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Sammanfattning 
 

I dag ställs frivilligt olika krav för att minska miljöpåverkan och för att uppfylla nivåer i olika 

miljöcertifieringssystem. Strävan är att förbättra både den yttre och inre miljön och 

samtidigt jobba för att producera hållbara byggnader. För att minska energianvändningen 

och öka välbefinnandet det viktigt att ha nödvändigt dagsljusinsläpp på platser där vi vistas 

dagligen. Detta är extra viktigt i det moderna samhället eftersom vi i dag tillbringar en stor 

del av våra liv inomhus. 

Ett syfte med detta examensarbete är att undersöka vilka dagsljuskrav som ställs i olika 
miljöcertifieringssystem samt hur man kan uppfylla dessa krav. I arbetet har även två olika 
simuleringsprogram använts för att jämföra resultatet med två olika mätinstrument. Vidare 
studeras dagsljusets roll för människans välmående och produktivitet. Arbetet redovisar 
även olika alternativa metoder att föra in dagsljus i byggnaders centrala delar, dit dagsljus 
normalt har svårt att nå fram. 
 
För att få en djupare förståelse angående de krav som ställs och undersöka om det är möjligt 

att uppfylla dessa krav, skapades modeller av ett rum i två olika simuleringsprogram. 

Modellerna ritades i Velux daylight som är ett gratisprogram samt IES (Integrated 

Environmental Solutions) som är ett kommersiellt program har stor spridning över världen. 

Med programmen gjordes lika beräkningar som därefter undersöktes angående hur och 

varför resultaten skiljer sig åt. För att veta vilket av dessa simuleringsprogram som stämmer 

mest med verkligheten gjordes även handberäkningar och mätningar som kontroll. 
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Resultaten ifrån simuleringsprogrammen visar att programmet Velux pekar på att 

dagsljuskraven uppfylls i det aktuella rummet medan programmet IES VS ger resultatet att 

det aktuella rummet inte uppfyller kraven. Handberäkningarna enligt beprövade metoder 

och mätningarna stöder resultaten från IES VS beräkningarna.  

Ibland tar man tyvärr inte hänsyn till kringliggande faktorer som kan påverka solinsläppet, 

vilket naturligtvis är viktigt för att få realistiska simuleringsresultat. För att uppfylla 

dagsljuskraven kan det bli nödvändigt att motarbeta andra miljöcertifieringskrav. Detta 

genom att till exempel ha stora glasfasader för att föra in mer dagsljus vilket ökar 

energiförlusterna på vintern och solvärmelasten på sommaren. Detta kan då innebära högre 

energianvändning både under både vinter och sommar.  
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Summary 
 

Today different voluntary requirements are set to reduce environmental impact and to meet 
levels in various environmental certification systems. The aim is to improve both the 
external and internal environment while working to produce sustainable buildings. To 
reduce energy consumption and improve well-being it is important to have necessary 
daylight entering in places we spend time at daily. This is particularly important in modern 
society because today we spend a big part of our lives indoors. 
 
One aim of this thesis is to investigate the daylight requirements in various environmental 
certifications, and how to meet these requirements. In this thesis two different simulation 
programs were used to compare the results of two different measuring instruments. 
Furthermore, the daylights role in human well-being and productivity are studied. The work 
also presents various alternative methods to bring daylight into the central parts of buildings 
, where it is normally difficult for daylight to reach. 
 
To gain a deeper understanding about the requirements and examine whether it is possible 
to meet these requirements, models of a room was created in two different simulation 
programs. The models were designed in Velux daylight, which is a freeware and IES 
(Integrated Environmental Solutions), which is a commercial program that has spread widely 
across the world. With the programs equal calculations were made and later examined 
regarding how and why the results differ. In order to know which of these simulation 
programs that were most accurate with reality and in order to check that results are 
consistent with reality, hand calculations and measurements were made as control. 
 
The results from the simulation programs shows that the Velux program indicates that 
daylight requirements for this room is met, while the IES VS program shows that the room in 
question does not meet the set requirements. The hand calculations that were made, using 
proven methods and measurements, supports the findings of IES VS calculations. 
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Unfortunately, sometimes there is no account of surrounding factors that can affect the 
solar let in, which obviously is important to get realistic simulation results. To meet the 
daylight requirements it may be necessary to counter other environmental certification 
requirements. 
For example; having large glass facades, to bring more natural light in, increases energy loss 
during the winter and solar heat load during the summer. This can, in its turn, lead to higher 
energy use during both winter and summer. 
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Frågeställningar: Vad har dagsljus för roll för människans välmående och 

produktivitet? 
Varför är det svårt att nå dagsljuskraven i olika 
miljöcertifieringssystem?   
Finns skillnader mellan olika simuleringsresultat jämfört med 
mätresultat? 
Vad beror de i så fall på? 
Vad finns det för metoder att föra in dagsljus i byggnaders 
centrala delar? 

 
Syfte: Ett syfte med detta examensarbete är att undersöka vilka 

dagsljuskrav som ställs i olika miljöcertifieringar samt hur man kan 
uppfylla dessa krav. I arbetet kommer olika simuleringsprogram 
användas för att jämföra resultat med värden mätta med olika 
mätinstrument.  
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Metod: 

 

 

Slutsatser: 

Viktigt i detta examensarbete har varit att undersöka 

 vilka dagsljusnivåer som är rimliga i relation till andra miljökrav 

 vilket resultat olika simuleringsprogram ger för ett och samma rum 

 om det går att verifiera dessa simuleringar med mätningar 

Simuleringsprogrammen Velux och IES ger olika resultat med samma indata. Programmet 

Velux visar att dagsljuskraven uppfylls i det aktuella rummet medan programmet IES VS ger 

resultat som pekar på att det aktuella rummet inte uppfyller kraven. Handberäkningarna och 

mätningar i samma rum stöder resultaten från IES VS. 

Ibland tar man inte tillräcklig hänsyn till kringliggande faktorer som kan påverka solinsläppet. 

För att uppfylla dagsljuskraven vid miljöcertifiering kan naturligtvis bli nödvändigt att 

motarbeta andra miljöcertifieringskrav, genom att till exempel ha stora glasfasader för att 

föra in mer dagsljus vilket ökar energiförlusterna och solvärmelasten. Detta kan innebära 

högre energianvändning både under både vinter och sommar. 

Det är därför viktigt att man har krav som ger tillräckligt bra inomhusmiljö utan att motverka 

de övriga miljökraven för mycket. Dessa krav ska kunna beräknas på rätt sätt och även kunna 

verifieras genom mätningar i den färdiga byggnaden. 
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Beteckningar som används i denna rapport listas nedan.  

Beteckningar  

Symboler  Beskrivning   Enheter 

                                        - 

                    

           Infallsvinklar av ljuset  grader 

     Solvärmelasttalet   (W/  )  

       Glasarea      

         Golvarea      

                                       % 

                         

                   Glasarea för ett tvåvärdssträck    

  Öster och Söder 

                     Glasarea för ett tvåvärdssträck    

  Söder och Väster 

    Dagsljusfaktor  % 

    Himmelskomponent  % 

     Reflektion från yttre ytor,  % 

utereflektionskomponenter  

      Reflektion från inre ytor,  % 

inrereflektionskomponenter 

AF  Bräkning av golvarean i   % 

förhållande till fönsterarean 

          Solinstrålningstransmission % 

     Solvärme som passerar   % 

genom glaset mot rummet 

          Den totala solvärmelasten  % 
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d                                
                               

                                   

N  Antal rutor i fönster   (1-3st) 

G  Glasarean      

A  Arean av alla rummets      

begränsningsytor 

R  Medelvärdet av alla ytornas  % 

Reflexionsfaktorer 

    Motsvarande medelvärde av  % 

Reflektionsfaktorerna på tak och  

väggarna över fönstrets medelhöjd 

    Medelvärdet av Reflektionsfaktorerna  % 

på golvet och de delar av  

väggarna som ligger under  

fönstrets medelhöjd  

(exklusive fönsterväggen själv).   
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Begrepp 

 

Nedanstående begrepp återkommer i denna rapport. Definitioner är hämtade från 

energimyndighetens hemsida, skriven av WSP Environmental [51]. 

Absorptans:  Den andel av solstrålningen som träffar en yta och 
blir värme. 

 
Absorption:  Allmänt uttryck för den process som innebär att ljus 

och annan strålning omvandlas till värme när 
strålningen absorberas i en yta. 

 
Dagsljus, synligt ljus:  Strålning i våglängdsområdet 380 nm - 780 nm. Ca 

50 % av den totala energin från solen kommer inom 
det synliga området. 

 
Dagsljusfaktor:  Förhållandet mellan den belysningsstyrka dagsljuset 

ger i ett visst plan inomhus och vad det samtidigt är 
utomhus från fri himmel. 

 
Dagsljusinlänkning:  En metod att fördela om dagsljusinfallet genom 

fönster, vanligtvis i strävan att öka dagsljusfaktorn i 
rummets inre delar och sänka den nära fönstret och 
därigenom få en jämnare ljusfördelning i rummet. 

 
Diffus:  Attribut till transmittans och reflektans, där 

strålningen som lämnar ytan sprids isotropiskt. 
 
Direkt:  Attribut till transmittans, där den direkt 

transmitterade solinstrålningen har samma riktning 
som den infallande strålningen. 

 
g-värde:  Summan av primär transmittans (T-värde) och 

sekundär transmittans, där sekundär transmittans 
utgörs av kvoten mellan den energi som indirekt 
tillförs rummet genom värmeöverföring från 
fönster/solskyddsmaterial absorberad solinstrålning 
och den infallande solstrålningen. Se även 
solenergitransmittans. 

 
Intern last:  Effektbidrag från personer, datorer, belysning samt 

eventuellt andra källor som kan tillföra värme till 
rummet. Anges i W/m2. 

 
Isotropisk:    Strålningens intensitet är lika i alla riktningar. 
 



 

XIII 
 

Ljusflöde:  Det flöde som erhålls när strålningsflödet värderats 
mot synsinnets känslighet vid dagseende. Enheten 
är lumen, lm. 

 
Ljusstyrka:  Ljusflöde per rymdvinkelenhet eller intensiteten hos 

en ljuskälla i en viss riktning. Enheten är candela, cd. 
Lux:   Ljusflöde per m2. kLux anger 1000 Lux. 
 
Reflektans (reflektionsfaktor):  Förhållandet mellan den strålning som reflekteras 

från en yta och infallande strålning. 
 
Ljustransmission, LT: Transmissionen för synligt ljus (viktat mot ögats 

relativa känslighet) kallas för ljustransmission, LT 
eller tv. 

 
Velux Daylight Visualizer    Simuleringsprogram för dagsljus.  

IES Integrated Environmental Solutions är ett 

simuleringsprogram för dagsljus och energi. 

 

 

Förkortningar 

 

BBR    Boverkets Byggregler 
 
LEED   Leadership in Energy and Environmental Design  
 
BREEAM  Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method   



 

XIV 
 



 

1 
 

Innehållsförteckning 
Kontaktperson .................................................................................................................................... I 

Sammanfattning ....................................................................................................................................... I 

 ............................................................................................................................................................ III 

Contact person ................................................................................................................................. III 

Summary ................................................................................................................................................ III 

Sammanfattning ................................................................................................................................... VIII 

Beteckningar som används i denna rapport listas nedan ....................................................................... X 

1. Inledning .............................................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 6 

1.2 Syfte och frågeställning ................................................................................................................. 6 

1.3 Frågeställningar: ............................................................................................................................ 6 

1.4 Avgränsningar ................................................................................................................................ 7 

1.5 Metod ............................................................................................................................................ 7 

1.6 Litteraturstudie .............................................................................................................................. 8 

1.6.1 Daylighting Architecure and health 2008 ............................................................................... 9 

1.6.2 Räkna med dagsljus 1987 ....................................................................................................... 9 

1.6.3 Arbetsmiljöverket ................................................................................................................... 9 

1.6.4 Boverkets byggregler .............................................................................................................. 9 

1.6.5 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)........................................................ 9 

1.6.6 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) .............. 10 

1.7 Diskussion .................................................................................................................................... 10 

2. Regler och krav .................................................................................................................................. 11 

2.1 Arbetsmiljöverkets författningssamling ...................................................................................... 11 

2.2 Dagsljus ........................................................................................................................................ 11 

2.3 Belysning...................................................................................................................................... 12 

2.4 Regelsamling för byggande, BBR 2012. ....................................................................................... 13 

3. Hur människor påverkas av dagsljus ................................................................................................. 15 

3.1 Påverkan av dagsljus på människans endokrina system ............................................................. 15 

4. Inomhusmiljö ..................................................................................................................................... 16 

4.1 Inomhusmiljö ............................................................................................................................... 16 

4.2 Ljus ............................................................................................................................................... 17 

4.3 Belysningsstyrka .......................................................................................................................... 18 

4.4 Artificiell belysning ...................................................................................................................... 18 

4.5 Dagsljus och artificiell belysning ur energiperspektiv ................................................................. 19 

4.6 Dagsljus ........................................................................................................................................ 20 



 

2 
 

4.7 Luminansfördelning ..................................................................................................................... 24 

5. Solvärmelast och fönsterplacering ................................................................................................. 26 

5.1 Beräkna Solvärmelasttalet .......................................................................................................... 26 

5.2 Temperatur och strålning ............................................................................................................ 26 

5.3 Solskyddsglas ............................................................................................................................... 27 

5.4 Solskyddsglas ............................................................................................................................... 27 

5.5 Placering av fönster ..................................................................................................................... 28 

5.6 Färger........................................................................................................................................... 29 

5.7 Solbana ........................................................................................................................................ 29 

6. Dagsljuskriterier................................................................................................................................. 31 

6.1 Dagsljusfaktor .......................................................................................................................... 31 

6.2 Fönsterglasarea, AF ................................................................................................................. 32 

6.3 Dagljuskraven enligt Miljöbyggnad ............................................................................................. 33 

6.4 Dagljuskraven enligt BREEAM-SE ................................................................................................ 35 

6.5 Dagljuskraven enligt LEED ........................................................................................................... 36 

7. LEED i Sverige .................................................................................................................................... 38 

7.1 Historik ........................................................................................................................................ 38 

7.2 Övergripande om LEED ................................................................................................................ 38 

7.3 Fördelar med att LEED certifierar byggnader .............................................................................. 41 

7.3.1 Får ett miljöperspektiv: ........................................................................................................ 41 

7.3.2 Ekonomiska fördelar:............................................................................................................ 41 

7.3.3 Hälsa- och inomhusmiljöfördelar: ........................................................................................ 41 

7.4 Vad säger LEED om Glaskonstruktioner? .................................................................................... 42 

7.5 Solvärmelast under sommaren ................................................................................................... 44 

7.6 LEED Dagsljusberäkning............................................................................................................... 45 

7.7 Dagsljus krav för LEED ................................................................................................................. 45 

8. BREEAM ............................................................................................................................................. 47 

8.1 BREEAM i Sverige ........................................................................................................................ 47 

8.3 Skillnaden i energieffektiviseringen för BREEAM och LEED ........................................................ 49 

8.5 BREEAM dagsljusberäkning ......................................................................................................... 52 

9. Väderförhållanden ............................................................................................................................. 53 

9.1 Himmel ........................................................................................................................................ 53 

10. Gränsvärden för ljusstyrka .............................................................................................................. 54 

10.1 Verifiering av belysning i en arbetsplats ................................................................................... 54 

11.1 Svårigheter med att uppnå dagsljuskrav ................................................................................... 56 

11.2 Simuleringsprogram .................................................................................................................. 56 



 

3 
 

11.3 Tättbebyggt område .................................................................................................................. 57 

11.4 Är dagsljusinsläpp ekonomiskt lönsamt? .................................................................................. 58 

12. Lösningar ......................................................................................................................................... 59 

12.1 Införande av dagsljus i byggnader ............................................................................................. 59 

12.2 Prismatic systems ...................................................................................................................... 60 

12.3 Sunportal system ....................................................................................................................... 61 

13. Råd och rekommendationer............................................................................................................ 62 

13.1 Goda råd och rekommendation ................................................................................................ 62 

14. Handberäkningar ............................................................................................................................. 63 

14.1 Rekommenderad beräkningsmetod:......................................................................................... 63 

14.2 Himmelskomponenten (HK) ...................................................................................................... 64 

15. Simuleringsprogram ........................................................................................................................ 67 

15.1 VELUX Daylight Visualizer .......................................................................................................... 67 

15.2 Integrated Environmental Solutions (IES) ................................................................................. 67 

15.3 ParaSol ....................................................................................................................................... 67 

16. Simulerings program och mätningsresultat .................................................................................... 69 

16.1 Indata för Velux Daylight Visualizer .......................................................................................... 69 

16.1.1 Tabell för Indata i VLUX ...................................................................................................... 69 

16.1.2 Resultat från Velux ............................................................................................................. 70 

16.2 Indata för Integrated Environmental Solutions (IES) ................................................................ 72 

16.2.1 Tabell för Indata i IES. Rum 1 .............................................................................................. 72 

16.2.2 Resultat från IES ................................................................................................................. 72 

16.2.3 Tabell för Indata i IES. Rum 2 .............................................................................................. 75 

16.3 Dagsljusberäkning, AF-metoden ............................................................................................... 77 

16.3.1 Resultat från mätare nummer 1 ......................................................................................... 78 

16.3.2 Resultat från mätare nummer 2 ......................................................................................... 78 

17. Diskussion och slutsats .................................................................................................................... 79 

17.1 Jämförelse mellan de två olika mätarna: .................................................................................. 79 

17.2 Jämförelse mellan simuleringsprogrammet Velux och mätvärden .......................................... 80 

17.3 Jämförelse mellan simuleringsprogrammet IES och mätvärden ............................................... 81 

17.4  Jämförelse mellan mätningar och AF-metoden ....................................................................... 81 

17.5  Jämförelse mellan simuleringsprogram (IES) och handberäkningar ........................................ 81 

17.6 Värmekamera ............................................................................................................................ 82 

17.7 Dagsljuspåverkan på människans välmående och effektivitet ................................................. 82 

17.8  Jämförelse mellan simuleringsprogram Velux och handberäkningar ...................................... 82 

17.9 Slutsats från mätningar ............................................................................................................. 83 



 

4 
 

17.10  Slutresultat från miljöcertifieringssystem .............................................................................. 83 

17.11  Slutsats angående AF-metoden .............................................................................................. 84 

