sommarförhållanden. 

Tabell 30. Inställningar inför PPD-index 

Parameter Vinter Sommar 

Clothing 1,0 clo 0,5 clo 

Absorptivity 70 % 70 % 

Emmissivity 90% 90 % 

Metabolic Rate 1,0 met 1,0 met 

Work Rate 0,2 met 0,2 met 

Air velocity 0,1 m/s 0,2 m/s 

Relative Humidity 40 % 70 % 
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6 Resultat 

I det här kapitlet visas resultat från de analyser och beräkningar som gjorts för i det här 

projektet berörda indikatorer enligt Miljöbyggnad. För vissa indikatorer är resultat 

utvalda att presenteras i rapporten. Samtliga resultat återfinns i bilagor. 

6.1 Dagsljus 

I detta avsnitt kommer resultatet i form av renderade bilder från Velux för de olika 

dagsljusstudierna att presenteras. Utvalda och förminskade bilder, vilka är 

representativa för studieresultatet kommer att visas. Samtliga resultat finns samlade i 

bilaga 1(Velux). 

Resultat dagsljus i alla väderstreck 

På följande sidor (s. 49-50) visas resultat för dagsljusfaktorn för undersökning av 

väderstreck. Resultat visas för den översta våningen för vinter respektive sommar, det 

vill säga den 21 december, respektive den 21 juni. 

Dagsljusfaktor under årets månader  

På näst följande sidor (s. 51-52) kommer bilder från mars, juni, september och december 

visas för den översta våningen, och innergården orienterad mot norr respektive söder. 
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Figur 26. Den översta våningen, vinter 

Figur 27. Skala för dagsljusfaktorn för övre bilder 
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Figur 28. Den översta våningen, sommar 

Figur 29. Skala för dagsljusfaktorn på övre bilder 
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21 mars 

Våning 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 juni 

Våning 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 sept 

Våning 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 dec 

Våning 8 

 

 Figur 31. Översta våningen – vår, sommar , höst och vinter  

Figur30. Skala för 

dagsljusfaktor 
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21 mars 

Våning 8 

 

 

21 juni 

Våning 8 

 

21 Sept 

Våning 8 

 

21 dec 

Våning 8 

 

 Figur 33. Översta våningen – vår, sommar, höst och vinter 
Figur 32. Skala för 

dagsljusfaktor 
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Storleken på innergård 

Resultat för dagsljusberäkning med avseende på innergårdens storlek för de tre olika 

modellerna i följande ordning: liten, mellan, stor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9*6.9 

 

 

9.2*9.2 

 

11.5*1

1.5 

 

Figur 35. De tre modellerna: Liten, Mellan och Stor 

Figur 34. Skala på 

dagsljusfaktor 
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Inglasad innergård 

Resultat av inglasad innergård med två olika utförande på glas i atriumet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36. Med glaset till atrium LT=48% 

 

 

  

Figur 37. Skala på 

dagsljusfaktor 

Figur 38. Med glaset till atrium LT=68% 
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6.2 Värmeeffektbehov 
Resultatet för beräkning av värmeeffektbehovet för den lilla modellen utan inglasad 

innergård med hjälp av det framtagna Excel-dokumentet.  

 

 

Figur 39. Värmeeffektbehovet för den lilla modellen utan inglasad innergård 
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6.3 Energianvändning 
I det här avsnittet visas först resultat för beräkning av kravet för Miljöbyggnads 

certifieringsnivå silver och därefter resultaten för handberäkning av 

energianvändningen för uppvärmning samt energianalys i Revit 2014 

Miljöbyggnadskrav för nivå Silver 

Nedan visas kravet för byggnadens årliga specifika energianvändning enligt BBR.  

Figur 40. BBRs krav för byggnadens specifika energianvändning 

 

Kravet för att uppnå Miljöbyggnads certifieringsnivå silver är således: 

60kWh/m2,Atemp. 

 

Handberäkning av energianvändning 

Resultatet för handberäkning av den lilla modellen utan inglasad innergård med hjälp 

av Excel-dokumentet  

 

 

Figur 41. Den årliga energianvändningen för den lilla modellen utan inglasad innergård 
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Energianalys i Revit 2014  

Jämförelse mellan de två utförande med inglasad innergård och utan inglasad innergård 

för den lilla modellen. 

 

 

Figur 42. Med inglasad innergård respektive utan inglasad innergård 
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6.4 Solvärmelast 
Nedan följer resultaten för vår byggnad och det valda rummet. De kommer att visas 

både med simulering i Ecotect samt handberäkning med hjälp av Miljöbyggnads 

förenklade metod och med ParaSol för lämpligt solskydd.   

Beräkning med gsyst enligt fönstertil lverkaren 

Handberäkning md fönstertillverkarens uppgift för g-värde (gsyst-värde). Med 

fönstertillverkarens g-värde (gsyst-värde) visar handberäkningarna för solvärmelast 

127,62 (128) W/m2 golv för det valda rummet.  

 

Figur 43. Solvärmelasttalet för gsyst enligt fönstertillverkaren 

 

Beräkning med gsyst enligt ParaSol 

Handberäkning mer vårt Excel-dokument med gsyst-värde enligt ParaSol 

 

 

  
Figur 44. Solvärmelasttalet för gsyst enligt Parasol 
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Solskydd 

Nedan visas de solavskärmningar som klarar gsyst-kravet, med tillhörande diagram. 

 

 

Figur 45. Markis som solskydd 

 

Figur 46.gsyst-värde för fönster med markis

 

 

Figur 47. Screen-väv som solskydd 

 

Figur 48. gsyst-värde för fönster med screen-väv



 

Ecotect Analysis resultat  

I diagrammet visas två kurvor intressanta gällande solvärmelast. SolAir (orange 

streckad) och Direct Solar (gul heldragen).  Som diagrammet och tabellen visar har vi en 

peak vid kl. 8.00 och det ger en solvärmelast på 644W för rummet på 37 m2,  

det vill säga 17.41 W/m2 

Figur 49. Diagram för solvärmelasten  

 

 

Figur 50. Solvärmelasten uttryckt i Wh. 

 

 

 

 

  



 

6.5 Termiskt klimat  
Utvalda resultat för simulering av PPD visas i detta avsnitt, från de berörda perioderna 

för termiskt klimat vinter respektive termiskt klimat sommar. Samtliga resultat för de 

två perioderna kan ses i bilaga Termiskt klimat.  