18. Felkällor ........................................................................................................................................... 85 

18.1 Mätningar .................................................................................................................................. 85 

18.2 Velux .......................................................................................................................................... 85 

18.3 Vädret ........................................................................................................................................ 85 

18.4 Mänskliga fel ............................................................................................................................. 85 

19. Referenser ....................................................................................................................................... 86 

[8] Artificiell belysning, ............................................................................................................... 86 

20. Bilagor .............................................................................................................................................. 92 

20.1 Mätinstrument .......................................................................................................................... 93 

20.1.1 Mätare nummer 1 (Bilaga 1) .............................................................................................. 93 

20.1.2 Mätare nummer 2 (Bilaga 2) .............................................................................................. 93 

20.2 Bilaga 3 ...................................................................................................................................... 94 

20.3 Bilaga 4 ...................................................................................................................................... 94 

20.4 Bilaga 5 ...................................................................................................................................... 95 

20.5 Bilaga 6 ...................................................................................................................................... 95 

20.6 Bilaga 7 ...................................................................................................................................... 96 

20.7 Värmekamera ............................................................................................................................ 97 

20.7.1 Bilaga 8.a ............................................................................................................................ 97 

20.7.2 Bilaga 8.b ............................................................................................................................ 97 

20.7.3 Bilaga 9.a ............................................................................................................................ 98 

20.7.4 Bilaga 9.b ............................................................................................................................ 98 

20.8 Bilaga 10 .................................................................................................................................... 99 

20.9 Bilaga 11 .................................................................................................................................. 101 

20.9.1 BREEAM - Kapitlet om energi ........................................................................................... 101 

20.9.2 Ene 1 ................................................................................................................................. 101 

20.9.3 Alternativ 1 ....................................................................................................................... 101 

20.9.4 Alternativ 2 ....................................................................................................................... 102 

20.9.5 Alternativ 3 ....................................................................................................................... 103 

20.9.6 Ene 2 ................................................................................................................................. 104 

20.9.7 Ene 3 ................................................................................................................................. 105 

20.9.8 Ene 4 ................................................................................................................................. 106 

20.9.9 Ene 5 ................................................................................................................................. 107 

20.9.10 Ene 8 Lifts ....................................................................................................................... 110 

20.9.11 Ene 9 ............................................................................................................................... 110 



 

5 
 

20.10 Bilaga 12 ................................................................................................................................ 112 

 

  



 

6 
 

1. Inledning 

I detta kapitel återfinns de inledande delarna av rapporten, som bakgrund, 

syfte, frågeställningar, avgränsningar och metod. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I nuvarande läge klarar byggnader alla typer av miljö-, energi- och inomhusklimatskrav samt 

övriga krav som ställs, med goda marginaler för att kunna miljöcertifieras. Trots detta finns 

ändå vissa krav där utmaningen har varit större, och detta har skapat en stor oro till huruvida 

certifieringsfrågan ska lösas. Dagsljuskraven är ett bland flertalet komplexa krav, och 

kunskapen om hur man ska gå tillväga för att uppfylla dem är bristande. I många fall har 

dagsljuskraven hindrat konstruktioner från att bli certifierade, även om de anses ha låg 

energianvändning. Det finns inga tydliga föreskrifter om hur man ska gå tillväga, eller 

lösningsförslag på hur man ska göra för att bättre kunna uppfylla kraven. Detta 

examensarbete undersöker vilken utmaning det finns i dessa krav, samt hur en 

lösningsstrategi skulle kunna utformas. Detta för att hjälpa till att hitta riktlinjer för att 

uppnå kraven för olika miljöcertifieringar.  Fokus genom hela undersökningen är att jämföra 

den amerikanska märkningen, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). Detta 

arbete undersöker även olika typer av simuleringsprogram som rekommenderas enligt 

boverkets byggregler. Undersökningen ämnar visa om simuleringsverktygen ger tillräckligt 

valida värde, som stämmer mot verkligheten, då dessa ska jämföras med mätta värden och 

handberäkningsmetoder. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka dem ställda kraven för dagsljus i olika 

miljöcertifieringar, vilka svårigheter det finns med att uppnå dessa krav och hur man kan få 

godtycklig dagsljusfaktor i en konstruktion. Olika simuleringsprogram som är godkända för 

beräkning av dagsljus ska användas, i syfte att jämföras mot varandra och även undersöka 

hur dessa resultat skiljer sig från verkligheten. I detta examensarbete ska en studie utföras 

på hur miljövänlig en byggnad kan bli om den är anpassad till dagsljuskraven samt vilka 

konsekvenser detta har gentemot byggnaden.  

 

1.3 Frågeställningar: 

 

 Vilka krav ställs av olika miljöcertifieringar på dagsljus i en konstruktion? 

 Varför är det svårt att uppfylla dessa krav? 

 Vad har ljus för påverkan på människans hälsa och effektivitet? 

 Kan man föra in dagsljus i konstruktionens centrala del? 
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 Finns det någon skillnad mellan olika typer av simuleringsprogram och uppmätta 

resultat, och i sådana fall varför? 

1.4 Avgränsningar  

 
Detta arbete avgränsas till två typer av konferensrum i WSPs huvudkontor i Stockholm med 
en utsikt som begränsas av en 14,6 meter lång arenavägg. Väggen befinner sig 11,3 meter 
från konferensrummets yttre fasad. Då simuleringsprogrammen endast klarar av enkla 
modeller har undersökningen begränsats till endast två konferensrum. För att kunna jämföra 
dessa resultat, ska även handberäkning och mätningar göras i rummet. Som en förenkling i 
simuleringsprogrammen bortses fönsterkarmsarea i rummet och stora fönster har antagits. 
Fönstren har klarglas samt tonade fönsterrutor i respektive rum. Elektriskt ljus beaktas inte, 
enbart dagsljus. 
 
Det finns ett antal simuleringsprogram som används för att kunna mäta dagsljus men i detta 
arbete valdes Velux Daylight Visualizer eftersom den används av många arkitekter för att 
undersöka dagsljusinsläpp, samt att den är gratis att använda. Ett annat program som också 
valdes är IES (Integrated Environmental Solutions). Programmet används i WSP och är ett 
mer flexibelt program eftersom det kan ta hänsyn till flera typer av indata för att skapa en 
simuleringsmodell så nära verkligheten som möjligt.  
 
Valet av miljöcertifieringar avgränsas till de två största internationella 
miljöcertifieringssystemen, BREEAM och LEED. Endast kriterier för dagsljus undersöks. 
Mätpunkterna som kommer att undersökas i simuleringsprogrammen är punkterna som är 
satta av miljöcertifieringssystemen angående dagsljuskrav. Vid mätningar med kommer 
hänsyn tas till mätinstrumentens felvisning. Vid mätningar av rummet kommer endast ett 
visst antal punkter mätas, istället för ett rutnät, eftersom tiden för att solen ska hinna 
förflytta sig inte kommer att vara tillräckligt.  
 

1.5 Metod 
 

Examensarbetet började med en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar för att förståelse 

för problemet, och forma frågeställningen. Referenser har grundat sig i dem regelverk och 

riktlinjer som råder i branschen, samt stundande forskning inom detta område. Efter 

litteraturstudien skapades en helhetsbild av vart problemet ligger för att senare kunna 

angripa det som hindrar miljöcertifieringar, och för att hitta smarta lösningar som förbättra 

möjligheterna för mer dagsljusinsläpp i befintliga och framtida konstruktioner.  

Modellen över kontoret som ska simuleras ritades upp i Velux Daylight Visualizer och i IES för 

undersökning och jämförelse av de olika resultaten från simuleringsprogrammen. För att 

hantering av dessa mjukvaror skulle ske på ett korrekt sätt tillhandahölls stöd och vägledning 

av miljökonsulten Jonas Ivarsson, som arbetar med dagsljussimuleringsprogram på WSP 

(avdelning: byggfysik). Även stödmaterial online för VELUX simulation Tools producerad av 

Chris Franks, har varit till hjälp.  Handberäkningar har utförts för att ha ett ytterligare 

resultat att jämföra med. Beräkningsinstruktioner kommer från den svenska standarden som 

hänvisas till boken Räkna med dagsljus av (Löfberg, 1987). 

http://www.youtube.com/user/VELUXsimulationtools
http://www.youtube.com/channel/UCgef4klVb8Ji5o5TlV_WdaA
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Efter framtagandet av resultaten undersöktes specifika punkter och mängden av dagsljuset 

som täcker golvrean för att uppskatta om det är möjligt att nå dem satta kraven som ställs 

av LEED och BREEAM. Handberäkningarna anpassas till samma punkter som 

simuleringsprogrammen och resultaten ska jämföras med simuleringarna. Resultaten ifrån 

simuleringsprogrammen är olika och därför har en undersökning på varför dem skiljer sig åt 

gjorts. 

För att simuleringsprogrammen ska kunna jämföras med verkliga värden har mätningar i 

kontorsrummen gjorts på plats med två olika typer av Lux-mätare den 21 Mars kl. 12:00. I 

mjukvarorna används samma tid på året och samma väderförhållanden som de verkliga 

mätningarna för att få jämförbara resultat.    

 

1.6 Litteraturstudie 
 

I detta arbete kommer hinder som finns för olika miljöcertifieringar inom dagsljusperspektiv 

att undersökas. Detta är ett stort problem, på grund av att det inte finns några tydliga 

riktlinjer om vart problemet ligger eller vilka lösningar som får och inte får användas. 

Eftersom någon ideal riktlinje inte existerar kommer diskussionen i Sweden Green Building 

Council angående dagsljusfrågor och problem, som konsulter stöter på dagligen istället att 

studeras. 

För att få en uppfattning om hur viktigt dagsljuset är i människans liv och hur det påverkar 

produktiviteten, kommer forskningsrapporter från olika typer av experiment som har utförts 

i ett arbetskontor och hur det har påverkat medarbetarna där, att studeras. En del av dessa 

rapporter finns i en bok (Daylighting Architecure and Health) som är skriven av Mohammed 

Boubekri 2008. 

För att studera olika typer av fönster och placering av glas finns det intressanta 

forskningsrapporter som har publicerats av olika fönsterleverantörer samt doktorander, som 

har studerat olika fall med olika typer av glas, solljusinfallsvinklar, reflektions- och 

transmissionsförluster och dess påverkan på sin miljö. 

Nedan nämns lite av den litteratur som detta arbete grundar sig i. En del av dessa redovisar 

olika typer av gränsvärden för dagsljusfaktorer som ställs i miljöcertifieringar samt vad som 

ställs av BBR och vad som är arbetsmiljökrav. 
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1.6.1 Daylighting Architecure and health 2008 

En amerikans handbok, skriven av Mohammed Boubekri som från ett tidigt stadium 

beskriver hur man har tagit hänsyn till dagsljus i en arkitektonisk historia och den viktiga 

rollen av dagsljus i våra liv. Boken beskriver olika typer av lösningar på att föra in dagsljus i 

olika typer av byggnader samt mycket andra intressanta delar som beskrivs brett och 

detaljerat. 

 

1.6.2 Räkna med dagsljus 1987 
 

För att kunna handberäkna dagsljus kommer bok skriven av Hans Allan Löfberg att användas. 

Boken visar tydliga beskrivningar och exempel som ska följa, för att uppnå goda resultat. 

Boken demonstrerar olika typer av metoder som används för att beräkna olika typer av 

reflektionsvärden för olika material. 

 

1.6.3 Arbetsmiljöverket 
 

För att kunna förstå meningen med kraven som ställ av Boverkets byggregler undersöks även 

Arbetsmiljöverket riktlinje AFS 2009:02. Undersökningen kommer att ske på de olika kraven 

som ställs för olika typer av yrken och olika åldersgrupper så att arbetarna i ett arbetskontor 

ska kunna trivas och bevara hälsan. 

 

1.6.4 Boverkets byggregler 
 

Regelsamling för byggande, BBR 2012, där fokus kommer att läggas på dem dagsljuskrav som 

ligger under kapitel 6:31. Detta för att förstå vilka krav som ställs på olika entreprenörer och 

arkitekter vid ett projekteringsstadium, med hänsyn till byggnadens omgivning och utsikt. 

Det är viktigt att ha en god bild över de olika kraven som finns, innan ett arbete kan göras 

om olika typer av miljöcertifieringar. Detta då alla behöver uppnå dessa krav, det är helt 

valfritt att försöka nå en miljömärkning. 

 

1.6.5 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
 

En av de miljöcertifieringar som kommer att undersökas är LEED eftersom det är ett 

internationellt miljöcertifieringssystem. Undersökning av dagsljuskraven och poängsystem 

som ställs studeras för att få en inblick i hur systemet fungerar och vilka gränssnitt som 

kravställs för de olika typerna av nivåer.   

 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2009_02.aspx
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1.6.6 BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 
 

BREEAM är den andra miljöcertifieringen som valdes i detta examinationsarbete eftersom 

den är den största miljömärkningen i världen (enligt Länsstyrelsen i Jönköping 2012). Studien 

kommer att utföras på dess poängsystem för miljömärkning och dess krav som ställs för 

dagsljus. 

 

1.7 Diskussion  
 

Detta examensarbete kan ge en överblick över problemen med att uppnå dagsljuskraven. Är 
det kraven som är alldeles för strikta och svåra att uppfylla, eller är det ineffektivt att bygga 
enligt dem krav som ställs pga. för höga kostnader. Detta arbete kommer även ge 
förståelsen om hur viktigt det är att ha ett gott dagsljusinsläpp i ett arbetskontor och hur det 
påverkar arbetarens hälsa och arbetseffektivitet. 
 
 

Vid användning av simuleringsprogram och mätning med Lux-mätare kommer analyser att 

göras av hur noggranna simuleringsprogrammen är i jämförelse med verkligheten. Om 

simuleringsprogrammen inte ger ungefär likadana resultat som Lux-mätarna ska skillnaderna 

mätas och orsaken till differensen undersökas.  Ytterligare en undersökning som ska utföras 

är om det är lönsammare för byggföretag att antingen utgå från simulerade resultat eller 

uppmätta resultat för att bli certifierade. 
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2. Regler och krav 

I detta kapitel redovisas kortfattat vilka krav som ställs från 

Arbetsmiljöverket och Boverkets byggregler för att få en inblick om vilka 

regler som ställs angående dagsljus. Det är viktigt att vetskap om dessa 

lagar eftersom de gäller för alla befintliga och kommande konstruktioner 

och för att bevara välmående och hälsa hos personer som vistas i dem.    

2.1 Arbetsmiljöverkets författningssamling  
 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsplatsens utformning beslutades 
den 23 september 2009 (Ändringar införda t.o.m. 23 april 2013).  

 

2.2 Dagsljus 
 

9 § Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda 

att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfredsställning dagsljus och möjlighet till 

utblick. 

Till 9 § Tillgång till dagsljus och utblick är en viktig del i en god arbets-miljö. Rikligt dagsljus 
och god utblick bör därför eftersträvas. Varje del av verksamheten som kan utföras i dagsljus 
bör placeras i lokal med fönster.  
Dagsljus har förutom som belysning ett egenvärde. Dagsljus är positivt för hälsotillståndet 
genom att ge fysiologiskt nödvändig stimulans för människans dygns- och årsrytmer, 
orientering i tid och rum samt naturlig uppfattning av rummets och föremålens skiftningar i 
färg och form.  
Tillgången till dagsljus beror bl.a. av fönstrens utformning, orientering, storlek och placering i 
höjd. För arbetslokal med rumsdjup mindre än 6–8 m kan väggfönster oftast ge 
tillfredsställande dagsljus om fönsterglasarean uppgår till ca 10 % av golvarean. Större 
glasarea kan behövas t.ex. om andra byggnader skärmar av dagsljuset. Andra lösningar kan 
bli aktuella för höga eller djupa rum.  
Sekundärt ljus, som fås genom fönster från annat, direkt belyst utrymme kan ibland ge 
godtagbart dagsljus.  
I vissa fall kan dagsljus inte komma ifråga på grund av verksamhetens art. Exempel på fall då 
dagsljus helt eller delvis brukar kunna utelämnas är: lokal för fotografiska arbeten, 
bergverkstad, kraftstation förlagd under jord, lagerlokal i källarvåning, servicelokal för 
underjordisk anläggning om loka-len måste ligga i anslutning till anläggningen, frys- och 
kylrum, affärscentra med stor golvyta samt lokal där det för att erhålla en fullgod produkt är 
nödvändigt att ha en liten fönsteryta, t.ex. för att hålla lufttemperatur och luftfuktighet i 
lokalen konstanta.  
I arbetslokal utan fönster är det viktigt att särskild omsorg ägnas åt den artificiella 
belysningen, ventilationen, inredningen och färgsättningen. Det är dock direkt olämpligt att 
montera ljuskällor inom synfältet i syfte att uppnå ljusterapieffekter under arbetets gång 
eftersom detta oftast skapar stark bländning.  
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Om dagsljus saknas i arbetslokalerna är det särskilt viktigt att utrymmen för raster och 
pauser har fönster.  
I vissa fall är tillgång till dagsljus och utblick av mindre betydelse och kan utelämnas. Detta 
gäller exempelvis personalutrymmen som klädrum, omklädningsrum, torkrum, tvätt- och 
duschrum och toalettrum, utrymmen där man normalt vistas under mycket kort tid.  
Förutom att vara källa för dagsljus ger fönstren möjlighet till utblick. Ut-blicksfönster ger 
kontakt med omgivningen med syfte att ge information för orientering, upplevelse av väder 
och årstid, omväxling för att motverka tröttande enformighet och en minskad känsla av 
instängdhet. Känslan av instängdhet kan uppstå särskilt i mindre lokaler och lokaler med 
liten rumshöjd.  
Med fönster som ger utblick avses normalt placerade väggfönster mot det fria. Ibland kan 
också högt placerade väggfönster eller takfönster ge värdefull kontakt med omvärlden.  
Om inte direkt utblick är möjlig upplevs det normalt som värdefullt att kunna se ut över ett 

dagsljusbelyst rum. [2] 

 

2.3 Belysning  

 