 

Figur 51. Vinter, den 17 jan 

 

 

Figur 52. Sommar den 14 juli  



 

7 Analys 

I detta kapitel analyseras först samtliga indikatorers resultat var för sig. Därefter 

diskuteras de använda programmen utifrån vår erfarenhet under detta projekt, samt 

uppfattningen vi skapat oss av programmens användbarhet för ett tidigt skede.  

7.1 Dagsljus 
Avsnittet inleds med en diskussion beträffande resultaten för dagsljusfaktorn i 

förhållande till väderstreck och åretsmånader. Var på en analys följer för 

dagsljusfaktorn med avseende på storlek på innergård samt parametern inglasad 

respektive ej inglasad innergård. Därefter ges en allmän diskussion av resultaten. 

Väderstreck och årets månader 

När ett antal av de dagsljusberäkningar beträffande väderstreck och tiden på året var 

gjorda, och inte gav några resultat som visade på några synbara skillnader började vi 

fundera på huruvida dagsljusfaktorns inställning overcast sky, det vill säga mulet, inte 

tar hänsyn till valet av väderstreck och månad på året. Vår teori till detta byggde på att 

dagsljusfaktorn anger förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus en mulen 

dag. Vid det väderförhållandet har rummets orientering i förhållande till solens position 

ingen betydelse för storleken på dagljusfaktorn, eftersom mängden dagsljus från solen 

inte är särskilt stor under rådande väderlek. Att det endast i Manualen. Miljöbyggnad 
2.1 – Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader (Sweden Green Building 

Council. 2012a) uppges under vilket väderförhållande dagljusfaktorn bedöms och ingen 

anmärkning beträffande tidpunkt på året finns, gjorde vårt antagande ännu mer 

sannolikt. Trots detta, och lång tid av sökande, kunde vi inte hitta någon information om 

detta för att styrka vår teori. Vi ville därför slutföra våra studier angående väderstreck 

och årets månader för att själva få det bekräftat.  

Under slutskedet av projektet får vi däremot denna fråga besvarad på Sweden Green 

Building Councils diskussionsforum av Catarina Warfvinge ”Dagljusfaktorn bestäms vid 

en standardiserad jämngrå himmel, dvs det spelar ingen roll åt vilket väderstreck 

rummet vetter, eller vid vilken tid på dagen.” (Sweden Green Building Council. 2013)  



 

Storleken på innergård 

Modell Liten uppnådde den högsta dagsljusfaktor enligt jämförelse av resultaten för de 

tre modellerna (se figur 35). Dagsljusfaktorn är genomgående hög över hela 

våningsplanet i modell Liten, medan de resterande två modellerna visar en större andel 

mörkare partier. Det verkar som att djupet påverkar mer än själva bredden på 

innergården. Det visas tydligare i resultaten från modell Stor, där ett större djup på 

innergården medför att byggnadens två flyglar blir längre. Anledningen till att 

dagljusfaktorn blir lägre med en djupare innegård är förmodligen att ljuset måste färdas 

en längre sträcka för att nå de djupaste delarna av byggnaden.  

Inglasad innergård 

Det syns en tydlig skillnad vid jämförelse av resultaten för den lilla modellen med de två 

utföranden mellan inglasad innergård (se figur 35) och ej inglasad innergård (se figur 36 

och 38). Att dagsljusfaktorn skulle bli lägre i en byggnad med inglasad innergård var vi 

medvetna om redan från början, däremot visste vi inte om det var möjligt att uppnå 

dagsljuskravet för Miljöbyggnads certifieringsnivå silver (se figur 38). Det som även 

resultaten visar på är vikten av glasfasadsystemets egenskaper om byggnaden 

projekteras med inglasad innergård. Glaset bör på ha ett högt LT-värde, det vill säga 

god dagsljustransmission. Att fönstrets ljustekniska egenskaper har stor betydelse för 

dagsljusfaktorn, syns tydligt vid jämförelsen mellan två olika alternativa 

glasfasadsystem som används till den inglasade innergården.  

Allmänt  

Relativt mycket fönster har används för byggnaden i det här projektet och den större 

delen av det direkta dagljuset faller in i den övre delen av ett fönster. Så troligtvis skulle 

inte en lägre bröstningshöjd påverka möjligheten att nå en högre dagsljusfaktor i 

väsentlig grad. Enligt Miljöbyggnad ska dagsljusberäkningarna ta hänsyn tas till 

omkringliggande byggnader och utvändiga skuggande byggnadsdelar, fasta skärmar 

etcetera. Eftersom vi inte har gjort detta i våra beräkningar kan våra resultat antas 

vara något optimerade och därmed missvisande.  

  



 

7.2 Värmeeffektbehov 
Byggnaden uppfyller Miljöbyggnads kravnivå silver för indikatorn Värmeeffektbehov 

med en marginal på 2 W/m2, Atemp. Med ett aningen sämre klimatskal, det vill säga lägre 

isoleringsgrad och/eller en högre fönsterandel på byggnaden hade den marginalen 

antingen minskat eller eliminerats. Om byggnaden förslagsvis haft fönster med ett  

u-värde omkring 1,3 W/m2K vilket fortfarande anses som ett bra fönster ur 

energisynpunkt, hade det troligtvis också inneburit ett värmeeffektbehov över det 

acceptabla för Miljöbyggnad Silver.  

Vid en närmare granskning av transmissionsförlusterna för grunden, vågar vi påstå att 

om byggnaden uppförts på annan mark än lera så hade byggnaden ändå uppnått kravet 

för nivå silver enligt Miljöbyggnad. Hade marken istället utgjorts av silt hade det 

resulterat i andra u-värden för plattan, dock med en marginell skillnad jämfört med de 

u-värdena som lera ger för grunden. Detsamma gäller för berg och sprängsten. Se 

uträkningar nedan. Inga beräkningar för sprängsten har gjorts, då sprängsten har ett 

värmemotstånd R 0,60 för ytterkant platta respektive 1,80 längre in. Det går därmed 

direkt att påstå att sprängsten medför lägre u-värden för grunden än vad berg gör, 

genom att endast se till bergets sämre värmemotstånd. Beräkningarna är utförda enligt 

avsnitt 5.4 Värmeffektbehov. Uppgifter för värmemotståndet är hämtade ur boken 

Praktisk byggnadsfysik (Sandin Kenneth 2010, 133). 

 

 

Lera (ursprunglig mark) 

0-1m:                                

1-6m:                                
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Berg  

                               
                               

 

  



 

Om vi ser till faktorerna för ventilationsförluster, så har valet av värmeåtervinnare 

betydelse för det resulterande värmeeffektbehovet. För byggnaden antog vi roterande 

värmeväxlare, vilket har en återvinningsgrad på 80 %. Roterande värmeväxlare, är som 

nämns i avsnitt 5.1 Projekteringen av byggnaden, vanligast i kontorsbyggnader. 

Installeras en plattvärmeväxlare istället på grund av exempelvis hygieniska skäl, skulle 

inte certifieringsnivån silver uppnås. En plattvärmeväxlare har en betydligt lägre 

temperaturverkningsgrad, nämligen 50-60 %, vilket innebär att en större andel 

värmeenergi måste tillföras aggregatet. Detta för att tilluften ska kunna hålla samma 

temperatur som när en roterande värmeväxlare används. 

Beträffande luftläckageförluster är det viktigt att byggnaden konstrueras rätt så att inte 

ofrivillig ventilation uppstår. Det är med andra ord viktigt att byggnaden är ordentligt 

tät och håller en hög nivå på konstruktionen. Detta är en betydande förutsättning för att 

kunna uppnå kraven för den önskade certifieringsnivån. 

Hur tillförlitlig denna handberäkning är jämfört med det verkliga värmeeffektbehovet 

när byggnaden väl tas i bruk. Därtill huruvida marginalen är tillräckligt stor och 

därmed lämplig att projektera efter i tidigt skede har vi inte tillräckligt med underlag 

för samt erfarenhet nog att kunna ta ställning till. 

  



 

7.3 Energianvändning 
I det här avsnittet följer först en diskussion angående resultatet från handberäkningen 

med Excel-dokumentet och därefter ett resonemang kring resultatet från energianalysen 

gjord i Revit 2014.  

Handberäkning av energianvändning 

Byggnadens energianvändning för uppvärmning uppgick till 66 kWh/m2.  Det ska 

poängteras att denna beräkning inte tar hänsyn till energianvändningen för vare sig 

varmvattenberedning, komfortkyla eller fastighetsenergi. Det är den totala 

energianvändningen för byggnaden som egentligen ska jämföras med Miljöbyggnads 

krav för certifieringsnivån silver, vilket beräknades till 60 kWh/m2. Om vi trots detta 

jämför energianvändningen för uppvärmning med kravet för den totala energi-

användningen så ser vi att kravet ändå inte uppnås. Det är dock svårt att göra en rimlig 

uppskattning av den totala energianvändningen och därmed få en uppfattning om hur 

långt ifrån kravet byggnaden egentligen är. 

Det som väsentligt skiljer denna energianvändningsberäkning från värmeeffekt-

beräkningen i föregående avsnitt är att den tar hänsyn till den totala energin under ett 

år, medan den andra beräknar den dimensionerande effekten för värmesystemet när det 

är som kallast ute. Samma resonemang beträffande klimatskal och ventilation gäller 

därmed även här.  

Det som är avgörande för resultatet för energianvändningen är hur hög 

innetemperaturen ska vara samt storleken på internvärmen från verksamheten och 

solen. Denna gratisenergi bestämmer till vilken temperatur, gränstemperatur, som 

värmesystemet behöver värma, vilket i sin tur har stor inverkan på 

energianvändningen. Det som är intressent beträffande detta är huruvida den 

gratisenergi vi antog för byggnaden stämmer med vad den verkliga internvärmen i 

byggnaden skulle vara. Men då vi hört oss för angående vad som är ett rimligt värde att 

anta för gratisenergin i en kontorsbyggnad av vår storlek, så är det ändå möjligt att vi 

fått fram ett sannolikt värde beträffande energianvändningen för byggnaden.  

Samma resonemang beträffande handberäkningens tillförlitlighet samt eventuella 

marginaler till uppnådd certifieringsnivå som i föregående avsnitt gäller även här. 

 

  



 

Energianalys Revit 2014 

Resultaten för de två alternativa utföranden av bygganden, inglasad innergård 

respektive utan inglasad innergård, visar på att den totala energianvändningen är 

väldigt hög. Det är enligt en jämförelse av dessa även en tydlig skillnad på 

energianvändningen om man väljer att glasa in innergården jämfört med att låta den 

vara öppen. Oavsett alternativ utformning är energianvändningen dock orimligt hög, 

ungefär 10-20 gånger så hög som den kan tänkas vara utifrån de förutsättningar 

byggnaden har. 

En möjlig förklaring till den höga energianvändningen kan vara att verksamhetselen är 

inräknad. Valet av byggnadstyp och schemat för denna görs under inställningar för 

energi. Det framgår dock inte i Revit vilka schablon-värden programmet använder 

utifrån dessa inställningar, inför analysen. Dessutom går det varken att ställa in vilket 

uppvärmningssätt bygganden har innan analysen genomförs eller se efteråt vilket 

energislag Revit utgår ifrån. Det går däremot att välja VVS-system i Revit. Men det var 

svårt att välja det system som bäst motsvarar det vi antagit för byggnaden. Att 

dessutom veta vilken inverkan det har på energianalysen var ännu svårare att förutspå.  

Ytterligare en möjlig bidragande faktor till de felaktiga värden på energianvändningen 

kan vara att Revit upplever otätheter i klimatskalet. Med det sagt vet vi alltså inte 

vilken omsättningen luftläckaget som programmet förutsätter att byggnaden har. Det 

ska även tilläggas att u-värdena på fönstren är för höga jämfört med det u-värde vi 

antagit att fönstren ska ha. Detta på grund av det inte går att välja ett fönster med lägre 

u-värde i Revit. Därtill vet vi inte vad glasfasadsystemet kan tänkas ha för värdet i 

programmet, då det inte finns möjlighet att ställa in önskat u-värde.  

Revit 2014 skulle möjligen kunna användas för att jämföra olika utföranden av en 

byggnad, utifrån samma förutsättningar, för att se om de alternativa lösningarna ger en 

avsevärd skillnad beträffande energianvändningen. Men däremot inte se till den 

absoluta energianvändningen, då det visar ett alldeles för högt värde. 

  



 

7.4 Solvärmelast 
Nedan ges först en diskussion beträffande resultaten av byggnadens solvärmelast 

utifrån beräkning med förenklad formel. Därefter följer en diskussion utifrån resultatet 

enligt programmet Ecotect Analysis. 

Solvärmelast med förenklad formel 

Som förväntat behöver byggnaden någon typ av solavskärmning för att uppnå 

certifieringsnivån silver med Miljöbyggnad. Detta påvisas tydligt med resultaten för de 

två första handberäkningarna, vilka gjordes utifrån olika uppgifter på gsyst-värdet  

(se figur 43 och 44). 