Till 10 § Ljusbehovet på ett arbetsställe kan tillfredsställas med dagsljus, artificiell belysning 
eller en kombination av dessa.  
Dagsljuset varierar kraftigt med årstid, tid på dygnet och väderlek. Det kan därför vara svårt 
eller omöjligt att enbart med dagsljus få en varaktigt god arbetsbelysning. Normalt 
kompletteras dagsljus med artificiell belysning på så sätt att belysningsanläggningar 
dimensioneras utan hänsyn till dagsljus.  
Vid planering av en belysningsanläggning samt vid efterföljande be-dömning av belysning 
kan, beroende på typ av arbete, bl.a. följande faktorer behöva beaktas: belysningsstyrka, 
luminansfördelning, ljusets riktning, kontrast, bländning, färgåtergivning och ljusfärg.  
Undersökning och bedömning av belysning kan avse dels mätning av be-lysningsstyrka eller 
luminans, dels subjektiv värdering av övriga belysningsfaktorer. Uppenbara brister såsom 
bländning, dålig kontrast, olämpligt ljusinfall, störande skuggbildning, dålig färgåtergivning 
och flimmer kan fastställas genom observation utan hjälp av mätinstrument.  
Otillräcklig eller alltför stark belysning, felaktigt ljusinfall, reflexer och skuggbilder ökar risken 
för olycksfall samt kan ge upphov till exempelvis ögonbesvär och belastningsskador.  
Tillfredsställande ljusförhållanden behövs inte enbart på arbetsplatsen utan även i 
angränsande utrymmen och områden där personer vistas eller förflyttar sig under 
arbetsdagen eller vid arbetets början eller slut, såsom exempelvis trapphus, gångar och 
vägar. Det är viktigt att beakta belysningsbehovet även på tillfälliga arbetsplatser för 
underhålls- och städpersonal.  
Risker för olycksfall kan särskilt finnas på utomhusarbetsplatser som t.ex. byggarbetsplatser, 
gruvområden, trafik- och transportleder, lager platser utomhus och skol- och förskolegårdar. 
På byggarbetsplatser, där arbetsför-hållandena ständigt ändras, är det viktigt att 
belysningsanläggningen fort-löpande ses över och armaturernas placering anpassas till 
ändrade arbets-förhållanden.  
Det är lämpligt att belysningen planeras och dimensioneras så att den är tillräcklig även vid 
en viss normal nedsmutsning av belysningsanläggningen och med beaktande av att 
ljuskällorna åldras. En ny belysningsanläggning behöver därför dimensioneras för högre 
belysningsstyrka än det värde som i tabellverk rekommenderas för arbetsuppgiften. Vid 
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planering av AFS belysningen bör hänsyn även tas till färgsättningen i rummet. Som 
riktvärden för belysningsstyrkor för olika typer av arbetsplatser och arbetssituationer 
inomhus och utomhus kan de rekommenderade värdena i standarderna 
    SS-EN 12464-1 utgåva 1 och SS-EN 12464-2 användas.  
Det kan vidare vara lämpligt att belysningsarmaturer är utformade och installerade så att 
nedsmutsning och korrosion så långt möjligt undviks samt att rengöring och lampbyte 
underlättas och kan utföras på ett säkert sätt.  
För att minska kostnaden för att byta ljuskällor kan byten vid större an-läggningar ofta 
utföras gruppvis. Detta bör ske vid på förhand bestämda och lämpligt valda tidpunkter. I 
underhållsplanen bör även vikten av att rätt ljusfärg väljs vid byte av ljuskälla påpekas.  
Ljuskällor och armaturer bör rengöras regelbundet. Även en återkommande rengöring av 

samtliga rumsytor är väsentlig för lokalens ljusförhål-landen. 

 

2.4 Regelsamling för byggande, BBR 2012. 
 

Kap 6:31 Allmänt 
Byggnader ska utformas så att tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att 
uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för människors hälsa uppstår. Ljusförhållandena 
är tillfredsställande när tillräcklig ljusstyrka och rätt ljushet (luminans) uppnås samt när ingen 
störande bländning eller inga störandes reflexer förekommer och därmed rätt 
belysningsstyrka och luminansfördelning föreligger. 
 

Kap 6:322 Dagsljus 
Rum eller avskiljbara delar av rum i byggnader där människor vistas mer än tillfälligt 
ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är 
orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning. I bostad avsedd för endast en 
studerande ska avskiljbar del av rum för matlagning minst ha tillgång till indirekt dagsljus. 
 

Allmänt råd 
Som ett schablonvärde kan gälla att fönsterglasarean bör ge 
motsvarande ljusinsläpp som uppnås då fönsterglasarean är minst 
10 % av golvarean när fönstret har 2 eller 3 klarglas. Glasarean 
bör ökas om annat glas med lägre ljusgenomsläpplighet används 
eller om byggnadsdelar eller andra byggnader skärmar av 
dagsljuset mer än 20º. En förenklad metod för uppskattning av 
fönsterglasarea finns i SS 91 42 01. I vissa utrymmen kan insyn 
vara olämplig. 

Kap 6:323 Solljus 

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av rum där människor vistas mer än 
tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. 
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Kap 6:33 Utsikt 
Allmänt råd 
Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där 
människor vistas mer än tillfälligt bör vara placerat så att utsikten 
ger möjligheter att följa dygnets och årstidernas variationer. I 
bostäder bör inte takfönster utgöra enda dagsljuskälla i de rum 
där människor vistas mer än tillfälligt. 
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3. Hur människor påverkas av dagsljus 

I detta kapitel diskuteras hur dagsljus påverkar människan fysiskt och 

psykiskt. En kort beskrivning om hur huden tillverkar vitamin D och vilken 

del av hjärnan som agerar vid tillgång till dagsljus tas upp. 

 

3.1 Påverkan av dagsljus på människans endokrina system 
 

Människans hälsa och välmående är beroende av dagsljus där ljuset påverkar våra kroppar 

på två sätt. Det första sättet är när ljuset träffar människans näthinna i ögat genom vår 

vision – system, det startar kedjereaktioner som påverkar ämnesomsättningen, hormoner 

och endokrinsystemet. Det andra sättet är när dagsljus träffar vår hud med hjälp av 

fotosyntes och börjar producera vitamin D. 

Dagsljus påverkar en del av hjärnan som kallas hypotalamus (se figur 34). Våra dagliga 
rutiner och sömn drivs av centrala hypotalamus som går under namnet suprachaismatic 
nucleus (SCN), även kallad kroppsklockan. Kroppsklockans uppdrag är att förbereda och 
varna kroppen när den behöver återhämta sig och tillverka behövande hormoner. Den är 
även ansvarig för ett antal metaboliska processer, vätskebalans, fortplantning, 
blodcirkulation, syreupptagning, kroppsvärmereglering och mycket mer. Hypotalamus är 
direkt länkad till nervsystemet och det endokrina systemet genom att syntetisera och 
utsöndra neurohormoner [36]. 
 

 
Figur 22. Hypotalamus delen i människans hjärna.                            Figur 23. Vitamin D-produktion av hudens fotosyntes. 

Dagsljus består av ultraviolett ljus som indelas i tre olika våglängdsspektra. Det första kallas 
för UV-C som har kortast våglängd (< 280 nm), detta typ av ljus är farligt för huden där en 
liten mängd av ljuset kan bränna huden. Ljuset absorberas helt av ozonskiktet. Typ två av 
ultraviolett ljus kalls för UV-A och även ”svarta ljuset” för att det påverkar 
pigmenteringsfärgning av huden. Dess våglängd ligger mellan 230 nm till 315 nm. Den tredje 
typen kallas för UV-B och har våglängder på 290 nm till 315 nm. Ljuset har ansvar för 
fotosyntes och stimulerar vår hud att producera vitamin D (se figur 35). UV-B är det ljus som 
bidrar till den brännande känsla som man upplever på huden. Mängden ljus beror på vart 
man befinner sig i värden och infallsvinkeln för solljuset som träffar ytan under mitten av 
dagen. UV-B strålning är cirka 15 % högre vid 1000 meters höjd [36].  
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4. Inomhusmiljö 

I detta kapitel redovisas olika typer av ljus och belysning i inomhusmiljö, hur 

viktiga de är för vårt välmående och vilka krav som ställs för att nå en 

optimal samt god arbetsplats.      

4.1 Inomhusmiljö 
 

Med termisk komfort menas människans upplevelse av det termiska klimatet inomhus där 

komforten har en stor effekt och påverkan på vår vardag. Drag och temperaturskillnader kan 

upplevas som obehaglig, vilket kan orsaka nedkylning eller uppvärmning av kroppen. Det är 

även viktigt med ljusförhållanden inomhus eftersom dåligt ljus kan leda till olika besvär som 

huvudvärk, koncentrationssvårigheter, känsla av obehag samt minskning av produktivitet. 

Figur 1 visar vilka typer av symptom och inverkan som kan orsakas av dåliga ljusförhållanden 

eller och dessutom dåligt termiskt klimat, exempelvis SBS-symptom är näsa-, ögon-, 

halsirritation och illamående med mera enligt Arbetsmiljöverket 2013. 

 

Figur 1. Ur Miljövärdering av bygget, av Glaumann 1998.  

Bra belysning och möjlighet till dagsljus är därför oerhört nödvändigt i våra kontorsmiljöer 

för att få en god atmosfär och känsla av rymlighet. Dagsljus har en stor biologisk roll i 

människans välmående för att behålla arbetsmoralen så att arbetet utförs utan vidare 

bekymmer. Det kan även bidra till energibesparingar där solstrålningen bidrar till 

uppvärmning av rummet enlig Glaumann 1998.  

 

 

 

  



 

17 
 

 

4.2 Ljus 

 

Det finns tre grundläggande krav för ljusmiljön: 

 Synprestation: ljus används för att arbetare kan utföra visuellt krävande uppgifter 

under en längre tidsperiod. 

 Synkomfort: ljusförhållanden som bidrar till en god miljö och känsla av välbefinnande 

i arbetsmiljön. 

 Säkerhet [12] 

Ljus är en viktig faktor för vår vardag då det påverkar människans rumsupplevelse. Om 

belysningen inte är tillräcklig kan det påverka människans förmåga att utföra visuella 

arbetsuppgifter och därmed minska arbetseffektiviteten. Ögonen överansträngs vid dålig 

belysning, och det leder till trötthet samt en ökad risk för försumlighet i arbetet. Stark 

belysning kan leda till en obehaglig arbetsplats. Åldern har stor betydelse för ljusbehovet, då 

synförmågan vanligtvis försämras i åldrarna 40–45 år och ögonen kan drabbas av ökad 

ljuskänslighet. I ett arbetskontor med personal i olika åldrar där deras ljusbehov skiljer sig åt, 

kan det vara bra att ha reglerbar ljus för att alla ska kunna anpassa ljuset till sitt eget behov. 

 
Ljusmiljö kan komma från varierande källor som exempelvis artificiell belysning (lampor), 
dagsljus eller en kombination av båda [8]. För att nå en bra prestanda och en god ljusmiljö 
inomhus finns det föreskrifter av Arbetsmiljöverket och Svensk standard krav, som måste 
uppfyllas. Vid behov av mer ingående kriterier som behöver uppfyllas för dessa 
arbetsplatser, sker en hänvisning till Europastandard EN 12464-1. Boverkets byggregler 
ställer följande krav där en byggnad ska ha tillräckligt med ljusstyrka och luminans 
gränsvärde ska uppnås, ingen störande bländning eller störande reflexer ska förekomma. Vid 
belysningsplanering av en arbetsplats hänvisar Boverkets byggregler till Europastandard [3]. 
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4.3 Belysningsstyrka  
 

Belysningsstyrkan är ett mått som beskriver ljusflödet som faller på en yta i kvadratmeter 

och mäts i lux. Beroende på arbetet kan det finnas vissa arbetsuppgifter som kräver större 

ljusstyrka än andra, exempelvis om personen som utför arbetet har en nedsatt synförmåga. 

Även åldern spelar en betydelsefull roll. Det är avgörande med ett gott dagsljusinsläpp för 

att uppnå en högre produktivitet under en längre tidsperiod. De flesta individer behöver inte 

mer än 300 lux oavsett på vilken typ av arbete som utförs.  Utförs arbetet vid en bildskärm 

bör belysningen och bildskärmsarbetsplatsen utformas efter dess arbetsuppgifter [4]. 

 

Tabell 1. Riktvärden för lägsta behovet på belysningsstyrka i olika kontorsmiljöer. 

 

Med allmänbelysning avses här medelbelysningsstyrkan mätt i horisontalplanet 85 cm över 

golvet [4]. 

 

 

4.4 Artificiell belysning  
 

På grund av få antal soltimmar i de skandinaviska länderna under vintertiden är det viktigt 

med välplanerad belysning som är anpassad till arbetsplatserna. Arbetsmiljöverket anger i 

sina föreskrifter hur det ska planeras, genomföras, underhållas, undersökas och bedömas 

när det gäller belysningen. Detta är främst för att förhindra och förebygga ohälsa samt 

olycksfall [8]. Belysningen ska vara anpassbar för arbetet som ska utföras och 

belysningssystemet bör utformas så att flimmer undviks, för att undvika besvär med 

huvudvärk och bristande koncentration. I EN 12464-1 ställs krav av den artificiella 

belysningen angående ljusriktning, färgåtergivning, belysningsstyrka, färgkaraktär och 

flimmer. I angränsande utrymmen är det också viktigt att uppnå god belysning eftersom 
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personer förflyttar sig under arbetsdagen [3]. 

 

4.5 Dagsljus och artificiell belysning ur energiperspektiv  
 

Ur energisynvinkel är dagsljus bra eftersom det inte finns något artificiellt ljus som är lika 
stark som dagsljuset. Detta då intensiteten hos den artificiella belysningen måste vara 
dubbelt så stark som dagsljusets, och framförallt då användning av dagsljus 
kostnadseffektivt. Som tidigare nämnd är det för få soltimmar under vintertid för att dagsljus 
ska kunna användas som ljuskälla för byggnader, därför är det viktigt att använda artificiell 
belysning som är energieffektiva. Belysningsegenskaper hos moderna armaturerna är 
starkare, bättre och lågenergi. En alternativ lösning när det gäller kostnadsbesparingar och 
energibesparing är möjligheten att kunna styra och reglera belysningen eftersom 
belysningen vanligtvis endast behöver vara i full styrka under en begränsad tid av dygnet. 
[8,16]. 
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4.6 Dagsljus  
 

Dagsljus, eller solstrålning som det egentligen heter, har länge använts under människans tid 

för belysning av inomhusmiljö. Efter solnedgång då dagsljuset inte räcker till, måste det 

ersättas av konstgjord belysning i form av lampor av olika slag och det är då viktigt att ljuset 

utnyttjas på rätt sätt så att det blir bländ- och reflexfritt. 

Dagsljus är en viktig faktor eftersom vi i Sverige har 17 dagsljustimmar på dygnet den 21:a 

juni och bara 7 dagsljustimmar kring den 21:a december. Detta har en stor inverkan på 

människors vardag då den fysiska och psykiska hälsan påverkas. Av denna anledning är det 

kritiskt att kunna utnyttja dessa dagsljustimmar så mycket som möjligt i byggnader, då de 

flesta människor spenderar största delen av sin vardag i inomhusmiljöer. 

All typ av forskning indikerar att dagsljus har en positiv inverkan på vårt dagliga liv genom att 

bidra med ökad koncentrationsförmåga, högre arbetseffektivitet och hur vi uppfattar vår 

miljö som vi befinner oss i [59]. 

Fönster används för att föra in dagsljus till rummen och ger oss möjligheten att njuta av 

utsikten. Mängden dagsljusinsläpp beror på bland annat antal glas, byggnadens höjd och 

placering, närliggande byggnader i sin omgivning, fönsterstorlek och rummets storlek och 

färg. För att tillföra tillräckligt med dagsljus i en lokal bör fönsterarean vara mellan 10 % till 

12 % av lokalens totala area (det finns forskare som säger emot dessa kriterier för att nå 

bättre och hälsosammare miljö). Detta innebär att i ett 20 m² stort rum bör fönstrets yta 

vara minst 2,0–2,4 m². När dagsljuset träffar fönsterytan, passerar en större mängd ljus 

genom ytan och detta kallas ”transmittans av ljus ”. En mindre del av det resterande ljuset 

stannar kvar i glaset och värmer upp det, medan resterande reflekteras bort. Beroende på 

vilket typ av glas och antal glasskivor som används för varje fönster kan det skilja sig mellan 

mängden av ljusinsläppet och mängd som reflekteras tillbaka, exempelvis släpper ett 2-

glasfönster igenom cirka 80 % av dagsljuset medan ett 3-glasfönster släpper igenom cirka 75 

%. Om fönstret innehåller glas med lågemissionsskikt minskar dagsljusinsläppet ytterligare. 

Dagsljustransmittansen för ett 3-glasfönster med två lågemissionsskikt är cirka 65 %. 

Energiförlusten minskar med andra ord proportionellt med dagsljusinsläppet [21]. 

 
Placeringen och formen av fönstret har en stor betydelse för den mängd solstrålning som 
tillåts tränga in i ett rum. Ett högt och smalt fönster släpper in mer dagsljus än ett brett och 
lågt med samma fönsterarea. Ett takfönster leder in mer dagsljus än vad ett fönster av 
samma storlek i en yttervägg gör. Därför är det viktigt med funderingar kring 
fönsterplaceringar vid projekteringsstadiet. I äldre byggnader använde man förr vitmålade 
fönster invändigt och snickeridetaljer för att öka sprödhet av dagsljus på bästa möjliga sätt i 
lokalen. Dagens fönster formas mer kantigt vilket gör att det inte förmedlar ljuset lika bra. 
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Figur 2. Dagsljus i en lokal.  

När solljuset träffar en fönsteryta går en stor del av solljuset rakt genom glaset och in i 
rummet. De tre parametrar som är viktiga att känna till vid val av glas och även solskydd är 
soltransmittans (ST), absorption (SA) och reflektion (SR). Soltransmittans beskriver 
transmittansen för solstrålning med våglängder inom synfältet, 380-780 nm. Detta innebär 
hur mycket dagsljus som faktiskt når rummet. En del av ljuset stannar kvar i glaset och 
absorberas (SA) och resterande ljus reflekteras (SR), vilket innebär att ljuset kommer att 
studsa ut från glaset. X Värdena för dessa tre parametrar anges i procent, ju mer ljus som 
reflekteras bort desto mindre bidragande blir solvärmelasten som belastar inomhusklimatet 
och ökning av kyl kostnad sker enligt Bülow-Hübe & Lundgren, 2005.  Detta stycke från x stod 
förut längre ned men jag tyckte att det passa bättre i samband med de tre parametrarna 
[21]. 
 