I de flesta fall beträffande denna typ av byggnader brukar någon form av solskydd 

behövas för att inte få allt för stora solvärmelaster. Den svåra frågan brukar oftast vara 

vilken typ av solavskärmning som ska användas. Det finns många produkter på 

marknaden med olika egenskaper och utformningar, så det gäller att för varje enskild 

byggnad veta vilket solskydd som är mest lämpligt. Beträffande de två alternativen på 

solavskärmning vi tog fram för byggnaden i det här projektet, saknar vi den kunskap 

och erfarenhet som krävs för att bedöma huruvida de är ändamålsenliga eller inte.  

Efter framtagandet av alternativa solavskärmningar i ParaSol, kunde det konstateras 

att med dessa två verktyg, Miljöbyggnads förenklade formler och ParaSol, är det enkelt 

att ta fram de åtgärder, i form av solavskärmning, som krävs.  

Solvärmelast i Ecotect Analysis 

Enligt resultatet för beräkning av solvärmelast i Ecotect Analysis byggnaden uppnå 

certifieringsnivån silver enligt Miljöbyggnad, då det krävs en solvärmelast mindre än 

43W/m2. Men att det solvärmelasttalet som Ecotect Analysis uppger, 17W/m2 är ett 

sannolikt värde kan inte vara riktigt. Detta eftersom byggnaden har så pass hög andel 

fönster och beräkningen görs för ett rum med fönster orienterade mot både söder och 

öster. Dessutom saknar byggnaden solskydd inför denna solvärelastberäkning. Vad som 

påverkade att resultatet blev felaktigt är svårt att säga. Men de kan troligtvis bero på 

något av följande: att vi missat någon viktig inställning, att datumet för analysen var fel 

eller att väderförhållandet varit ett annat än det vi förmodat. 

Även om en handberäkning antagligen visar på en något högre solvärmelast än den 

verkliga, så kan vi ändå utifrån det faktum påstå att det är ett betydligt bättre verktyg 

än Ecotect Analysis.  

 

 

  



 

7.5 Termiskt klimat 
Enligt resultaten för beräkning av PPD-index uppnår byggnaden kravet för 

Miljöbyggnad silver för termiskt klimat utifrån sommarförhållanden, men inte utifrån 

vinterförhållanden.  

Analysen av PPD-index för termiskt klimat sommar gjordes med förutsättningen att 

byggnaden hade solavskärmning och antagandet att personerna som vistas där har 

sommarklädsel. Varför det inte är särskilt förvånansvärt att rummet fick ett PPD under 

15 %, och därmed uppnådde kravet för certifieringsnivån silver.  

Att det däremot inte uppnådde ett PPD-index mindre än 15 % under vinter var något 

förbluffande. Den förklaring vi kan antas ge angående detta är att ParaSol inte tar 

hänsyn till att det bör finnas en värmekälla vid fönstret. Det finns närmare bestämt 

ingen inställning i programmet gällande radiatorer, konvektorer eller annan 

motsvarande värmekälla.  Till detta hör att vi blev tvungna att ange en temperatur på 

21°C för tilluftsflödet, istället för 18°C. Viket vi från början angav som tillufts-

temperatur i enlighet med vad VVS-projektören Jim Böhnke uppgivit som ett brukligt 

värde för en kontorsbyggnad. Men en sådan låg temperatur fick vi ett ännu otroligare 

värde för PPD-indexet för vad som kunde tänkas vara sant. Varpå vi gjorde om 

beräkningen men med den nya temperaturen. Det som även kan vara av betydelse för 

den stora andelen förväntat missnöjda är fönstrets totala u-värde. Eftersom 

inställningar för fönstrets glas och dess karm/båge görs var för sig är det svårt att 

uppskatta vilket fönstrets totala u-värde blir.  

 

 

 

  



 

7.6 Programmen 
I detta avsnitt följer en analys av de program som använts för beräkningar och analyser. 

En diskussion ges för respektive program med utgångspunkt i hur användarvänliga och 

tillförlitliga de är. 

Velux Daylight Visualizer 2 

Velux Daylight Visualizer, vilket vi har uppfattat vara dagens ledande verktyg när det 

kommer till enkla dagsljusstudier, känns efter mycket användande som ett lämpligt 

program för att optimera möjligheten att projektera rätt från början utifrån dagsljuset. 

Det har fördelar som användarvänlighet och är anpassat för att vägleda till vad som 

påverkar till en bra dagsljusfaktor. Nackdelar som vi fick stöta på när eventuella frågor 

kring programmet uppstod var att ingen support eller grundlig information kring 

programmet gick att tillhandahålla. Vi hade tex. frågor kring oklarheter om programmet 

tar hänsyn till byggnadens skillnad i höjdled och om det kan göras analyser på 

dagsljuset där hänsyn tas till extremvärden under året, ”peakar” då tillfället är som 

ljusast eller mörkast på året. Vi vet tillexempel fortfarande inte om det går att få fram 

dagsljusfaktorn i punkt med givna mått. Vi har gjort approximationer för hand med 

skalstock för att få fram dagsljusfaktorn i punkten enligt Miljöbyggnad.   

Ecotect Analysis 2011 

Ecotect Analysis upplevde vi som komplicerat och därmed inte särskilt användarvänligt 

vilket blir särskilt viktigt vid tidigt skede då det handlar om att komma rätt och göra 

rätt från början för att bilda sig en uppfattning om byggnadens energiprestanda. Det är 

inte ett så kallat BIM-verktyg, då överföringen av information vid export från Revit och 

sedan import till Ecotect Analysis inte fungerar korrekt. De egenskaper som 

klimatskalet blivit tilldelade i Revit följer inte med överföringen till Ecotect Analysis. 

Det innebär att man som användare av programmet måste göra om samma inställningar 

man tidigare gjort i Revit. Från början var det tänkt att Ecotect skulle användas till fler 

analyser än endast beräkning av solvärmelasten, men efter mycket tid i programmet och 

enkla studier med orimliga värden som resultat, beslutade vi att endast använda det för 

beräkning av solvärmelast. Detta för att ändå påvisa programmets otillförlitlighet vid 

användning utan någon direkt erfarenhet av programmet, förutom nedlagda tiden för 

oss båda under examensarbetets 10 veckor.  

ParaSol v6.6 

ParaSol uppfattade vi som ett lättförståeligt och användarvänligt program. Användaren 

begriper kvickt sambanden mellan solvärmelast och fönstrets storlek samt dess 

solenergitekniska egenskaper, i förhållande till rummet. Programmet använder sig av 

ett simpelt upplägg som gör att brukaren snabbt förstår programmet samt ordningen för 

beräkningsprocessen. Fördelarna är att man kan skapa egna fönster och solskydd 

anpassat till befintligt rum. Nackdelen med ParaSol är att det endast är på rumsnivå 

och att det bara går att använda ett fönster. Detta gör att resultaten inte blir direkt 

applicerbara på rum med flera fönster, särskilt inte om rummet har fönster i flera 

väderstreck. Men eftersom man kan ställa in (rummets samt) fönstrets storlek efter eget 

tycke går det att justera fönstret så att det motsvarar önskad storlek för två eller flera 

fönster, förutsatt att de är placerade längs samma vägg, det vill säga orienterade mot 

samma väderstreck.   

  



 

  



 

8 Slutsatser 

Resultaten visar på att det är möjligt att projektera lokalbyggnader med en relativt hög 

fönsterandel, upp mot 40 % i förhållande till fasad, och trots det uppnå Miljöbyggnads 

certifieringsnivå silver. Det som dock tycks vara en förutsättning för detta är att 

byggnaden har rörlig solavskärmning. Alternativt annan solavskärmning, men som då 

tillåter ett högt dagsljusinsläpp samtidigt som stor del av den totala energin från solen 

stängs ute, molnfria och varma dagar under året. Ett ytterligare villkor för att uppnå 

certifieringsnivån i fråga är att en värmekälla placeras vid fönsteren, för att under 

vintern uppnå ett behagligt inneklimat. Det som till synes är svårast att uppnå är 

balansen mellan ansenligt dagsljus, låg solvärmelast samt ett tillfredsställande termiskt 

klimat sommartid. Det svåraste är att uppnå kravet för byggnadens specifika 

energianvändning, men med rätt installationer och en förbättring av klimatskalet så 

kan det troligtvis uppnås. Miljöbyggnads certifieringsnivå silver kan uppnås för hela 

byggnaden trots att varje indikator inte uppfyller nivån silver, vilket är värt att notera.  

Det är främst djupet på innergården som påverkar dagljuset i rummen mot innergården, 

eftersom en djup innergård innebär att byggnadens flyglar blir längre, och ljuset når 

därmed inte lika långt in i byggnaden. Vidare är det möjligt att uppnå ett 

tillfredställande dagsljus i samma rum trots att byggnaden har en inglasad innergård, 

förutsatt att glassfasadsystemet har en tillräckligt hög dagsljustransmittans, LT.  

Utifrån de program och verktyg vi använt för det här projektet kan vi rekommendera 

följande enkla och effektiva verktyg till arkiteker som arbetar i det tidiga skedet:  

 Velux Daylight Visualizer – för dagsljusberäkningar 

  ParaSol – för beräkning av gsyst-värde och utformning av solskydd samt för 

beräkning av PPD-index vid bedömning av det termiska inneklimatet.  

 Excel-dokumenten – för beräkning av solvärmelast och värmeenergi 
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Solvärmelast

Beräkning	  av	  solvärmelast	  enligt	  Miljöbyggnad

Rum	  med	  fönster	  som	  vetter	  mot	  öster,	  söder	  eller	  väster Rum	  med	  fönster	  åt	  två	  väderstreck;	  Ö	  och	  S	  eller	  S	  och	  V

Ifylles	  manuellt

Glas mått	  (m) Rum mått	  (m) Glas mått	  (m) Rum mått	  (m)
Glasets	  bredd 0 Rummets	  bredd 0 Glasets	  bredd 0 Rummets	  bredd 0
Glasets	  höjd 0 Rummets	  längd 0 Glasets	  höjd 0 Rummets	  längd 0
Antal	  fönster	  (st) 0 Area	  rum	  (m2) 0 Antal	  fönster	  -‐	  Söder 0 Area	  rum	  (m2) 0

Antal	  fönster	  -‐	  Öst	  eller	  Väst 0

Summa m2 Summa m2
Area	  glas 0 Area	  glas 0

Summa	  glasarea 0 Summa	  glasarea	  -‐	  Söder 0
Summa	  glasarea	  -‐	  Öst	  eller	  Väst 0

gsyst 0 g-‐syst	  -‐	  Söder 0
g-‐syst	  -‐	  Öst	  eller	  Väst 0

Solvärmelast	  (W/m2,	  golv) 0.00 Solvärmelast	  (W/m2,	  golv) 0.00

Din	  solvärmelast	  
W/m2,	  golv

0.00

Bedömningskriterier	  för	  nyproducerade	  lokalbyggnader

BRONS SILVER GULD

≤	  48 ≤	  43 ≤	  32



Värmeeffektbehov
Beräkning	  för	  nyproducerad	  byggnad

Ifylles	  manuellt

Atemp 0 m2
Inomhustemperatur 0 °C
Klimatort Stockholm
DVUT 0 °C

Area U-‐värde Summa Luftflöde,	  l/s Invändig	  byggnadsvolym,	  m3
m2 W/K,	  m2 Temperaturverkningsgrad,	  % Luftläckage,	  oms/h

Fönster	  typ	  1 0.00 l/s 0.00
Fönster	  typ	  2 0.00 Qv 0.00 Ql 0.00
Yttervägg 0.00
Tak 0.00
Grundkonstruktion	  0-‐1	  m 0.00
Grundkonstruktion	  1-‐6	  m 0.00 Qtot 0.00
Källarvägg 0.00 Ptot 0.00
Källargolv 0.00
Ytterdörr 0.00
Annan	  yta 0.00

Summa	  U*A	  -‐	  Qt 0.00

Byggnadsdel

Transmisssionsförluster

≤	  25

GULD

Miljöbyggnads	  bedömningskriterier	  för	  
lokalbyggnader	  som	  ej	  är	  elvärmda	  byggnader

Beräknat	  värmeeffektbehov

0 W/m2,	  Atemp

Ventilationsförluster,	  aggregat	  1 Luftläckageförsluster

BRONS

≤	  60 ≤	  40

SILVER



Beräkning	  för	  nyproducerad	  byggnad

Ifylles	  manuellt

Gratisenergin 0 W/m2
Pg	  -‐	  Värmeeffekten 0 W
Tg	  -‐	  Gränstemperaturen 0.00
Gt	  (gradtimme) 0 °Ch/år Hämtas	  i	  fliken	  "Tabell"	  nedan