En annan viktig faktor som har stor betydelse är g-värdet. G-värdet beskriver andelen av 
infallande strålning som tillkommer i rummet genom den direkta solstrålning som passerar 
genom glaset och dels den värme som absorberas i glasytan för att sedan delvis avges till 
rummet.  

 
Figur 3. Solinstrålning genom glas.  

Solljuset som absorberas av glaset värmer upp glasytan som sedan i sin tur avger värmen till 
rummet. Denna avgiftsfria värme kan användas för att värma upp rummet. Beroende på 
mängden solstrålning som träffar och absorberas av glasytan kan det utnyttjas som sekundär 
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värmeåtergivning och tillskottsvärme för byggnader. Mängden av tillskottsvärme kan bero 
på flera faktorer så som fönsterarea, vilket typ av glas eller om glaset är belagt med 
lågemissionsskikt. Den rekommenderade mängden av dagsljus som transmitteras genom 
fönster i bostadshus bör minst vara 63 %. Motsvarande rekommenderad mängd för 
solenergi är minst 52 %. Figur tre visar solinstrålning genom ett dubbelglas-fönster. 
 

Beräkning av transmitterat av ljus och dess vinkel: 

      (  )        (  )    (1) 

Där  

                             

                                                     

 
Tabellen nedan ger en översikt över hur mycket dagsljustransmittans och 
solenergitransmittans som behövs för olika glaskombinationer i ett fönster. Värdena som är 
angivna i tabellen är ungefärliga eftersom värdena kan variera beroende på vilken typ av 
beläggning som har använts. Andra typer av faktorer som också kan påverka värdena är till 
exempel om det skulle finnas en gas mellan två glasytor. 
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Tabell 2. Transmittans mätvärde för dagsljus och solenergi. 

 

 
Figur 4. Placering i lokalen där mätvärden togs.  
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Vid bedömning om huruvida dagsljusbelysningen är lagom när det gäller belysningsstyrkan i 

en lokal ska ljuset vara relativt bländfritt och tillräcklig. Dagsljusfaktorn är ett mått på 

belysningsstyrkan som ska bestämmas i ett rum med hjälp av beräkning eller mätning med 

en luxmätare, där belysningsstyrkan mäter inomhus och utomhus samt ljusstyrkan. Detta 

kan senare hitta förhållandet mellan dessa värden och ge oss dagsljusfaktorn uttryckt i 

procent [21]. 

 

4.7 Luminansfördelning  

 
Luminansen är ett mått som beskriver ljusstyrkan per kvadratmeter från en ljuskälla vilket 
mäts i cd/   (Candela/ kvadratmeter) [22]. Det är viktigt med luminansfördelningen i 
synfältet eftersom det påverkar ögats förmåga att anpassa sig till olika ljusförhållanden. För 
att skapa en bra visuell arbetsmiljö är det viktigt att ha luminansfördelning i åtanke, då ett 
högt luminansvärde kan bidra till bländning samt att hög luminanskontrast ökar tröttheten i 
ögonen eftersom ögonen måste om adapteras konstant. Ett lågt värde av luminans och 
luminanskontrast kan leda till att arbetsmiljön upplevs som tråkig och ostimulerande där 
arbetseffektiviteten reduceras drastiskt [23]. 
 
Det är viktigt att bestämma reflektants och belysningsstyrkan på lokalens ytor. Tabell 5 
anger lämpliga reflektantsområden för de viktigaste inre ytorna i ett rum som borde 
undersökas [10]. 
 
Tabell 5. Lämpliga reflektantsområden för inre ytorna i en lokal, enligt europastandard  

 

För att uppnå goda resultat och skapa en bekväm samt god arbetsmiljö ska man ha cirka 100 
cd/   på väggarna vid en horisontell belysningsstyrka av 500 lux. I dagens arbetskontor 
borde medelluminansen i rummets väggytor som regel inte understiga 30 cd/   för att 
medarbetarna ska kunna bruka sin fulla potential och ha en god visuell komfort. I taket får 
medelluminansen inte överstiga 500 cd/   vid indirekt belysning, där vissa specifika 
begränsade områden får som maximalt ha ett värde på 1500 cd/m2. Vid fondljus på väggar 
bör luminansen inte överstiga 1000 cd/  [25]. 
 
I en arbetsplats där arbetarna befinner sig framför en datorskärm större delen av 
arbetstiden kan belysningen även reflekteras i bildskärmarna och vara påfrestande för 
ögonen. Tabell 6 visar krav som ställs på luminansgränser som redovisas i Svensk standard 
angående lampor med nedåtriktat flöde [25]. 
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Tabell 3. Luminansgränser för lampor med nedåtriktat flöde, som kan reflekteras i bildskärmen, enligt europastandard EN 

12464–1:2 002. Skärmklasserna är enligt ISO 9241-7. 
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5. Solvärmelast och fönsterplacering 

I detta kapitel undersöks hur hänsyn till solvärmelast och dess påverkan på 

en konstruktion kan tas. Det kommer även framföras vilken betydelse 

fönsterplacering och fönsterskydd har på en byggnad.    

 

5.1 Beräkna Solvärmelasttalet 
 

Solvärmelasttalet SVL (W/  ) beskriver byggnadens maximala solvärmetillskott för 
representativa solutsatta personer i en lokal. Detta kan beräknas med hjälp av kännedom av 
fönsterglasarea i förhållande till golvrea, fönsters g-värde och ett schablonvärde som är en 
konstant ansatt värde på maximalt infallande solinstrålning mot fönstret satt till 800 W/    
(gäller approximativt för alla orter i landet) för att få ett jämförbart värde med ställda krav 
[21]. 
 

          (
     

     
) (    )     (2) 

 

                                   

                                   

                                                                   ( ) 
 

För hörnrum med fönster åt två väderstreck, Öster och Söder eller Söder och Väster gäller 
denna formel: 

          (
                  

     
)         (

                   

     
) (    )  (3) 

 
 

 

5.2 Temperatur och strålning  
 

I ett arbetskontor är lufttemperaturen och vinddragen viktiga faktorer som spelar roll om 
hur man upplever inomhusklimatet. Vid temperaturmätning är strålningstemperaturer inte 
inkluderade då mätare inte känner av värmetillskott som SLV bidrar med vilket i sin tur ger 
fel resultat i redogörelsen för inomhusklimatet. Strålningstemperaturen är temperaturen 
från omgivningens kroppar och ytor. För att få en mer korrekt beskrivning av inomhusklimat 
måste hänsyn tas till de olika temperaturer och medelstrålningstemperaturens medelvärde 
genom att använda en operativ temperatur i simuleringsprogram, då det tar hänsyn till både 
luftens och ytors temperatur som finns i miljön [21]. 
 
Vinddrag kan påverka hur inomhusklimat upplevs, framförallt i kontorslokaler där 
stillasittandet ökar känsligheten eftersom kroppstemperatur dämpas och av den 
anledningen bör luftens medelhastighet inte understiga 0.15 m/s [26]. 
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5.3 Solskyddsglas  

 
Mängden av solstrålning genom fönster under vissa tider av dygnet kan upplevas som 
obehagligt och bländande. Detta kan leda till överskottsvärme, speciellt under 
sommarhalvåret. Med hjälp av ventilation som bidrar med ökat luftflöde och kylning kan 
man minska överskottsvärme. Däremot är detta system dyrt i drift och energikrävande. Ett 
billigare alternativ är att skärma för solinstrålningen med hjälp av solavskärmningar och det 
minskar även den så kallade sekundära värmeavgivningen som sker i fönster [11]. Mängden 
solvärme som behöver skärmas av är beroende på vilken typ och placering av solskyddet. 
Fördelen med fast utvändig solavskärmning är att det ger den allra bästa avskärmningen 
eftersom solstrålarna inte får direkt kontakt med fönstret där det i sin tur skulle ha 
absorberats. Detta fungerar som bäst när solen befinner sig högt i himlen, men det är sämre 
vid soluppgång och nedgång [45]. 

 

Figur 5. Fast utvändig solavskärmning.  

Rörlig utvändig solavskärmning kan fällas ned vid upplevelse av besvär eller bländning från 
solljus så att hela fönstret skuggas. Detta ger en bra avskärmning även när solen står lågt på 
himlen och kan styras av en solsensor eller manuellt [21]. 

 

5.4 Solskyddsglas  
 

Det har skapats flera olika sorter av solskyddsglas de senaste 20 åren. En typ av detta glas 
absorberar stor del av solstrålningsenergin och sedan strålar den tillbaka ut igen (se figur nr 
6,1).  En annan typ av glas som används (se figur 6,2) reflekterar stor del av solstrålen direkt 
med hjälp av en hård metallbeläggning ytterst som används på glasrutan [45]. 
 
Båda dessa glastyper har förmågan att stoppa delar av solstrålningsenergin, däremot med 

konsekvensen att genomsynligheten minskar. Ju mer effektivt skydd som används mot 

solens instrålning desto mindre genomsynlighet [21]. 
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Figur 6,1 och 6,2. Olika typer av glas.  

 

5.5 Placering av fönster 
 

Placering av fönstren har en stor betydelse för mängden ljusinsläpp. Ett högt placerat fönster 

har bättre ljusinsläpp än ett lågt med den anledningen att ett högt fönster tillåter det direkta 

solljuset att nå längre in i rummet. Detta innebär att ett långsmalt fönster ger bättre 

ljusinsläpp än ett lågt och brett. Vid ett normalstort fönster är det fyra gånger så effektivt 

dagsljus i överkant än vid underkant som faller in [13, 21]. 

 

Figur 7. Fönsterplacering.  
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5.6 Färger 
 

Val av färger i ett rum har en stor påverkan på hur dagsljuset upplevs. Om rummet har ljusa 

väggar, tak och golv behövs mindre belysning. Ljusa ytor reflekterar ljuset medan mörka ytor 

absorberar och därmed upplevs rummet mörkare. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid 

simulering och beslut av ljusmängd [14]. 

 

5.7 Solbana  
 

Varje dag på året tar solen en något annorlunda väg. Under sommaren befinner sig solen 

högt upp i himlen i jämförelse med vintern. Skandinaviska länder befinner sig närmare 

nordpolen än ekvatorn och detta innebär att vi får mer horisontala solstrålar in i 

byggnaderna. Fönster som ligger åt öst och väst kommer att få direkt solljus vid soluppgång 

och nedgång (figur 8) [35]. 

 

Figur 8. Solbana.  

 

Väst är den mest solpåfrestade sidan. Det som kan påverka mängden solinstrålning är 

närliggande byggnader och deras reflektion. Mängden reflektion kan bidra till större 

förluster när byggnaden skyms för solen [02].  

 

Effektiv solhöjd är solens projekterade höjd från en vinkelrät yta mot fönstret (se bilaga 7). 
Den effektiva solhöjden är konstant under vår och höstdagjämning mot södra sidan av huset, 
vilket innebär att solstrålen kommer nå in lika långt i rummet. För att kunna bestämma 
höjden måste man känna till solens höjd och azimutvinkeln. Från och med 21 mars till 21 
september är den effektivaste höjden som högst i för- och eftermiddag och lägst mitt på 
dagen [35]. 
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Figur 9. Solhöjd (h) och azimutvinkeln. Vinkel behövs för att beräkna effektiva höjden (heff).  
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6. Dagsljuskriterier 

I detta kapitel diskuteras vilka krav och gränsvärden som ställs på dagsljus i 

olika miljöcertifieringar. En jämförelse mellan miljöbyggnad, LEED- och 

BREEAMs krav på dagsljusfaktor och hur mycket av golv arean som bör 

täckas av dagsljus.  

6.1 Dagsljusfaktor  

Dagsljus kan nå en viss punkt i en byggnad från olika håll. En del av ljuset kan komma direkt 

från himmelen och kallas himmelskomponent (HK). Andra delar av ljuset är reflektion från 

inre ytor, inrereflekterad komponent (IRK) samt reflektion från yttre ytor, yttererflekterad 

komponent (URK). Dagsljusfaktor är en summa av direkt himmelsljus och all reflektion. 

                  (7) 

URK är oftast ljus som kommer från vertikala ytor genom fönstret in i rummet, ytor som 

skärmar bort delar av himlen sett från den studerade punkten. IRK är ljus som reflekteras på 

olika ytor, storleken av IRK beror på ytornas glas och rumsytans lyse enligt Löfberg, 1987. 

För att beräkna dagsljusfaktorn kan man använda beräkningen av grafisk metod som 
beskrivs i boken ”Att räkna med dagsljus” [20]. Dessutom kan man använda 
simuleringsprogram så som Radiance och Velux Daylight Visualizer (kostnadsfritt) för 
dagsljusberäkningar. Med hjälp av dessa mjukvaror kan man ta hänsyn till olika fönstertyper 
och tider på dygnet [29].   
 
Vid manuell mätning och beräkning av dagsljusfaktorn kan man mäta med en luxmätare. 
Mätningar ska äga rum i en punkt 0,8 meter över golv, 1 meter från mörkaste sidovägg och 
på halva rumsdjupet enligt (SS 914201). I beräkningen ska hänsyn tas till omkringliggande 
byggnader för att få mer realistiska värden. Mätning av dagsljusfaktorn är ett förhållande 
mellan belysningsstyrkan inomhus och utomhus. Detta ger oss dagsljusfaktorn uttryckt i 
procent. Ett exempel är att mätvärdet på belysningsstyrkan kan vara 12 000 lux utomhus och 
300 lux inomhus, då får vi fram resultatet på en dagsljusfaktor med värdet 2,5 %. Faktorer 
som kan påverka dagsljusfaktorn är glasarean, mätpunkt, golvarea, fönsterglasets 
ljustransmission, rumsytors reflexionsförmåga och horisontavskärmning. 
 
Dagsljusfaktor beskriver ljusstyrkan mellan inomhus och utomhus som inte är skuggad av 
horisontell belysning under CIE mulet väder. CIE överkast innebär att ett moln täcker hela 
himlen och att den ”blåa” himmeln inte syns. Denna omständighet används för att bedöma 
om byggnaden får in tillräckligt med dagsljus genom fönstret under en mulen dag. 

 

   
              (   )

             (   )
            (6) 

 
Dagsljusfaktorn är oberoende av byggnadens orientering eller omgivande klimat, vilket 
innebär att om två identiska byggnader befinner sig i olika delar av världen så är 
dagsljusfaktorn densamma. ”Dagsljusfaktorn beror på glasarean, mätpunkt, golv area, 
horisontavskärmning, fönsterglasets ljustransmission och rumsytors reflexionsförmåga” [20]. 
Det finns många olika tillvägagångssätt för hur man beräknar DF, allt från 
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simuleringsprogram till enkla handberäkningar. Vid miljöcertifieringar använder man olika 
mätvärden av dagsljusfaktorn som mått i olika punkter. I LEED och BREAM certifieringarna 
använder man olika Dagsljusfaktorer för att uppfylla deras kriterier. LEED ställer krav på 
minimum (DFmin) på 2 % av Dagsljusfaktorn där 75 % av all utrymme ska ha tillgång till 
dagsljus (Karen Carrier). BREAM ställer kraven på ett medelvärde (DFavr) på 2 % och 80 % av 
golvarean måste täckas av dagsljus (B1). 
 

 
Tabell 4. Ekvationer för Dagsljusfaktor. 

 
 
DF är geometrifaktorn som tar hänsyn till olika öppningar enligt LEEDs dagsljusfaktor. HF är 
en höjdfaktor som beskriver dagsljus inglasning placerad (B1). 
 
 
 

6.2 Fönsterglasarea, AF 
 

Det finns förenklade metoder för att beräkna dagsljuset av fönsterandelen, AF. Beräkningen 

går ut på att hitta ett samband mellan fönsterglasarea och golv area och ange denna 

dagsljusfaktor uttryckt i procent. Metoden beskrivs i (SS 91 42 91) och kan användas under 

vissa förutsättningar. ”Om glas med sämre ljustransmission än tre klara glas används eller 

om dagsljuset i rummet skärmas av mer än 20°, se figuren nedan, så ska dagsljuskvaliteten 

istället bedömas med dagsljusfaktor.” [29]. 
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Figur 10. Illustration av horisontavskärmningen α, d.v.s. vinkeln mellan horisontalplanet och en närliggande byggnad.  

Beräkning av golvarean i förhållande till fönsterarean (AF) för ett representativt rum.  
För att bli tilldelad klass guld är denna metod icke godkänd [29]. 

   
     

     
             ( )     (8) 

                                 

                      

                                             
 

Enligt Catarina på SGBC är det möjligt att kombinera dagsljusfaktor med fönsterglasandel AF 
om andra villkor är uppfyllda [29].   

 

6.3 Dagljuskraven enligt Miljöbyggnad 
 

För att uppnå god dagsljuskvalité i ett vistelserum för en befintlig byggnad finns vissa krav 

och kriterier som måste uppfyllas beroende på vilken grad av certifieringsnivå som önskas. 

Verktyg som kan användas för att bedöma kvalitén är Dagsljusfaktor och Fönsterglasandel, 

AF, en förenklad metod. 

Tabeller nedan visar dagsljusgränsvärde och fönsterglasandel för olika certifieringar för en 

befintlig byggnad enligt Sweden Green Building Council. 
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Tabell 5. Bedömningskriterier för dagsljusfaktor i befintliga bostäder och lokalbyggnader. 
 

 

 

 
Tabell 6. Bedömningskriterier med fönsterglasandel. 
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Alternativ två är en mer förenklad metod för att ta fram förhållandet mellan golv area och 

fönsterarea. För att uppnå Brons ska man ha minst 10 % för att bli godkänd. Både metod ett och två 

kan kombineras för att uppnå en miljöcertifiering. 

 

 

Figur 11. Gränsvärden för AF-metoden. 
 

 

6.4 Dagljuskraven enligt BREEAM-SE 
 

”1. I alla typer av projekt ska minst 80 % av ”net lettable floor area” för kontor ha tillräckligt 
med dags-ljus enligt a – d nedan  

a. Genomsnittlig belysningsstyrka (dagsljus) ska vara minst 200 lux 
under 2650 timmar per år eller så ska genomsnittlig 
dagsljusfaktor enligt nedre tabell uppfylla kraven i  

 

Tabell 7BREEAM's dagsljuskrav. 

 

PLUS antingen (b) ELLER (c OCH d) nedan  
b. Jämnhet ska vara minst 0,4 (i utrymmen med glastak, i till exempel atrium ska jämnheten 
vara minst 0,7) eller dagsljusfaktorn i en punkt vara lägst enligt Tabell 7.  