Årlig	  energianvändning 0

≤	  65%	  BBR

Årliga	  specifika	  energianvändningen	  

0 kWh/m2,	  Atemp

Energianvändningen

Miljöbyggnads	  bedömningskriterier	  för	  nyproducerade	  
lokalbyggnader	  värmda	  med	  annat	  än	  el	  enligt	  BBRs	  

BRONS SILVER GULD

≤	  BBR ≤	  75%	  BBR



Gradtimmar,	  Gt,	  (°Ch/år)	  för	  Tun	  för	  Stockholm	  och	  gränstemperaturer,	  Tg

Tg Tun	  °C
°C 6.6
25 160320
24 151780
23 143280
22 134780
21 126440
20 118200
19 110100
18 102220
17 94640
16 87320
15 80280
14 73560
13 67180
12 61000
11 55220
10 49700
9 44480
8 39540
7 34920
6 30600
5 26580
4 22950
3 19617
2 16579
1 13839
0 11395
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Inledning 
 
Den teoretiska texten om indikatorerna i denna manual är baserad på en PDF 
som går att hämta på Sweden Green Building Council’s hemsida, Miljöbyggnad 
2.1 – Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader. utgåva 120101. 
 
Denna manual riktar sig till dig som är med i det tidiga skedet av 
projekteringsfasen av en lokalbyggnad som ska certifieras med Miljöbyggnad. 
Manualen ska förhoppningsvis vägleda dig som användare genom arbetet mot 
ett enklare och effektivare sätt att optimera möjligheten att projektera rätt från 
början ur miljösynpunkt. Vi hoppas även på att genom ett enkelt sett förmedla de 
främst påverkande faktorerna för varje indikators resultat.  
I manualen kommer vi att beröra - utifrån en lokalbyggnad – dess 
energianvändning, värmeeffektbehov, solvärmelast, termiskt klimat och dagsljus. 
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Indikator 2 – Värmeeffektbehov 
 

Kort fakta  
Kraven för byggnadens värmeeffektbehov beror på om byggnaden definieras som 
elvärmd enligt BBRs definition. 
 
Ptot, som är Miljöbyggnads definition på värmeeffektbehovet, är summan av 
byggnadens värmeförluster i form av värmetransmission, luftläckage och 
ventilation fördelade på byggnadens Atemp, den uppvärmda arean.  
 

                                                                  [ ] 

 

                    
      
     

                [         ] 

Viktiga begrepp 
 

För beräkning av värmeeffektbehovet behövs följande uppgifter; 
 

Atemp Arean innanför ytterväggarna som är värmd till 
10°C eller mer. 

Ptransmission U-värden, klimatskalets delareor, köldbryggor 
Pluftläckage luftläckageflöde vid normal tryckskillnad över 

klimatskalet 
Pventilation ventilationsflöde, värmeåtervinnings 

temperaturverkningsgrad 
Lufttemperatur 
inomhus 

Ex. 21 °C 

DVUT Dimensionerande vinterutetemperatur. 
Stockholm; -18°C 

 

Miljöbyggnads bedömningskriterier 

 

 



Program-manual 
 
Steg 1 - Värmeeffektbehov 
Nedan kommer ett utdrag från det Excel-dokument som beräknar byggnadens 
värmeeffektbehov, flik nr1 - Värmeeffektbehov.  
De ljusblåa fälten fylls med de uppgifter som finns om byggnaden.  
De inringade fälten är de rutor som beror på uppgifterna du fyller i manuellt om 
byggnaden. 
 

 
 
Steg 2 - Energianvändningen 
Under flik nr2 – Energianvändningen, kan du med uppgifterna från beräkningarna 
av värmeeffektbehovet få fram den årliga specifika energianvändningen på huset i 
kWh/m2, Atemp.  
För att få fram detta behöver du fylla i de ljusblå fält under både flik nr1 och flik 
nr2 som för dig är aktuella. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Indata för gradtimmar hämtar du under flik nr3 - Tabell. De givna värdena mellan 
Tg 0-25°C är för Tun=6.6, dvs. Stockholm. Se bild nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hjälpmedel  
Excel-kalkylen kan du hämta i given mapp med namnet  
”Excelhjälp – Värmeeffektbehov+Energianvändning” 
 
 



  



Indikator 3 – Solvärmelast 
 

Kort fakta  
Miljöbyggnads förenklade metod utgår från maximal solstrålning mot en vertikal 
yta på ungefär 800 W/m2. Det finns två formler beroende på vilket väderstreck 
rummets fönster vetter mot. Formlerna nedan sker för rum med fönster som 
vetter mot öster, söder eller väster.  
 
För rum med fönster åt endast ett väderstreck; 
 

              
     

    
                [    ] 

 
Hörnrum med fönster åt två väderstreck Ö och S eller S och V är solbelysta 
längre tid och då gäller; 
 

              
                 

    
          

                 

    
    

 
Vid beräkning av solvärmelast bör man tänka på att utstickande byggnadsdelar 
som balkong, takfot eller liknande kan fungera som solskydd och därmed 
påverka gsyst. Om man använder sig av simulering med datorprogram för att få 
fram SVL ska tillfället för årshögsta solvärmetillskottet användas. Ingen hänsyn 
tas till hur och när rummen används. Rum som endast är tänkta att användas 
under timmar utan solvärmetillskott ingår dessa ändå i urvalsunderlaget om de 
vetter mot öster, söder eller väster.  
 
När det kommer till bedömningen väljs det våningsplan i lokalbyggnaden som 
känns representativt för byggnaden och som har sämst förutsättningar för lågt 
solvärmelasttal. Det vistelse rum som är mest kritiskt bör väljas ut för 
betygsättning. Fortsätt med det näst sämsta osv tills strax över 20% av 
våningsplanets Atemp är bedömt. Räkna alltid hela rum.  
 

Viktiga begrepp 
 

För beräkning av Solvärmelast behövs följande uppgifter; 
 

gsyst sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd 
Aglas glasad del av fönster; dörrar; glaspartier [m2] 
Arum golvarea i det bedömda rummet [m2] 

 
 
 
 



Kort om programmet bakom manualen 
 
ParaSol används som ett verktyg för analys av solvärmelast, g-syst, solskydd, 
PPD och energianvändning. Det är ett relativt enkelt program och verktyg, till för 
att underlätta vid beslut kring energieffetiviseringsåtgärder. Programmet är en 
kombination av enkelhet i användandet och avancerade simuleringar. 
Programmet är utformat för simulering av kontor, skolor, sjukhus samt 
flerbostadshus och till användare som studenter, forskare, arkitekter och 
energikonsulter.  
 