 

 
 
 

ELLER  
c. Utblick mot himlen från skrivbordshöjd (0,7 m) finns.  
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OCH  
d. Kriteriet för rumsdjup  

 

 
 

 

  
  (    )               (4) 

 

 
     
               
               
                                
                                                              . 

 
 
Notera: Maximalt rumsdjup för olika rumsbredder och fönsterhöjder i sidobelysta rum enligt 
Ta-bell 10 (se Ytterligare information)  
3.  I industribyggnader ska minst 80 % av den operativa arean och alla övriga 

vistelserum uppfylla:  

a. Genomsnittlig belysningsstyrka (dagsljus) ska vara minst 200 lux under 2650 
timmar per år el-ler så ska genomsnittlig dagsljusfaktor uppfylla kraven i Tabell 
7 ovan:  

 
PLUS antingen (b) ELLER (d) ovan  
4.  I handelsbyggnader ska minst 35 % av arean för försäljning och gemensamma 

utrymmen (i före-kommande fall) uppfylla kraven på dagsljusfaktor i Tabell 9:  
 
Tabell 9 Dagsljusfaktor i en punkt i gemensamma utrymmen och i försäljningsutrymmen, 

bero-ende på byggnadens placering” 

Tabell 8 Dagljuskraven för gemesamma utrymmen 

 

 

6.5 Dagljuskraven enligt LEED 
 

”Alternativ 1 

Uppnå minst inglasning faktor på 2 % i minst 75 % av alla regelbundet ockuperade områden. 

Den inglasning Faktorn beräknas på följande sätt:  

                    
    (  )

         
        (               )  

              

           
 

                        (5) 

ELLER  

ALTERNATIV 2 - SIMULERING  
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Demonstrera, genom datorsimulering, att en minimidagsljusbelysning nivå på 25 footcandles 

har uppnåtts i minst 75 % av alla regelbundet ockuperade områden. Modellering måste visa 

25 horisontella footcandles vid klar sikt, vid middagstid, på vårdagjämningen, på 30 inches 

ovanför golvet.  

ELLER  

ALTERNATIV 3 - MÄTNING  

Demonstrera, genom uppgifter om ljus mätningar inomhus, att en minimidagsljusbelysning 

nivå på 25 footcandles har uppnåtts i minst 75 % av alla regelbundet ockuperade områden. 

Mätningar måste göras på en 10-fots nät för alla bemannade utrymmen och måste 

registreras på att bygga planritningar.  

ELLER  

ALTERNATIV 4 - NORMATIV  

Använd en kombination av sidobelysning och top-belysning för att uppnå en total Dagsljus 

zon (som golvyta som uppfyller följande krav) som är minst 75% av alla regelbundet 

bemannade utrymmen” 
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7. LEED i Sverige  

I detta kapitel diskuteras LEEDs miljöcertifieringsbakgrund och 

poängsystem för olika kriterier som måste uppfyllas för att en byggnad ska 

förtjäna märkningen. 

 

7.1 Historik  
 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt 

miljöcertifieringssystem. Miljöcertifieringssystemet togs fram för att minska byggnaders 

miljöpåverkan, öka kvalitén av inomhusmiljön och välbefinnandet av personer som vistas i 

dessa byggnader. Systemet lanserades för 10 år sedan och används idag i fler än 130 länder 

världen över.  LEED är ett system för att miljöcertifiera byggnader i form av standard och 

lagstiftning av en byggnads miljöprestanda i sin helhet [32]. 

 

7.2 Övergripande om LEED  
 

LEED har utvecklats av Green Building Council (USGBC) som är ett EU-initiativ och en icke 

vinstdrivande förening. I Sverige har Green Building blivit ett starkt varumärke för 

energieffektivisering och i juli 2013 var det 300 lokalbyggnader som certifierades. Kravet är 

att byggnaden ska reducera sin energianvändning med 25 % i jämförelse med tidigare eller 

med det aktuella byggnadskraven som är givna i BBR. 

Just nu arbetar USGBC med framställandet av en anpassningsbar LEED version. Den ska 

kunna användas runt hela världen och arbetet utförs av en arbetsgrupp som består av 

representanter från olika länder. Gruppen kallas ”International Round Table”, och från 

Sverige är det Sweden Green Building Council (SGBC) som bidrar med sina kunskaper [19]. 

LEED har utvecklat olika versioner och manualer för att kunna täcka alla nybyggnationer, 

ombyggnationer och befintliga byggnader. För att kunna uppnå certifieringskraven som ställs 

har det skapat ett poängsystem som består av både kravpunkter och valfria punkter som kan 

uppnås för olika delområden. Valfria punkter beskriver hur väl byggnaden uppfyller kraven. 

Figur 2 beskriver de tillåtna uppdelningskraven. Bilaga nr 1 beskriver underkategorier. 
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Figur 6. Poängtilldelning för alla kategorier i LEED.  

  
 

Tabell 9.  De nio relevanta underkategorierna för kontorsbyggnader. 
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Vid miljöcertifiering av ett kontor sker först en granskning och sedan poängsätts olika 

kategorier, beroende på hur pass viktig kategorin anses vara. Därefter summeras poängen 

från de olika kategorierna. Totalsumman motsvarar sedan en certifieringsnivå, se tabell 2. 

Det finns även möjlighet att få bonuspoäng som finns i underkategorin innovation. Det finns 

totalt tio innovationspoäng som kan uppnås i BREEAM och för kategorin energi är det Ene 1 

och Ene 5 som har ett innovationspoäng var. 

 

Tabell 10. Certifieringsnivåerna för miljöcertifieringssystemet enligt BREEAM 
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7.3 Fördelar med att LEED certifierar byggnader 

 
När en byggnad uppnår kraven som ställs och blir certifierad enligt LEED bidrar den till stora 
förmåner gällande ekonomi, miljö och hälsa. En certifiering bidrar till följande fördelar: 
 

7.3.1 Får ett miljöperspektiv: 

 Minskning av avfallsmängd  

 Återanvändning av energi   

 Möjlighet att återvinna material  

 

7.3.2 Ekonomiska fördelar: 

 Längre livslängd   

 Lägre driftkostnader  

 Ökad produktivitet bland de anställda i byggnaden  

 Ökat fastighetsvärde  

 

7.3.3 Hälsa- och inomhusmiljöfördelar: 

 Förbättrad luftkvalité och termiskt klimat  

 Ökar människans livslängd och livskvalité 

 Minimerad belastning på lokal infrastruktur  

 

LEED certifiering av en kontorsbyggnad har ekonomiska fördelar samt miljö- och 

hälsofördelar.  Miljöcertifikatet leder till energieffektivitet och en mer produktiv arbetsplats. 
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7.4 Vad säger LEED om Glaskonstruktioner? 
 

Glaskonstruktioner har en framstående och viktig betydelse i miljöbyggnader för att släppa 

in dagsljus och därmed stå för energieffektiviteten. Det krävs noggrann planering av 

placering av byggnaden så att den kan nå sin fulla potential, och för att byggnaden ska ha 

den eftersträvade långa livslängden.  

En byggnad antas ha en livslängd på cirka 40 år, medan en byggnad som uppnår kriterierna 

för LEEDs silvernivå har en drifttid på cirka 60 år. Drifttiden på byggnader med guld- och 

platinanivå är ännu längre. Märkningen är inte bara bra för människor som befinner sig i 

lokalen utan även en stor investering.  

LEEDs poängsättning kan ge upp till 40 poäng vid rätt valda glaskonstruktioner, vilket räcker 

för den lägsta LEED-nivån. 

LEED-miljöbetyget är i stort sätt taget av Lauri Leinonen, Saint-Gobain Glass Finland Oy. 

LEED-miljöbetyget poängsätter dagsljus och utsikter enligt följande:  

 IEQ Credit 8.1: Dagsljus och utsikter – Dagsljus  
Förutsätter att dagsljus når 75 % av regelbundet bemannade området.  

 IEQ Credit 8.2: Dagsljus och utsikter – Utsikter 
Förutsätter att det finns utsikt inom synhåll från 90 % av regelbundet bemannade 
området [19]. 
 

En undersökning kring vilken inverkan dagsljus har på människors arbetseffektivitet i ett 
arbetskontor resulterade i att arbetseffektiviteten kunde öka med 7 % i en miljöbyggnad 
med mer dagsljusinsläpp i jämförelse med ett ”vanligt kontor”. 
 

 

Figur 127. Jämförelsenav fönster area.  

I ett arbetskontor är belysningen den näst största förbrukaren av elektricitet under dagens 
lopp. En undersökning utfördes av en europeisk glastillverkare på två identiska rum med 
olika fönsterytor och dess effekt på mängden energi som belysningen förbrukar. 
 
Det mindre fönstrets öppning hade ett ytindex på 16,4 % och hade en dagsljuseffekt i 
medeltal på 43 %. För att nå den krävda ljusnivån som behövdes i rummet med 4,2 kWh/a 
elektrisk energi medan det större fönstrets ytindex var 24,5% och dagsljuseffekt i medeltal 
var 72 % behövdes det bara 2,7 kWh/a för att nå samma elektriska energi krav i jämförelse 
tidigare fönster [33]. 
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Resultatet visar att den större fönsterytan sänker energikonsumtionen för belysningen med 
36 % per år i medeltal från belysningsperspektiv. 
 

 

Figur13. Dagsljusinsläpp i förhållande till rummets djup.  

En annan faktor som är viktig vid beslutet om fönsterstorlek är att ta hänsyn till rummets 

djup då området varierar mellan 1,5 och 2,0 gånger rummets höjd (figur 13).  

 

 

Figur 148 Fönsters djup.  
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7.5 Solvärmelast under sommaren  

 

Under sommaren får man en hög solvärmelast som kan upplevas som obehaglig eftersom 

solinstrålning ger extra värmetillskott. Detta kan öka energianvändningen i en byggnad då 

kylbehovet ökar. När solen kommer i direkt kontakt med fönsterytan kallas det direkt 

(primär) solinstrålningstransmission         . Den sekundära delen är solvärme som passerar 

genom glaset mot rummet    . Den totala solvärmelasten är summan av          och     , 

och kallas          och som betecknar fönstrets g-värde (g står för gain) eller för solar heat 

gain coefficient (SHGC). För speciella solskyddsglasbeläggningar kan g-värdet minskas annars 

är          ungefär 83% och          ungefär 86% för enkelt glas [34,45].  

 

Figur 15. Reflekterad och absorberad av solstrålning i ett treglasfönster.  

I ISO 9050:1 990 finns det hänvisningar kring hur beräkningarna ser ut av dessa 

transmissioners förluster med våglängdsområdena 1 till 3. I beräkningar måste man ta 

hänsyn till multipelreflexer mellan rutorna och polarisering av ljus för att få ett godtyckligt 

resultat. Infallsvinkeln på glasytan har stor betydelse på transmissionen då de största 

förlusterna sker vid vinkelrätt infall   . Vid     avtar det drastiskt till 0 % (Se figur 16, 

observera att grafen inte gäller för särskilda glastyper med glasbeläggning) [34]. 

 

 

Figur 16. Vinkelberoende transmission, reflektion absorption och infallsvinkel för vanligt klart floatglas.  
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7.6 LEED Dagsljusberäkning 

 
I LEED används rutnät på cirka en meter (3 feet) för att få en god översikt. Däremot tycker 
ett flertal konsulter att det är alldeles för stort rutnät att betrakta och föredrar att ta en 
mindre ruta för att få mer exakta värden. Mätningspunkter ska tas 76 cm (30 inches) över 
golvens yta under specifika datum under septembermånad när det är som mörkast i Sverige 
och bestämda kontorstider för att få ett bra medelvärde. Beräkningar kan vara lite mer 
komplicerade i Sverige då solen står väldigt lågt under längre tid på dygnet [19]. 
 
Det finns vissa svårigheter kring hur manualen kan uppfattas och tolkas. Denna tolkning är 
från Paul Rogers Arkitekt M. ur ett tidigare examensarbete: 
 
”Option 1 (2-3 p) 
Handlar om simulering. ”Daysim 3.0. Detta kommer att användas fast folk leker bara med 
det just nu.” 
 

Option 2 (1-2 p) 
Undersökning görs under de två mörkaste dagarna, september och mars den 21:a. För att få 
noggrannare värde görs ytterligare undersökning 15 dagar framåt (11:e oktober) samt 15 
dagar bakåt (6:e september) och samma sak med mars månad för att få mörkaste och 
ljusaste tiderna. Under dessa dagar ska olika klockslag undersökas, alltså från kl: 09.00 och 
15.00. 
 
Option 3 mätning (1p) 
Personen som utför mätningarna kan ha på sig ljusa kläder under båda mätningstillfällena, 
då det kan påverka resultaten. Det kommer inte finnas möjlighet för ommätning eftersom 
inflyttning brukar ske cirka två veckor efter färdigbyggnation.”   
 

 

7.7 Dagsljus krav för LEED 
 

 

Detta avsnitt är i stort sätt taget av LEED Daylight and views förslagskrav. 

”Avsikt 1 

 

En förbindelse mellan inomhus och utomhusmiljöutrymmen genom introduktionen av 

dagsljus och utsikt in i de upptagna områdena i byggnaden. 

 

Krav  

 

Uppnå minst en dagsljusfaktor på 2 % (exklusive allt direkt solljuspenetration) i utrymmen 

avsedda för kritiska visuella uppgifter, exklusive kopierings-, förråds-, mekaniska-, tvätt- och 

andra lågbeläggningsstödområden. Undantag inkluderar sådana utrymmen där uppgifter 

skulle kunna försvåras av användningen av dagsljus eller där åstadkomma de särskilda 

uppgifterna inom ett utrymme skulle förbättras genom direkt penetration av solljus. Förse 
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bländningskontroll för alla fönster där direkt solinstrålning skulle störa normala åkande 

aktiviteter. Förverkligandet av en 2 % dagsljusfaktor i: 

 IEQ Credit 8.1: 50 % av alla platser upptagna för kritiska visuella uppgifter. (1 poäng)  

 IEQ Credit 8.2: 75 % av alla platser upptagna för kritiska visuella uppgifter. (1 poäng) 

Avsikt 2 

 

Förse för våra hyresgäster med en förbindelse mellan utrymmen inomhus och utomhus 

genom införandet av dagsljus och utsikt in i de regelbundet upptagna delar av byggnaden.  

 

Krav  

 

Uppnå minst en dagsljusfaktor på 2 % (exklusive allt direkt solljuspenetration) i 75 % av alla 

utrymme som upptas för kritiska visuella uppgifter. Utrymmen som undantas från detta krav 

är inspelningslokaler, lagerutrymmen, mekaniska växtlokaler, tvätt och andra 

lågbeläggningsstödområden. Andra undantag för utrymmen där uppgifter skulle kunna 

försvåras av att använda dagsljuset kommer att övervägas på sina meriter. 

 

Avsikt 3 

 

Förse de åkande med en förbindelse mellan utrymmen inomhus och utomhus genom 

införandet av dagsljus och utsikt in i de regelbundet upptagna områdena hyresgästen 

utrymme.  

 

Krav  

 

För minst 90 % av alla regelbundet ockuperade områdena:  

 Uppnå minst en dagsljusfaktor på 2 % (exklusive alla direkta solljus ingår)  

Eller  

 Med hjälp av en datorbaserad simuleringsmodell, uppnå minst 25 footcandles.  
Och 

 Förse dagsljus omdirigering och/eller bländning styranordningar för att 

säkerställa dagsljus effektivitet.  

Undantaget för områden där uppgifter skulle kunna försvåras av att använda dagsljuset 

kommer att övervägas på sina meriter.” [19, 41]. 
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8. BREEAM 

I detta kapitel diskuteras BREEAMs miljöcertifieringsbakgrund och 

poängsystem för olika kategorier som måste uppfyllas för att en byggnad ska 

förtjäna märkningen. 

8.1 BREEAM i Sverige 

 

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem och ett av de äldsta systemen i 

byggbranschen. Det är det mest utbredda av de internationella systemen i Europa och har 

certifierat över 115 000 byggnader. 

I dagens byggbransch använder man en svensk version av BREEAM som heter Sweden Green 

Building Council som är anpassat till svensk standard och kallas BREEAM-SE. Skillnaden 

mellan den svenska och brittiska versionen är att svenska BREEAM-SE hänvisar till svensk 

lagstiftning. Den började användas 2013 för nybyggnationer, ombyggnationer och befintliga 

byggnader. Med hjälp av BREEAM-SE är det möjligt att certifiera byggnader på svenska och 

enligt svenska standarder. Certifieringskrav hjälper oss att nå en bättre miljö, samtidigt 

resulterar den i bättre investering och ökar fastighetsvärden. Miljöcertifiering ger oss 

möjligheten att jämföra resultat av byggnader internationellt. 

Tabell 11. Poäng för alla olika indikatorer för energiområdet inom BREEAM-SE. 
 

 

Vid märkning av BREEAM-SE i ett arbetskontor kan man samla ihop totalt 28 poäng inom 
energiområdet (se tabell 9). Totala poäng för resterande områden samlas ihop och delas på 
konstruktionens slutpoäng för att bestämma byggnadens viktningsfaktor som representerar 
byggnadens energipoäng. För att uppnå betyget ”outstanding” finns det vissa minimikrav 
som måste uppnås. För att uppnå näst högsta poäng, ”excellent” krävs minst 9 poäng inom 
Ene1 och minst 1 poäng inom Ene 2 respektive Ene 5. 
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8.2 Övergripande om BREEAM 
 

Toyotaserviceanläggning i Göteborg var den första BREEAM-certifieringen i Sverige vid slutet 

av 2009. Det finns idag ett antal byggnader som är BREEAM-certifierad i Sverige och ett 30-

tal fastigheter som är under certifieringsprocess. BREEAM var från början ett statligt organ 

och blev sedan privat. BREEAM har skapat manualer för att kunna certifiera olika slags 

fastigheter. Figur nr 4 visar kategorierna som certifieringen täcker i BREEAM Europe 

Commercial. 

 

 

 

Figur 17. Kategorierna som täcks i BREEAM Europe Commercial för certifiering.  
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8.3 Skillnaden i energieffektiviseringen för BREEAM och LEED  

 

 
Figur 18. Poängsystem i LEED och BREEAM för energieffektivisering.  

Diagrammen ovan visar hur stor andel av förnyelsebar energi som behövs för att nå högre 

poäng inom varje certifieringssystem, där respektive zon ger en poäng. I BREEAM ges poäng 

från att en byggnad förbättrats med 1% till att ha förbättrats med 100% och därmed ges 

maximalt med poäng. LEED har däremot ett skallkrav på 10% och för att poäng ska kunna 

erhållas bör minst 12% förbättring i jämförelse med referensbyggnaden uppfyllas. Därefter 

sker en ökningen som omfattar ett intervall på 2% till nästa poäng, upp till maximala 48% 

reducerad energianvändning [31]. 

Eftersom det är större zoner i BREEAM blir det lättare att bli tilldelad poäng om enklare 

förbättringar för en byggnad görs. Ifall större förbättringar utförs lönar det sig inte 

poängmässigt. Då poängstegen ökar väldigt drastiskt i slutet av den procentuella 

förbättringen försvåras processen att nå den förbättring som ger de allra sista poängen. Det 

finns ytterligare två poäng som kan hämtas för byggnaden vid uppfyllning av 

koldioxidneutralitet.  

I LEED lönar det sig poängmässigt vid större energiförbättringar när en byggnad uppfyller 

50% för nybyggnation och 46% vid renovering. Då kan alltså ytterligare poäng sökas för 

exceptionell prestanda. 

Det är väldigt svårt att jämföra LEED och BREEAM systemen på ett enkelt sätt eftersom 

poängsättning och mätning sker på olika sätt. Om en byggnad uppfyller alla krav och får fullt 
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betyg med LEED räcker det bara till Very good enligt BREEAM och inte excellent. BREEAM 

har inga grundkriterier för certifiering, men det har LEED [19].
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8.4 Dagsljuskrav för BREEAM 

 

 

 

Figur 9.  Dagsljuskrav för BREEAM. [60] 
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8.5 BREEAM dagsljusberäkning  

 
”För att ha en god arbetsmiljö och förbättra livskvalité i bostäder och kontor genom bra 
dagsljusinsläpp. Vid bedömning av dagsljus kvalité enligt BREEAM är det den mörkaste arean 
som är avgörande. Efter beräkningar har utförts måste byggnaden antingen få ett 
godkännande av en utvärderare eller göra mätningar på plats för att kontrollera kontroll ifall 
gransvärdet uppnås”, enligt Paul Rogers.  
 
I BREEAM används ett rutnät på 50 cm för att få en bra översikt. För att få en mer noggrann 
översikt används medelvärden av dagsljusfaktor för hela ytan i rutnätet. Ytan som ska mätas 
ska tas med en höjd på 0,85 meter från golvet, i bestämda tider under dagtid för att 
undersöka hur mycket dagsljus och direkt solljus man har och om det uppfyller kraven. Även 
position och beräkning för no-skyline ska anges för att ta reda på ljusspridningen i rummet. 
Vid beräkning kan man kategorisera vissa rum för att underlätta beräkningsprocessen. Det är 
ytterst viktigt att ta hänsyn till de närliggande byggnaderna för att inkludera skuggans 
påverkan. 
  



 

53 
 

9. Väderförhållanden 

I detta kapitel diskuteras dagsljusförhållanden i nordiska länder. 

Dagsljusmängden är beroende av årstid och väderförhållande. För att förstå 

inställningar som ställs in i simuleringsprogram utförs även en liten 

litteraturstudie. 

 

9.1 Himmel 
 
”Dagsljusförhållanden i Norden: 

 Många mulna dagar. 

 Få timmar med dagsljus under vintern. 

 Många timmar med dagsljus under sommaren. 

 Längst i norr saknas dagsljus under en period. 

 Snö kan reflektera solljuset som kan påverka ljuset inomhus. 

 Lågt stående sol. 

 Lång gryning och skymning. 
 Lång uppvärmningssäsong” [40]. 

 

Olika typer av himmel ovan har tagits fram genom olika typer av ljushetsmönster. För att 
kunna bestämma vilken typ av himmel det är finns det många parametrar som kan ställa till 
det och försvåra kategoriseringen. Det finns två typer av parametrar som kan vara svåra att 
bestämma på rak arm. Den ena kallas meteorologiska parametern och den andra 
säsongsbundna parametern. Att kunna bestämma meteorologiska parametrar är enklare 
eftersom himmelsorientering och form alltid är de samma. För att kunna bestämma 
säsongsbundna parametrar använder man CIE Overcast Sky som utvecklades av Larson och 
Shakespeare år 2003 för att förbättra tidigare använda modeller och att kunna få bättre 
ungefärliga värden. Vid beräkning antar man jämnt mulet för att förenkla räknemetoden och 
för att kunna undersöka de värsta fall som kan inträffa [40]. 

 

I simuleringsprogrammen finns tre lägen att ställa in väderförhållandena efter. ”En solig 

himmel ” kan tolkas på flera och helt olika sätt. Det kan innebära att molnfritt för vissa är 

solsken genom moln för andra. Solig himmel kan kombineras med de tre följande villkoren: 

1. Klar himmel innebär att himmel har mindre än 30 % eller inget alls av molntäcke. 

 

2. Växlande molnighet innebär himmel med 30 % upp till 70 % molntäcke. Denna typ av 

himmel kan kombineras med sol i några fall. Vid en molnig himmel som har mer än 

70 % molntäcke innebär en utesluten sol.   

 

3. Mulen himmel innebär att himmeln 100 % är molntäckt (helt sluten molntäcke) och 

solen kan inte ses. 

Dessa är himmelvillkoren som tillämpas i dagsljusfaktorberäkningar. 
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10. Gränsvärden för ljusstyrka 

I detta kapitel diskuteras vilka gränssnitt som ställs på ljusstyrka för en 

arbetsplats för välmående av dess personal. Detta kapitel tar även hänsyn 

till hur mätningar ska utföras enligt BBR för att mätningsvärden ska vara 

giltiga. 

 

10.1 Verifiering av belysning i en arbetsplats  
 
Beroende på vilken typ av arbete och storleken på arbetsplats kan det vara bra att utföra 
vissa ljus mätningar för att avgöra belysningsstyrkan. Vid verifiering av belysningsstyrkan av 
ett arbetskontor har storlek och position av arbetskontoret en viktig betydelse, när det gäller 
antalet mätpunkter som ska tas hänsyn till och vart ifrån det ska mätas. Vid kontrollmätning 
inom beräkningsområdet och större arbetskontor är det viktigt att redovisa representativa 
mätpunkter för lokalen. Figur 21 och 23 visar vart mätningar ska äga rum i en arbetsplats 
enligt (SS EN 12 464-1).  
 

Vid mätningar skall avståndet mellan mätpunkter inte överstiga 0,25m för ett område som är 
mindre än 5  . Detta för att få en medelbelysningsstyrka och inte lägsta belysningsstyrka 
för olika beräkningsområden [54]. 
 

Beräkning för maximala avståndet mellan mätpunkter enligt (SS EN 12 464-1) 
 

                (9) 
 

     
 

                                       ( )                                
                                           
                                                     ( )  
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Figur19. Rekommenderade mätpunkter och ljuskrav i en arbetsplats.  

 

 

På ett arbetskontor där man arbetar med dator och skrivbord ska det helst ske justering i 
förebyggande syfte då bildskärmar bidrar med tillskottsljus. Det är viktigt att ha bra 
belysning, inte bara vid arbetsplatsen utan även där personalen vistas under en längre tid av 
dygnet [54]. 
 

 

Figur 2010. Rekommenderade mätpunkter och ljuskrav i en arbetsplats.  
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11. Hinder 

I detta kapitel diskuteras olika hinder som upptäckts under arbetets gång. 

Orsaker för att inte kunna uppnå dagsljuskraven som ställs i de olika 

miljöcertifieringarna.     

 

11.1 Svårigheter med att uppnå dagsljuskrav 

 

Nuvarande byggnader klarar alla krav gällande miljö-, energi- och inomhusklimat samt övriga 

krav med goda marginaler där man alltmer eftersträvar certifiering i nivå guld. Dock är det 

svårt att uppfylla dagsljuskriterier. Orsakerna till detta problem ligger i att 

certifieringssystemen ej är anpassade för rumsdjup och omkringliggande byggnader som 

skuggar för dagsljus. Dessa omständigheter har begränsat möjligheten att uppnå 

dagsljuskraven. Många fastighetsägare har i nuläget slutat ansöka om miljöcertifieringar och 

avvaktar för nya certifieringsverktyg. 

Eftersom det inte finns några certifieringssystem för olika rumsdjup, är det svårt att få in 

dagsljus i husets centrum. Detta skapar ett stort hinder eftersom denna area ej kan utnyttjas 

optimalt.  

En lösning för att få in mer dagsljus i husets centrum är att leda in dagsljuset via fiberoptik 

eller konventionell optik. Denna lösning är skonsam mot miljön och ger en reducering i 

belysningsenergi under soltimmar, samt bistår med att uppfylla dagsljuskraven. Tidigare 

forskning påvisar att en ökning i dagsljusinsläpp i en miljöbyggnad förbättrar 

arbetseffektiviteten upp till 7%. En sådan lösning kan därför vara en lönsam investering. 

 

11.2 Simuleringsprogram 
 

Problemet med dagens dagsljussimuleringsprogram är att olika program redovisar olika 

resultat som gör att konsulten och arkitekten inte kommer överens. Detta leder till förvirring 

om vilka värden som överensstämmer med verkligheten och därför vilka värden man ska 

utgå ifrån. Olika program har olika indata som krävs för att studera dagsljus där det finns 

många viktiga faktorer som påverkar resultaten. ”Tillfredställandet av dagsljuskraven är 

beroende av att man placerar arbetsplatser i de zoner där dagsljuset är tillräckligt starkt, så 

den absolut största mest avgörande faktorn är rumsutformningen. Andra faktorer är 

omkringliggande byggnader, glaskvalitet, solavskärmning, golv- och väggmaterialens färg 

och glansvärde” av Mark Sonesson 2014.  Alla dessa faktorer har en viktig roll i vår 

simulering för att få ett mer noggrant resultat och ifall man inte tar till samma faktorer 

påverkas givetvis resultatet. 
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11.3 Tättbebyggt område  

 

I nuläget försöker man utnyttja marken till sitt fulla värde. Detta har lett till att byggnader 

står alldeles för nära varandra. Redan vid femvåningshus uppstår det stora problem 

eftersom solljuset inte når de nedersta våningarna i lägre hus mittemot. Med dålig planering 

kan det vara svårt att behålla balansen mellan god planering och bra dagsljusinsläpp. 

Stockholms stads krav för behovsbedömning kring området anger att: ”Den planerade 

bebyggelsen innebär att området förlorar sin öppenhet och att ytan för rekreation minskar 

med cirka 50 %. Antalet brukare ökar däremot med cirka 20 % genom den tillkommande 

bebyggelsen. Det bör framgå vilka ytor och värden som finns kvar på gården efter det att den 

nya bebyggelsen uppförts.” 

I Boverkets byggregler (BBR) är det tydligt angivet att en person som vistas mer än bara 
tillfälligt i ett rum måste ha god tillgång till direkt dagsljus för personens välmående. Enligt 
Miljöbalken, 9 kap måste man i bostäder ha tillgång till direkt solljus samt särskilt medge 
tillräckligt dagsljus. I Stockholms miljöförvaltning existerar ingen riktlinje som definierar 
begreppet ”tillräckligt” och som i detta sammanhang innebär att det vid tätbebyggda 
områden bör tas i akt hur god mängd dagsljus som bör tas in till grannbyggnaden eller hur 
det ska utföras för att uppnå BBR kraven. Vid nybyggnation kan det påverka den befintliga 
bebyggelsen i sin omgivning. Detta leder till behovsbedömningen av nybyggnationspåverkan 
på omgivningen avseende på sol- och ljusförhållanden att ”Områdets öppenhet försvinner 
och den nya bebyggelsen kommer därmed nära befintlig bebyggelse. Sol- och 
ljusförhållandena för den befintliga bebyggelsen riskerar därför att förändras. Även de nya 
bostäderna kan få dåliga ljusförhållanden. En sol- och ljusstudie bör därför utföras för såväl 
befintlig som tillkommande bebyggelse.” [36]. 

 
 

 
Figur 11. Problemet vid tätbebyggelse. 

Figur 24 visar problemet av tätbebyggelse som kan vara ett hinder för dagsljusinsläpp för 

grannhus. Detta försvårar möjligheten att miljöcertifiera vissa byggnader och bidra till en 

dålig arbetsmiljö för personer som befinner sig i de skuggade byggnaderna.  
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11.4 Är dagsljusinsläpp ekonomiskt lönsamt?  
 

I flera år har forskare undersökt dagsljuspåverkan på människans välmående och 

arbetseffektivitet, samt bevisat för företag den ekonomisk lönsamhet som en god 

arbetsmiljö med bra ljusinsläpp ger. Markus (1967) undersöktes ett arbetskontor med 400 

anställda i Storbritannien. Han fann att det är väldigt viktig med solljusinsläpp och bra utsikt 

eftersom det effektiviserade arbetet och medförde färre sjukskrivningar. En annan 

undersökning av (Ne'eman et al. 1984) som utfördes i Missouri av en kontorsbyggnad med 

162 anställda gick ut på att visa hur viktigt det är med dagsljus och bra utsikt och även 

rangordna de mest väsentliga attributen av arbetsplatsen. Forskningen visade att det är 

viktigt att tillfredsställa arbetarna med bra inomhusmiljö samt gott ljusinsläpp. En 

medarbetare som är missnöjd med sin arbetsplats medför drastiska konsekvenser på 

arbetsutförandet. Missnöjet kan ligga i att arbetsplatsen ligger på långt avstånd från fönstret 

med dålig belysning, eller att den har dålig utsikt. 

Ett experiment som ägde rum i Los Angeles visade att medarbetare som flyttat till en 

byggnad med bättre dagsljusinsläpp och bättre utsikt ökade produktiviteten med 5 % och 

den totala produktutgången med 25 % under ett halvår efter inflyttning. Det blev även 

rapporterat att sjukskrivningarna på företaget hade minskat med 6,8 timmar per person och 

år [36]. 

Tidigare forskning från USA har analyserat en livscykel av ett arbetskontor där förbättringar 

av en medarbetares arbetseffektivitet är kopplad till dagsljus. År 1999 var kostnaden för en 

arbetsplats $ 200 per kvadratfot (1 fot =0,305 meter) per år för löner. Energikostnader låg på 

$2 per kvadratfot per år och amorteringskostnader på $20 per kvadratfot per år. Som ett 

resultat av en 1 % produktivitet sparar företaget ett helt års energikostnader (figur 25).  

Lockheed Corporation hade flyttat 2700 av sina medarbetar till ett nytt arbetskontor som är 

600 000 kvadratfot med högt dagsljusinsläpp. Företaget reducerade sin energikostnad med 

$500 000 per år samt att medarbetarna ökade sin produktivitet med 15 % och 

sjukskrivning/frånvaron från arbetet minskade med 15 %. Dessa förbättringar bidrog till $2 

000 000 i produktivitet för medarbetarna efter bara ett år på grund av förbättrat 

dagsljusinsläpp. 

 

Figur 12. Produktivitetsförbättringar med förbättrat dagsljustinsläpp. 
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12. Lösningar 

I detta kapitel diskuteras olika typer av lösningar för att föra in mer dagsljus 

i byggnader. Många av dessa lösningar är effektiva och kan öka 

ljusinsläppet för att uppfylla dagsljuskrav som ställs från olika typer av 

miljöcertifieringar. Även då dessa lösningar existerar finns inga klara svar 

om de får användas för att uppnå kraven.    

 

12.1 Införande av dagsljus i byggnader  
 

I de flesta dagsljuslösningar försöker man utnyttja solljus eftersom solljuset under en solig 

dag kan bidra med upp till 100 000 lumen per kvadratmeter på byggnadens fasad. Detta 

innebär 100 000 lux. Utmaningen med att hitta en lösning för att utnyttja ljuset är att ha en 

effektiv lösning för att minska förluster vid ledning av ljus och hitta en bra lösning för ett 

jämnt distributionssystem av ljuset i en byggnad. En annan utmaning är att ha en liten men 

effektiv samlingsarea av dagsljus. Än idag finns inget system som är hundra procent effektivt, 

vilket innebär att absorptionsarean är proportionell mot effektiviseringsgraden. Tricket för 

att hitta den lämpligaste lösningen är att maximera dagsljusinsläppet för att få en bekväm 

arbetsplats men även att styra och sprida ljuset jämnt för att det inte ska bidra till en 

obehaglig känsla[36]. Det finns två typer hur man kan föra in dagsljus i en byggnad. Den 

första lösningen är att föra in dagsljus från taket in till byggnaden. Takfönster är den 

simplaste beskrivningen av denna lösning. Ett annat sätt att föra in dagsljus från taket genom 

att använda Light pipe system som för in dagsljus från taket till nedre våningar i ett höghus. 

Komponenten som kompletterar Light pipe är solfångare som fångar upp solljuset. 

Solfångaren kan vara en enkel spegel eller en avancerad apparat beroende på mängden 

solljus som ska absorberas, sedan koncentreras ljuset till en mindre area för att kunna 

vidaretransporteras. För att förbättra solsamlingen kan man använda en Sun Traker [36].som 

konstant förföljer solen och effektivt absorbera solljuset under dygnet.  

 

Figur 13. Införande av dagsljus med hjälp av Light pipe. 



 

60 
 

Den andra lösningen är att släppa in dagsljus genom sidoinsläpp av byggnaden. Fönster är 

den enklaste beskrivningen av denna metod. För att förbättra dagsljusinsläppet och kunna 

föra ljus längre in i byggnaden kan man komplettera fönsterrutan med så kallade prismor 

och/eller speglar för att få in ljus och ge det en bättre spridning. 

 

Figur 14. Ljusspridning med Shelf Lighting. 

 

Shelf Lighting är en bra lösning som bidrar med en mer jämn fördelning och bättre spridning 

av dagsljus över hela rummet i jämförelse med ett rum med enkla sidofönster. Det hjälper 

även med att hindra direkt solljus för de som befinner sig nära fönster. Shelf Lighting 

fungerar som bäst vid direkt solljus. Översidan av shelf består av ett material med hög 

reflektants. Detta system är en bra lösning eftersom det minskar energikostnaderna genom 

reducerad elanvändning och minskad kylningskostnad under sommartid. Det hjälper oss 

även att nå miljöcertifiering vid tätbebyggda områden [36]. 