I ParaSol utförs analyserna på rumsnivå och ett fönster kan disponeras. 
Genomförandet i ParaSol delas in i fyra delar, rum, fönster, solskydd och 
simulering.  
 
Vid första start av ParaSol finns en fördefinierad rumsmodell med färdig indata 
som är färdig för simulering – detta gör det möjligt för en simulering utan att 
behöva känna till all indata.  
 
 

Miljöbyggnads bedömningskriterier 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Program-manual 
 
Excel-kalkyl 
Steg 1 – Beräkning 
Miljöbyggnad delar upp solvärmelastberäkningarna beroende på i vilket 
väderstreck rummets fönster vetter mot.  
Vänstra delen av bilden nedan fylls i om rummet har fönster som vetter mot 
öster, söder eller väster, dvs. ett väderstreck. Till höger gäller rum med fönster åt 
två väderstreck, Ö och S eller S och V. 
I rutan i de två första rödmarkerade cirklarna anges dess solvärmelast och i 
rutan mellan dessa anges det högsta värdet av dessa två. Detta tal är sedan det 
som ska jämföras med Miljöbyggnads krav. 
Om endast ett rum testas är det endast det solvärmelasttalet som anges 
automatiskt i rutan ovanför Miljöbyggnads bedömningskriterier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ParaSol 
När du startar ParaSol kommer det se ut som bilden nedan. Lämplig ordning för 
inmatning av data framförs redan här av programmet. 
 

 
 
 
 
 
Steg 1 – Geometry 
 
Här fyller du i; 
 
a – rummets bredd 
b – rummets höjd 
c – rummets djup 
d – fönstrets höjd inklusive karm 
e – fönstrets bred inklusive karm 
f – avståndet väggens undersida till 
karmens yttersida 
 
 
 
 
 
 



 
Steg 2 – Window embrasure, frame 
Här definieras hur fönstret är placerat i förhållande till fasad samt karmbredden 
och U-värdet för karmen. Lämpliga värden kan vara g=10cm och h=5cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 3 – Site and orientation 
Här väljs byggnadens placering och riktning. Fönstret vetter mot söder när 
byggnaden är roterad 180°. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 4 – Walls 
Här anges konstruktionens egenskaper i sin enkelhet. Ytterväggens U-värde 
tillsammans med alternativen lätt/medel/tung. Likadana alternativ finns för 
innerväggskonstruktionen och golv/tak.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Steg 5 – Window structure 
Här finns möjligheten att välja glastyp.  Under Existing window types kan ett 
fönster väljas ut från ParaSols urval. De viktiga värdena här är U-värdet och g-
värdet, det är dessa värden som bör avgöra ditt val av fönster och de 
egenskaperna hittas under alla alternativ av fönster, under Window properties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Steg 6 – Sunshade 
Här kan du välja vilken typ av solavskärmning som önskas, utvändigt, 
mellanliggande eller invändigt. Bland möjliga solskydd finns markiser, 
persienner, rulljalusi/luckor, gardiner samt solcellsskärmar. Nya solskydd kan 
läggas in om så önskas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hjälpmedel 
Länk till ParaSol; 
http://www.ebd.lth.se/english/software/parasol/ 
 
Excel-kalkyl; 
Excel-kalkylen kan du hämta i given mapp med namnet ”Excelhjälp – 
Solvärmelast” 
 
 

http://www.ebd.lth.se/english/software/parasol/


  



Indikator 10/11 - Termiskt klimat 
Kort fakta  
I Miljöbyggnad har man delat upp indikatorn termiskt klimat i sommar och 
vinter med respektive bedömningskrav.  Generellt är det samma saker som 
gäller, men bedömningen sker under olika perioder på året.  Den relativa 
fuktigheten vägs in och påverkar det termiska klimatet, något som har mer 
betydande roll under sommarhalvåret och spelar mindre roll för det termiska 
klimatet vintertid. Man mäter det termiska klimatet i PPD som betyder Predicted 
Percentage Dissatisfied, dvs. förväntad andel missnöjda. 15%, som gäller som 
krav för Silver innebär att max 15% i en grupp får vara missnöjda med det 
termiska klimatet 
För lokalbyggnader kan termiskt klimat bedömas på rumsnivå med 
datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav. 
 

Viktiga begrepp 
 

För beräkning av termiskt klimat behövs följande uppgifter; 
 

Lufthastighet för ventilation 
Lufttemperaturer 
Klädsel 
Aktivitetsnivå 
Relativ fuktighet 

 
Vi kommer att visa hur man använder ParaSol för denna indikator. För 
bedömning gäller rummets vistelsezon för en punkt högst en meter innanför det 
största fönstrets mittpunkt vid högst dimensionerande vintertemperatur och 
utan inverkan av solinstrålning.  

 
Vid bedömning ska det våningsplan som är representativt för byggnaden och har 
sämst förutsättningar för bra termiskt inneklimat vintertid/sommartid 
användas. Börja med det vistelserum som är mest kritiskt, bedöm och betygsätt 
detta Fortsätt med det för att sedan ta det näst sämsta osv tills 20% av 
våningsplanets Atemp är bedömt. Räkna med hela rum.  



 

Miljöbyggnads bedömningskriterier 
 

 
 

 

 

Kort om programmet bakom manualen 
 
ParaSol används som ett verktyg för analys av solvärmelast, g-syst, solskydd, 
PPD och energianvändning. Det är ett relativt enkelt program och verktyg, till för 
att underlätta vid beslut kring energieffetiviseringsåtgärder. Programmet är en 
kombination av enkelhet i användandet och avancerade simuleringar. 
Programmet är utformat för simulering av kontor, skolor, sjukhus samt 
flerbostadshus och till användare som studenter, forskare, arkitekter och 
energikonsulter.  
 
I ParaSol utförs analyserna på rumsnivå och ett fönster kan disponeras. 
Genomförandet i ParaSol delas in i fyra delar, rum, fönster, solskydd och 
simulering.  
 



Vid första start av ParaSol finns en fördefinierad rumsmodell med färdig indata 
som är färdig för simulering – detta gör det möjligt för en simulering utan att 
behöva känna till all indata.  

 

Program-manual 
 
Steg 1 – PPD  
Med inställningarna kvar för Room, Window, Sunshade (se indikator 3 – 
Solvärmelast) kan beräkning av PPD utföras genom att välja Energy balance för 
att fylla i uppgifter kring rummets temperatur och ventilation.  
 