Det finns olika typer av Shelf Lighting beroende på vilka omständigheter man befinner sig i 

och hur mycket ljus man vill föra in. 

 

12.2 Prismatic systems  

 

Prismatic glazing används för att omdirigera solljus samt sprida ljuset i inomhusmiljön.  

Genom refraktion och reflektion vid kontakt av solljus på prisman reflekteras en del av ljuset 

in mot taket och sedan in till rummet. 

 

Figur 15. Prismatic systems under sommar- och vintertid. 

http://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.houzz.com%2Fshelf-lighting&ei=8M_0UvmsEaX9ywP9n4CwAg&usg=AFQjCNE5NlGDYhrNp0cBRNBjLrIqFSyXvg
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Metoden är inte vanlig vid ledning av dagsljus in i byggnader men som ljusspridning på ett 

mer optimalt sätt. Det finns begränsad forskning om att använda prisma för att absorbera 

och leda in dagsljus [36]. 

 

12.3 Sunportal system  

 

Sunportal är en uppfinning från Storbritannien. Metoden innebär att en parabol (Sun Traker) 

absorberar dagsljuset genom att följa solen, för att sedan leverera in ljuset genom ett rör till 

de nedre vårningarna. Denna metod kan även användas under molniga dagar. Sunportal 

påstår att dess teknik ger "de högsta överföringshastigheterna oavsett avstånd och i alla 

riktningar”.  Många experter håller inte med och säger att "Det är alltför begränsat för att ge 

naturligt solljus över långa avstånd i djupa plan.”. Andra tycket att det är en bra lösning men 

är alldeles för dyr [36]. 

 

Figur 16. Ljusets transport genom intern reflektion av fiberoptik. 

  

http://www.thesunportal.com/index.php
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13. Råd och rekommendationer 

I detta kapitel diskuteras gamla forskningsrapporter som har undersökt 

mängden dagsljusinsläpp som krävs för att ha en god arbetsmiljö att vistas i 

och bevara en god arbetseffektivitet.            

 

13.1 Goda råd och rekommendation 
 

Forskning genomfördes 1991 av Boubekri för att undersöka effekten av sol och dess 

påverkan på ett arbetskontor. Man studerade solens inverkan på arbetarnas humör och 

arbetseffektivitet. Resultatet visade att måttlig mängd solljuspenetration mellan 25 % och 40 

% av rummets golvyta var optimal för att uppnå en god arbetsmiljö och glädje för 

kontorsarbetarna enligt Boubekri, 2008 

Annan forskning som har engelsk bakgrund indikerar att fönsterytan i en arbetslokal bör vara 

minst 30 % av golvrean för att en god arbetsmiljö med välmående kontorsarbetare ska 

uppnås enligt Ejhed J et al, 1988 

”På ett arbetskontor kan belysning vara orsaken till 75 % av byggnadens energianvändning. 

För att reducera energiförluster och uppnå gott dagsljusinsläpp rekommenderas följande 

fönsterstorlekar: 

 Glasets nedre del ska vara ≤ 0,9 meter över golvytan. 

 Glasets övre del ska vara ≥ 2,2 meter över golvytan. 

 Glaspartiers bredd ska vara ≥ 1,0 meter. 

 Ett rum med mer än 5 meters djup ska ha ≥ 1,15 meter breda glaspartier. 

 Summan av alla glaspartiers bredd ska vara ≥ 55 % av bredden på rummet. ”enligt 

Augustesen et al, 2006  

 

Människan föredrar att bo och arbeta i lokaler med mer dagsljus och av den anledningen bör 

det installeras takfönster för att öka ljusinsläppet. Detta kan minska risken för sjukdomar och 

klagomål med 20 % respektive 25 % för personer som inte jobbar nära yttre fönster. 

För att uppnå en dagsljusfaktor på 4 % för ett takfönster, behövs 7 % till 15 % av takytan. 
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14. Handberäkningar  

I detta kapitel utförs handberäkningar för att senare i arbetet ytterligare ha 

en faktor för jämförelse av mätningar och simuleringsprogram.            

 

14.1 Rekommenderad beräkningsmetod: 
 

För att beräkna storleken av HK (himmelkomponenter), URK (utereflekterade komponenter) 

och IRK (inrereflekterade komponenter) finns vissa faktorer som är viktiga att känna till. 

Dessa faktorer är storleken och placeringen av fönster i förhållande till den studerade 

punkten, fönstrets transmissionsegenskaper, avskärmningar och hinder samt rumsytornas 

reflektionsfaktorer. För att underlätta handberäkningar som utvecklats i England av 

Hopkinson år 1966 rekommenderas att man utgår från placering och geometrisk beskrivning 

av fönsteröppningar vid beräkning av HK, URK och tabellvärden för IRK. Denna räknemetod 

och tabeller bygger på mängden dagsljus som når mätpunkten efter en upprepande mängd 

reflektioner (se figur 32). Vid hänsynstagande av glasets lutning används dagsljusgradskiva 

som tidigare har publicerats för fönster med lutningarna   ,               Mängden dagsljus 

kan variera kraftigt över rummet, därför går det inte att förenkla beräkningen ytterligare och 

bevara rimlig noggrannhet. 

Detta beräkningssätt är en förenklad metod som kan användas under vissa förutsättningar 

beträffande rumsstorlek, rumsytans reflektionsfaktor och fönsters orientering i rummet. 

Metoden som ger glasyta i förhållande till golvyta beskrivs i Svenska standarden SS 91 42 01.  

 

 

                  (10) 

 

HK  Himmelskomponent 

IRK  Inrereflekterad komponent 

URK  Utereflekterad komponent 
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Figur 17. Dagsljus från reflektionsytor. 

14.2 Himmelskomponenten (HK) 
 

 

Figur 18. Dagsljusgradskiva 

Förutsättningar: 

Fönsterhöjd: 2,2 meter. 

Fönsterbredd: oändlig. 

Mätpunkt: beräknas en meter från fönsterkarmen och 0,8 meter från golvets yta.  

Vinkel mellan PD och PN:       . Ger således korrektion 0,14 och verkan för överkant (PD) 

6,2 %. 

Vinkel mellan PC och PN:    . Ger således korrektion 0,52 och verkan för underkant (PD) 

1,2 %. 
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Figur 19. Avskärmning av byggnader i närheten. 

                          (11) 

Hela således korrektionen 

0,14+0,52=0,66     (12) 

Vilket innebär att fönstret ger en himmelskomponent 

                     (13) 

                           (14) 

Antagande av reflektionsfaktor yta 20 %. 

                       (15) 

Inne reflekterad komponent (IRK). 

         
(          )  

 (     )
(           )    (16) 

N  Antal rutor i fönster (1-3st) 

G  Glasarean 

A  Arean av alla rummets begränsningsytor 

R  Medelvärdet av alla ytornas reflektionsfaktorer 

C En faktor som beror av himmelens luminansfördelning och 

skärmvinkeln till angränsande byggnader, se tabell 31. 

    Motsvarande medelvärde av reflektionsfaktorerna på tak och 

väggar över fönstrets medelhöjd. 

    Medelvärdet av reflektionsfaktorerna på golvet och de delar av 

väggarna som ligger under fostrets medelhöjd (exklusive 

fönsterväggen själv).   

 

         
          

  (      )
(          )        (17) 

                           (18) 
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Figur 20. Himlens luminansfördelning och skärmvinkeln till angränsande byggnader. 

           (
    

  
)      (    )   (19) 
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15. Simuleringsprogram  

I detta kapitel analyseras olika typer av simuleringsprogram för 

dagsljusberäkningar. Studerande av programmens fördelar och noggrannhet 

för att sedan få möjligheten att kunna jämföra med verkligheten.        

 

15.1 VELUX Daylight Visualizer  
 

VELUX Daylight Visualizer är ett simuleringsprogram som används för design och analys av 

dagsljus. Programmets avsikt är att hjälpa yrkesverksamma att förutse och dokumentera 

dagsljusnivåer i förhandsstadiet. Husmodellen kan ritas direkt i programmet eller importeras 

som en 3D modell med tak- och fönsterdetaljer för att underlätta samarbetet mellan olika 

parter. I programmet kan man undersöka specifika tider under året, vädret, orienteringen av 

byggnaden och även påverkan av omgivande byggnader. Information som kan framtas från 

programmet är ljusstyrka, dagsljusfaktor, dagsljus- och solljusanimationer och luminans.  

För att undersöka felmarginalen hos programmet i jämförelse med verkligheten utfördes ett 

experiment av (VELUX Daylight Visualizer passerade CIE 171:2006 testfall) och man kom 

fram till att det vid rätt inställningar fås maximala felet till mindre än 5,13 % och medelfelet 

till 1,29 % [37]. 

 

15.2 Integrated Environmental Solutions (IES) 
 

ISE simuleringsprogram är ett BPM-program (Buildings Performance Modelling). Ritningar 

kan importeras från Revit Architecture, AutoCAD eller Sketchup och används för att studera 

dagsljus, sol och energi och även interna påverkan på byggnader i tidigt stadium för att 

skapa en god strategi för en hållbar konstruktion som i sin tur kan leda till en god ekonomisk 

lösning [38]. 

15.3 ParaSol  
 

ParaSol är ett enkelt program som används för att ta fram g-värdet för olika fönstertyper. I 

programmet kan man även välja olika typer av solavskärmningar och olika typer av solskydd. 

Man kan även skapa eget solskydd och införa det i programmet. 
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Figur 21. ParaSol.  
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16. Simulerings program och mätningsresultat 

I detta kapitel redovisas inställningarna som ställts in i de olika 

simuleringsprogrammen samt resultaten. 

 

16.1 Indata för Velux Daylight Visualizer 
 
Faktorer som togs hänsyn till i simuleringsprogram:  
Golvarea för rum 1 (    )       . Dubbelglasad fönsterarea (      )          
Fönstret är mot södra sidan av fasaden med ett g- värde (g står för gain) på 0,70, och LT-
värdet på 0,7(enligt program ParaSol, se bilaga nummer 3). Golvet som är valt i programmet 
är parkettgolv, taket är vitt, innerväggen mot fönsterfasaden röd och resterande väggar vita. 
Rummen är lättmöblerade med vita bord. I programmet kan man inte sätta innerglasväggar 
eller olika typer av g-värden ifall det skulle vara olika typer av glas. Programmet kan heller 
inte ta hänsyn till olika höjdnivåer på lokalen som skulle undersökas vilket kan påverka 
resultaten eftersom beräkningar ska ta hänsyn till omgivningen. Cirka 11,3m från södra 
fasaden finns en arena med höjden 14,6m. Arenan blockerar solinstrålning till rum 1 och har 
en dålig reflektionsyta. 
 
Dagsljussimuleringen har ställts in på den 21 mars kl. 12:00 och halvmulen dag (se kapitel 8 
under rubriken 8.1 himmel, för att mer förstå vad det innebär) för att senare kunna jämföra 
olika resultat med samma omständigheter. 

 

16.1.1 Tabell för Indata i VLUX 

 
Rumsmått (b x h x d) 14 x 3,4 x 6 m 
Fönster 2 glas  Se bilaga X1 
Glasarea  33,6 m² 
g-värdet    0,64 
Ytterväggstjocklek  200 mm  
Innervägg   tung 
Golv och tak   trägolv och vitt tak 
Solskydd  inget 
Möbler   vita bord 

För att få en inblick av solbanan (se bilaga 7) i förhållande till byggnaden var god se på bilaga 

nummer 7  
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Figur 22. Rum 1 i WSPs huvudkontor. 

16.1.2 Resultat från Velux 
 

 

Figur 23. Resultat från Velux. rum 1 "Stockholm". 

 

 

Figur 24. Velux renderingsbild av rum 1 ”Stockholm”.  Figur 25. WSPs konferensrum, verklig bild. 
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Figur 26. Rum 2, " México ". 
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16.2 Indata för Integrated Environmental Solutions (IES) 

 
IES har samma förutsättningar som använts i tidigare program för att resultatet ska vara 
jämförbart. Skillnaden mellan IES och Velux är att man i IES kan ställa in egenskaper för olika 
väggar var för sig och olika glastyper med skilda glasvärden. En annan fördel med IES är att 
man i programmet kan ta hänsyn till alla rum samtidigt med skymda glasväggar emellan. 
(För mer information om indata var snäll och se bilaga nummer 3 till 6) 
 

 

16.2.1 Tabell för Indata i IES. Rum 1 

 
Rumsmått (b x h x d) 14 x 3,4 x 6,0 m 
Fönster 2 glas  Se bilaga X1 
Glasarea  33,6 m² 
g-värdet    0,64 
Yttervägg   lätt 
Innervägg   lätt 
Golv och tak   trägolv och vitt tak 
Solskydd  inget 
Mellanglasväggar med ett g-värde på 0,5 
LT-värde  0,7 

Se bilaga nummer 3 till 7 för mer information om inställningar i programmet 

16.2.2 Resultat från IES 
 

 

Figur 27. Slutresultat för IES. rum 1 "Stockholm". 
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Figur 28. Grafiskt resultat från rum 1 "Stockholm". 
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Figur 29. Dagsljusfaktor. 

  



 

75 
 

16.2.3 Tabell för Indata i IES. Rum 2 

 
Rumsmått (b x h x d) 2,8 x 3,1 x 4,5 m 
Fönster 2 glas  Se bilaga X1 
Glasarea  11,7 m² 
g-värdet    0,64 
Yttervägg   lätt 
Innervägg   lätt 
Golv och tak   trägolv och vitt tak 
Solskydd  inget 
Mellan och fasad glasväggar med ett g-värde på 0,5 (skimrad glas) 
LT-värde  0,7. 

(För mer information om indata var god se bilaga 3 till 6) 
 

 

 

 

Figur 30. Resultat från IES rum 2 ”México". 
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Figur 31. Grafiskt resultat från rum 2 "México". 
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16.3 Dagsljusberäkning, AF-metoden 
 

AF-metoden som tillämpas i miljöcertifieringssystem är en enkel metod och används idag för 

att bedöma dagsljusindikatorer genom andelen glasarea. Problematiken med AF-metoden är 

att den varken tar hänsyn till skuggningar av närliggande konstruktioner som kan bidra till 

avskärmning av dagsljus eller byggnadens placering. Detta innebär att en identisk byggnad 

kan uppnå samma betyg oavsett vart byggnaden skulle befinna sig. En annan egenskap som 

metoden inte tar hänsyn till är placering av fönster. Detta är en stor påverkande faktor som 

kan bidra till olika resultat beroende på placering i förhållande till rummet, även om 

storleken på glasarean är likvärdig.  
 

Rum Golvarea Fönsterarea AF Betyg 

Rum 1, ”Stockholm” 84 33,6 40 Silver 

Rum2, ”Mexico” 12,6 5,76 45,71429 Silver 

Rum 3, ”Kiruna” 7,28 6,24 85,71429 Silver 
 
Figur 32.  Resultat från AF-beräkningar. 

 

Beräkningar kan inte uppnå högre certifiering än silver enligt miljöbyggnad. Metoden är 

diffus och missvisande eftersom beräkningarna inte tar hänsyn till flertalet viktiga 

parametrar som har stor påverkan på resultatet. Eftersom beräkningsmetoden inte tar 

hänsyn till byggnadens orientering kan det ha stora konsekvenser, då dagsljusinsläpp har 

stor betydelse om ett fönster befinner sig i norr eller södra fasaden av byggnaden.  

En annan negativ egenskap är att metoden inte tar hänsyn till skuggningar i byggnadens 

omgivning. I det studerade fallet blockeras solinsläppet till rummet med en 14.6 meters 

arenavägg som befinner sig i närheten av byggnaden. Detta påverkar inte AF-resultatet då 

rummet har ett bra förhållande mellan fönsterarea och golvarea. AF-metoden går att 

kombinera med andra metoder vilket ger en möjlighet att manipulera resultaten. 

Manipulering kan ske genom att tillämpa AF-metoden på skuggade ytor och dagsljufaktorer 

på de resterande ytorna.  
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16.3.1 Resultat från mätare nummer 1 
 

Tabell 12. Resultat från mätare nummer 1- 

 

16.3.2 Resultat från mätare nummer 2 
 

Tabell 13. Resultat från mätare nummer 2. 
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17. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel redovisas de diskussioner som hjälpt till att komma fram till 

slutsatserna som dragits utifrån litteraturundersökning, resultat med mera. 

17.1 Jämförelse mellan de två olika mätarna: 
 

Vid mätningar upptäcktes stora felmarginaler mellan de två olika mätarna. Mellanskillnaden 

översteg 100 LUX. Detta kan ha stor påverkan på slutresultaten vid miljöcertifiering. Om vi 

ser på resultaten som har mätts upp i mitten av rummet ser vi att mätare 1 (se Bilaga 1) ger 

oss en dagsljusfaktor på 1,62 (se tabell 10) och mätare 2 (se Bilaga 2) ger oss en 

dagsljusfaktor på 2,03 (se tabell 11). Vid miljöcertifiering skulle resultaten från mätare 

nummer 2 godkännas och resultaten från mätare nummer 1 underkännas. 

Mätare nummer 2 var cirka fem gånger billigare och hade en felmarginal på  10 %. Vid 

mätningar visade mätare nummer 2 alltid ett högre värden än mätare nummer 1. Detta 

innebär att mätare nummer 2 ger en högre dagsljusfaktor, och därmed uppnås 

dagsljuskraven enligt miljöbyggnad. Man kan alltså fuska för att öka sin chans att klara av 

dagsljuskrav. 

 

Figur 33. Dagsljusmätning med två olika mätare. 

Vid mätning av dagsljus utomhus ser vi på figur 46 att det är drygt 1000 Lux i skillnad mellan 

de två olika typerna av mätare. Det är en extremt stor skillnad som kommer att påverka 

resultaten. På grund av dessa stora skillnader börjar man ifrågasätta tillverkarna av mätarna. 

Vilken av dessa mätare ger ett korrekt resultat, eller är båda fel och simuleringsprogrammen 

korrekta.   
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I början av detta examensarbete skulle skillnaden mellan resultat från 

simuleringsprogrammen och mätningar med mätare i samma konstruktion utredas. 

Eftersom det är en stor differens mellan olika mätare kan det blir svårt eftersom vi inte vet 

vilken av mätarna som ger ett mer korrekt svar.   