Rummets max temperatur är dimensionerande för kylning och min temperatur 
är dimensionerande för värmning av rummet.  
 
Lämpliga inställningar för kontor (om inte värden finns) använd som bilden 
nedan visar;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vid jämförelse med Miljöbyggnad ska det termiska klimatet beräknas utifrån 
vinter (indikator 10) och sommar (indikator 11). Lämpliga värden på 
lufthastigheter är 0.15 m/s för vinter och 0.2 m/s för sommar. Detta fylls i under 
air velocity i rutan som bilden nedanför visar, i kolumn nummer två.  
 
I första kolumnen markerar du det du vill ha resultat på – PPD.  
 

 
 
Kolumn nummer två är inställningar som beror på användarna och aktivitet.  
Värden som vi rekommenderar för lokalbyggnader, om inte andra tillhandahålls, 
är dessa i tabellen nedan. 
 

Parameter Vinter Sommar 

Clothing 1,0 clo 0,5 clo 
Absorptivity 70 % 70 % 
Emmissivity 90% 90 % 
Metabolic Rate 1,0 met 1,0 met 
Work Rate 0,2 met 0,2 met 
Air velocity 0,1 m/s 0,2 m/s 
Relative Humidity 40 % 70 % 

 
 
 

Hjälpmedel 
Länk till program; 
http://www.ebd.lth.se/english/software/parasol/ 
 
 
 
 
 
 
 



Indikator 12 – Dagsljus 
 

Kort fakta  
För bedömning av dagsljus i lokaler används DF – dagsljusafaktor. Ett mått på 
förhållandet mellan belysningsstyrkan utomhus och styrkan inomhus i en viss 
punkt, en mulen dag.  
 

Viktiga begrepp 
 

För beräkning av dagsljusfaktorn behövs följande uppgifter; 
 
Placering 
Mätpunkt 
Kringliggande eventuella skuggningar 
Fönsterglasets ljustransmission  - lämplig LT <0.74 
Rumsytors reflexionsförmåga 

 
Att dagsljusfaktorn bestäms vid en standardiserad jämngrå himmel, ”en mulen 
dag”, gör att det inte spelar någon roll vilket väderstreck rummet är riktat mot 
eller vid vilken tid på dagen. Detta är ett läge både Miljöbyggnad och Velux utgår 
från vis sina dagsljusberäkningar.  
 
Vid beräkning av dagljusfaktorn ska den mätas vid en viss punkt, 0.8 meter över 
golv, 1 meter från mörkaste sidovägg och på halva rumsdjupet.  
Alternativt beräknas den vid den mörkaste arbetsytan på halva rumsdjupet. 
Bedömningskriterierna gäller för den mörkaste av dessa två punkter.  
I beräkningen bör hänsyn tas till omkringliggande miljö för eventuell skuggning, 
så som byggnader och utvändiga byggnadsdelar, fasta skärmar etc. 
 
För bedömning av indikatorbetyget för vistelserum väljs det våningsplan som är 
representativt för lokalbyggnaden och det med sämst förutsättningar för 
dagsljus. I bedömningen skall det vistelserums som är mest kritiskt bedömas och 
betygsättas. Fortsätt sedan med det näst sämsta osv till 20% va våningsplanets 
Atemp är bedömt. Räkna i hela rum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kort om programmet bakom manualen 
 
VELUX Daylight Visualizer är ett simpelt och bekvämt verktyg för analys av 
dagsljus i byggnader. Ändamålet med detta simuleringsprogram är att hjälpa och 
vägleda yrkesverksamma till att se sambandet mellan byggnadens utformning 
och hur dagsljuset faller in i olika nivåer. Med hjälp av detta program är det lätt 
att förutspå och dokumentera dagsljusets grad för ett utrymme innan byggnaden 
slutligen förverkligas. Programmet möjliggör enkel generering av 3D-modeller 
men tillåter även användarna att importera 3D-modeller som har skapats i CAD-
program vilket skapar möjligheten att arbeta med en mer flexibel och avancerad 
arkitektur och geometri. 

I programmet finns inställningar för att göra val som sedan påverkar 
dagsljusfaktorn i rummet. Som tex. orientering, stad, material på vägg, tak och 
golv, transmittans på glaset och vilken vy resultat ska presenteras i. Du kan få 
dina testsvar i luminans, ljusstyrka och dagsljusfaktor. Dagsljusfaktorn går även 
att få i form av en animation som visar infallande dagsljus. 
 
 

Miljöbyggnads bedömningskriterier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program-manual 
 
Steg 1 - Import 
När du importerat in din modell bör din första vy se ut som nedan. Här kan du 
välja skala på modellen för att anpassa den till ditt fönster. 

 
 
 
Steg 2 – Lager och ytor 
Här väljer du material på varje byggnadsdel genom att markera dess lager under 
Element. Det som är mest betydande här att hänsyn tas till varje materials 
reflektionsförmåga. 

 



Steg 3 – Placering 
Under fliken Location har du möjlighet att välja stad för byggnaden, dess 
longitud, latitud samt väderstreck fasaden ska vetta mot.  

 
 
Steg 4 - Kamera 
Här väljer du på vilken höjd du vill göra analysen och på vilken yta. Markera set 
area. I sektionsrutan ned till höger ser du på vilken våning du placerar kameran. 

 
 
 
 
 



Steg 5 - Rendering 
Sista fliken handlar om vilken typ av analys du vill göra och kvalitén du vill ha på 
den renderade bilden. Under render type väljer du daylight factor. Under 
resolution väljer du kvalitén du vill ha på renderingen och slutlig bild. Ju högre 
kvalité du väljer desto längre tid tar det för programmet att rendera. Efter dessa 
val är det fritt fram att trycka på knappen render. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Så här ser bilderna ut när rendering är klar. Beroende på hur man vill visa hur 
ljuset faller in i rummet kan man välja false colour eller ISO contour. Grid values 
gör det möjligt att få dagsljusfaktorn i form av ett rutnät över byggnaden. Genom 
att högerklicka i en punkt på bilden kan man på övrig area få DF i den punkten.  
  
 
 
 

 



Hjälpmedel 
Länk till program; 
http://viz.velux.com/daylight_visualizer/download 
 
Länk till tuturials; 
http://viz.velux.com/daylight_visualizer/examples 
 
http://viz.velux.com/daylight_visualizer/tutorials 

http://viz.velux.com/daylight_visualizer/download
http://viz.velux.com/daylight_visualizer/examples
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