17.2 Jämförelse mellan simuleringsprogrammet Velux och mätvärden 
 

Programmet visade ett mycket högre värde från fönsterkarmen till 0,8 meter in i rummet. 

Detta kan vara väldigt missvisande vid undersökning av byggnaders dagsljusinsläpp och vid 

miljöcertifiering.  

Vid undersökning av dagsljusinsläpp med Velux över hela rummet får vi en bra spridning av 

dagsljuset. Dagsljusfaktor i mitten av rummet ligger mellan 2 och 3 (se figur 37), och vid 

innersta väggen som befinner sig mittemot fönsterytan ligger dagsljusfaktor på 1. I 

verkligheten visade det sig att det var en liten mängd av dagsljus som kom in i rummet med 

mindre än dagsljusfaktor 1,60 i mitten av rummet och 0,23 (se tabell 10) vid innersta väggen. 

 

Figur 43. Rum 1.                                                                    Figur 44. Arenan framför rum 1 och 2. 

I figur 44 ser vi att arenan skymmer rummen och hindrar dagsljusinsläppet till lokalerna. 

Detta är ett stort problem eftersom nuvarande dagsljuskrav som ställs av LEED och BREAM 

nästintill skulle vara omöjligt eftersom man ska täcka av 80 procent av rummets golvarea. 

Anledningen till att detta rum valdes var på grund av sin placering. Hur miljövänlig 

byggnaden än är uppfyller den ändå inte miljöcertifieringskriterierna på grund av att 

dagsljuskraven inte uppfylls. I dagsljuskraven är det många faktorer inblandade som man 

inte kan påverka, så som i detta fall byggnadens placering. Arenan står mitt i solbanans väg, 

mellan solen (se bilaga 7) och konferensrummet. 

Ett annat problem som upptäcktes under arbetets gång 

var att dagsljuskraven inte tar hänsyn till konstruktionens 

bredd. Dagsljus kan föras in i byggnaden med en och en 

halv gånger fönsterhöjden (se bild 45). I en bredare 

                   Figur 34 Dagsljus i en byggnad 
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byggnad är det svårt att nå dagsljuskraven där dagsljuset ska täcka 75 % till 80 % av 

golvarean beroende på vilken typ av certifiering. 

Om man ska uppnå dessa höga krav måste hela yttre fasaden vara inglasad. Det kommer 

bidra till högre energiförluster och värmekostnader under vintern, och kylkostnader under 

sommaren. Det kan även bidra till en högre solvärmelast. Detta drabbar byggnadens 

energianvändning negativ och innebär att det blir mindre miljövänligt.    

17.3 Jämförelse mellan simuleringsprogrammet IES och mätvärden 
 

IES hade ett bättre mätresultat i jämförelse med Velux och mätare nummer 1. Programmet 

gav dagsljusfaktor 12 vid 0,8 meter från fönsterkarmen medan mätinstrumentet gav ett 

medelvärde på dagsljusfaktor 13 (se figur 43). Undersöker vi dagsljusfaktorn i mitten av 

rummet får vi ungefär samma som simuleringsprogrammet. IES gav DF 1,0 medan mätningar 

gav 1,6. Resultaten av IES var mer imponerande och mycket bättre. 

I programmet hade man mer ”kontroll över modellen” där man kunde gå in i varje vägg som 

användes och ändra egenskaper och glansigheten av väggen och fönster. Det kan man inte 

göra i Velux. I IES kunde man även ta hänsyn till inre glasväggar och reflektion som bidrar till 

en högre dagsljusfaktor och en bättre spridning i lokalen vilket man heller inte kunde göra i 

Velux. 

17.4  Jämförelse mellan mätningar och AF-metoden 
 

AF metoden är missvisade eftersom den endast tar hänsyn till fönsterarean i förhållande till 

golvarean. I vårt fall, skymmer den 14,6 meter höga arenen dagsljuset, och detta inte 

inkluderas i beräkningarna. Vilket ger ett felaktigt och icke komplett resultat. Vid utförandet 

av mätningar konstaterades att dagsljuskraven inte uppfylls eftersom 80 % av golvarean inte 

täcks av dagsljus och inte når dagsljusfaktor 2. AF beräkningarna påstår att vi uppfyller 

dagsljuskraven som är satta och även krav för silvercertifiering. Metoden bör inte användas 

då den kan bidra till missförstånd och dåligt dagsljusinsläpp i en byggnad. 

17.5  Jämförelse mellan simuleringsprogram (IES) och handberäkningar 
 

Vid undersökning av en specifik punkt stämde handberäkningarna mycket väl med IES 

programmets resultat. Vid 0,8 meters höjd från golvets yta och 1 meter från fönsterkarmen 

beräknades DF till 11,9 med handberäkning och 12 med IES. Men tyvärr stämde inte 

handberäkningarna med Velux där programmet gav en DF på 8. Detta innebär att 

handberäkningar är mer pålitliga vid undersökning av dagsljuskrav än Velux. Vid användning 

av Handberäkningar står det ”Kan användas under vissa förutsättningar beträffade 

rumsstorlek, rumsytans reflektionsfaktor och fönsters placering i rummet. Metoden som ger 

glasyta i förhållande till golvyta beskrivs” enligt svensk standard SS 91 42 01. Men det står 

inte under vilka typer av förutsättningar den får användas. På grund av tidsbrist kunde inte 

fördjupning i handberäkningar för kontroll av flera punkter utföras. 
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17.6 Värmekamera 
 

I slutet av arbetet fanns det tillgång till en värmekamera som användes för att se mönstret 

som gavs av solljusvärme på kontoret. Med värmekameran ser man tydligt hur 

solljusinstrålningen är högre vid fönsterkarmen och avtagande ju djupare in i rummet man 

kommer (se bilaga nr 7,8).  

17.7 Dagsljuspåverkan på människans välmående och effektivitet 
 

Efter att ha studerat flertal forskningsrapporter angående dagsljuspåverkan på människans 

hälsa grundas förståelse om hur viktigt det är med bra dagsljusinsläpp i en byggnad. Då vi 

spenderar en stor del av vår vardag inomhus och då vi har få soltimmar är det en viktig 

faktor att ta hänsyn till.  Att investera i ett kontor som har ett bra solinsläpp är en smart 

investering eftersom det minskar sjukskrivningar och frånvaron från arbetet. Solinsläppet 

ökar även medarbetarnas effektivitet och ger en positiv påverkan på deras välbefinnande 

samt minimerar den så kallade ”vinterdepressionen”. Under de senaste 30 åren är det mer 

än 60 % av den svenska befolkningen som känner av dessa skiftningar i dagsljustillgång och 

det är cirka 10 % som anser att det är ett stort problem enligt Laike 2012.  

Det är viktigt att ha tillgång till rätt mängd av dagsljus på personalens arbetsplats för att de 

ska kunna utföra arbetet utan överansträngning. Detta är lönsamt för arbetstagarna och 

arbetsgivaren [62]. 

17.8  Jämförelse mellan simuleringsprogram Velux och handberäkningar 
 

Anledningen till att arkitekter använder Velux simuleringsprogram är för att det är gratis och 

lätt att använda. Programmet är väldigt begränsat och tar inte hänsyn till flera viktiga 

faktorer som är avgörande. Eftersom programmet är så fyrkantigt påverkas resultat och blir 

missvisande. För framtida dagsljussimuleringar är det fördelaktigt att investera i ett mer 

noggrant program. 

Nackdelen som jag upplevt med Velux är att det inte går att sätta rätt reflektantsvärde på 

alla ytor. Rummet som mätningarna utfördes på hade olika färger på väggarna, och det 

innebär att de har olika reflektantsvärden. Ett annat problem som jag träffade på var att jag 

inte kunde ställa in ena av innerväggarna som glasvägg. Dessa fel kan vara avgörande. 

För att kunna använda Velux på ett mer korrekt sätt krävs kunskap om ytterligare program 

så som Google SketchUp för att rita in modellen och senare exportera till Velux. Problemet 

som upptäcktes i Google SketchUp var att det var svårt att behålla rätt geometri och rätt 

materialegenskaper på rätt plats vid exportering av filen till Velux. Detta skapade hinder vid 

undersökning av större modell. På grund av dessa komplikationer var jag tvungen att rita 

varje rum som en egen modell för att få ett mer korrekt resultat. 
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Med hjälp av IES fick jag mer trovärdiga värden i jämförelse med mätinstrumentens 

mätningar. IES var mer verklighetstroget eftersom man kunde ställa in egenskaper för olika 

material i minsta detalj. 

Vid jämförelse av Velux och handberäkningar överstämde inte resultaten för DF då 

programmet gav en DF på 8 och handberäkningar en DF på 11,9. Dessvärre får inte 

handberäkningarna användas under vissa omständigheter enligt svensk standard SS 91 42 01 

men hittills vet jag inte vilka dessa omständigheter är.  

17.9 Slutsats från mätningar 
 

Mätningarna som utfördes på konferensrummet skulle användas för att undersöka vilken av 

följande simuleringsprogram som ger ett mer korrekt värde samt rätt dagsljusspridning i 

rummet. På grund av stora differenser mellan de två olika mätarna som översteg 1000 Lux 

uppstod många tveksamheter. Resultat av mätare nr 1 som hade en mindre felmarginal visar 

ett liknande mönster som resultatet från IES programmet.  

Vid användning av mätare nr 2 som visade på en större felmarginal kommer det inte 

överensstämma med simuleringsresultat. Detta kan vara ett problem ifall man ska utreda en 

konstruktion som i tidigare skede med hjälp av simuleringsprogram visat gott 

dagsljusinsläpp. Mätningar kommer visa att resultaten från simuleringsprogramen inte 

överensstämmer med verkligheten.  

Det är tråkigt att få så stora differenser mellan de två olika mätarna. Detta kan betyda att 

leverantörerna inte levererar rätt kalibrerade mätare med större felmarginal än det som 

påstås. 

17.10  Slutresultat från miljöcertifieringssystem 
 

Dagens krav om dagsljusinsläpp i de olika typerna av miljöcertifieringar är alldeles för höga 

och overkliga. Kraven som ställs måste utvecklas för att ge tydligare riktlinjer om hur man 

kan göra för att nå dessa krav. 

Under arbetets gång märktes att dagsljuskraven inte tar hänsyn till många viktiga och 

påverkande faktorer. Kraven är inte anpassade till byggnadens förutsättningar och kan inte 

kan påverkas i efterhand. En av orsakerna till dessa problem är att det inte finns tydliga krav 

som ställs i BBR. En del av kraven står under allmänna råd, vilket har misstolkats av 

arkitekter och därför inte tagits hänsyn till. Ett annat misstag som upptäcktes i BBR är att det 

vid tätbebyggelse står att dagsljusinsläpp mellan byggnader ska var ”tillräckligt”. Eftersom 

det inte finns tydliga riktlinjer om vad tillräckligt är har alla valt att tolka det på sitt sätt vid 

planering av konstruktioners placering. Kraven tar heller inte hänsyn till husets bredd för att 

kunna uppnå dagsljusfaktor 2. För att nå dessa krav kan man inte bygga konstruktioner som 

är bredare än 3 gånger fönsterhöjden. Detta kommer leda till mer energianvändning under 

vintrarna för att värma upp konstruktionen och nerkylning under somrarna.” Arkitekter bör 

utbildas i hänsynstagande till dagsljusplanering, och använda dagsljus på ett medvetet sätt i 

designprocessen. Det finns idag mycket kunskap om hur man bör hantera ljusinsläpp i 
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byggnader för att optimal dagsljusutvinning. Tyvärr har glasade fasader ibland lett i fel 

riktning. Dagsljus kan ju också bli för mycket därför är det mycket viktigt att dagsljus kommer 

in tidigt i designprocessen” enligt Laike 2012. 

En annan av dessa faktorer som kraven inte tagit hänsyn till är byggnadens placering och 

närliggande konstruktioner. Anledningen till varför jag valde att studera just dessa 

konferensrum var på grund av deras placering i förhållande till arenaväggen som befinner sig 

alldeles för nära, och för att det hindrar en stor del av dagsljusinsläppet (se bilaga nr 7). I ett 

sådant fall är det omöjligt att nå dagsljuskraven även om de skulle uppnå resterande krav 

som ställs för miljömärkning [62]. 

I vissa fall vid LEED och BREEAM certifiering har man valt bort poäng för dagsljus eftersom 

man ansåg att det inte var lönsamt att satsa på sådana poäng. Istället har man valt att satsa 

på andra områden. Detta är väldigt dåligt eftersom man har slutat engagera sig inom 

dagsljusinsläpp, vilket har lett till att det inte finns några bra lösningar för att kunna uppfylla 

dagsljuskraven och minska energiförbrukning. 

 

17.11  Slutsats angående AF-metoden 
 

Metoden utgår endast från förhållandet mellan fönsterarean och golvarean, vilket kan vara 

missvisande i vissa fall. Det kan bli ytterligare fel när man väljer att blanda AF-metoden med 

andra metoder. Detta gäller speciellt om man väljer att använda AF-metoden för de 

mörkaste rummen i en byggnad och simuleringsprogram för de rum som har bra 

dagsljusinsläpp för att totalt få ett bättre resultat. 
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18. Felkällor 

I det här kapitlet presenteras alla fel som kan ha inträffat eller påverkat 

resultatet under arbetets gång. 

 

18.1 Mätningar 
 

Mätinstrumenten där mätare nr 1 har en felmarginal på 3 % och mätare nr 2 en felmarginal 

på 10 % är en av felkällorna.  Mätare nr 2 hade en större felmarginal på den negativa sidan 

(-10 %) då den alltid visade ett högre värde än mätare nr 1. Vid mätning utomhus gav 

mätarna över 1000 Lux i skillnad. Denna stora skillnad påverkar mätresultaten markant. På 

grund av begränsad budget och material fanns ingen möjlighet att använda en mer noggrann 

mätare för att undersöka den exakta mängden dagsljus. 

18.2 Velux 
 

Programmet kunde inte ställa in innerväggar som glasväggar. Detta kan ha stor påverkan på 

ljusreflektion och spridning i rummet. En annan påverkande faktor är innerväggarnas färg. 

Konferensrummet har en rödmålad vägg och resterande väggar är vitmålade. Det gick inte 

att ställa in varje vägg separat vilket kan påverka ljusreflektionen i rummet.  

Detta program kunde inte heller bestämma konferensrummets starthöjd. Detta innebar att 

det ej går att studera rummet från flera håll förutom via bottenvåningen. Det i sin tur 

begränsar möjligheten att jämföra liknande rum som skulle kunna befinna sig i högre upp. 

18.3 Vädret 
 

Den 21 mars kl. 12:00 då mätningarna utfördes var vädret väldigt skiftande, 

simuleringsprogram kan dock ta hänsyn till vädret till en viss gräns. På grund av skiftande 

väder påverkas då mätresultatet. Orsaken till detta fel är mjukvarans begränsning. 

 

18.4 Mänskliga fel 
 

En annan felkälla är den mänskliga faktorn. Eftersom det bara är en person som utfört 

mätningarna dröjde det en stund tills alla mätningar blev klara. Solen rör sig med en 

konstant hastighet varför den under mätningarna hunnit förflytta sig från första till sista 

mättillfället. Ultimat, för att undvika detta, är att det finns lika många personer som mätare 

och mätomgångar som behövs utföras. Under samma tidpunkt ska alla mäta för att få det 

exakta resultatet då solen befinner sig i samma position. Eftersom det inte fanns så många 

personer med lika många noggranna mätare kunde denna felkälla inte undvikas. 
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20. Bilagor 
 

1. Mätare med en lägre felmarginal. 

2. Mätare med en högre felmarginal.  

3. IES programinställning av fönster som användes i modellen. 

4. Inställning av g-värdet på olika material i IES. 

5. Avancerade inställningar på IES. 

6. Rumsljusanalys i IES. 

7. Solbana kring kontoret som undersökts. För att få en inblick om hur arenaväggen står 

i vägen för dagsljusinsläpp till konferensrummet.  

8. Bilder från värmekameran. 

9. Bilder från värmekameran. 

10. Dagsljusgradskiva 

11. Breeam europe commercial 2009 assessor manual 

12. Manualen för LEED poäng system.  
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20.1 Mätinstrument  
I detta experiment används två typer av mätinstrument med olika mätfelsmarginaler för att 

kunna jämföra resultat med varandra samt med resultat från simuleringsprogram. 

20.1.1 Mätare nummer 1 (Bilaga 1) 

 

 

Denna mätare har en mätningsmarginal från 0 till 99,99 Lux, B klassad som innebär att den 

har ett felmarginal på 3 % 
 

20.1.2 Mätare nummer 2 (Bilaga 2) 
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20.2 Bilaga 3 

    

 

 

20.3 Bilaga 4 
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20.4 Bilaga 5 

 

 

20.5 Bilaga 6 
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20.6 Bilaga 7 
 

 

Figur 35 Soblarna. 
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20.7 Värmekamera 
 

20.7.1 Bilaga 8.a 

 

20.7.2 Bilaga 8.b 
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20.7.3 Bilaga 9.a 

 

 

20.7.4 Bilaga 9.b 
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20.8 Bilaga 10 
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20.9 Bilaga 11 
Breeam europe commercial 2009 assessor manual. 

 

20.9.1 BREEAM - Kapitlet om energi  

Informationen om de olika områdena i BREEAM är tagen ur ett tidigare examensarbete där 
eleven översatt BREEAM Europe Commercial 2009 Assessor Manual från engelska till 
svenska. 
 
Under byggnadens konstruktion finns det ett schema över bevis som ska uppfyllas och 
samlas in för varje kategori. Ett som är halvvägs in i processen och ett efter tillverkningen. Då 
schemat är uppfyllt för specificerad kategori kan poäng tilldelas.  
20.9.2 Ene 1  Energy efficiency  

Energieffektivitet  
Ger upp till 15 poäng. Lägsta krav på 6 poäng för betyget utmärkt [E] och 10 poäng för 
betyget utomordentligt [O].  
Målet med kategorin är att känna igen och bidra till att byggnader konstrueras för att 
minimera den operativa energianvändningen. Det är två alternativ inom Ene 1 som är 
relevanta för detta arbete.  
 

20.9.3 Alternativ 1  

Alternativ 1 handlar om att bestämma energiprestandan för byggnaden genom att använda 
nationella beräkningsmetoder.  

1. När det finns nationella beräkningsmetoder använder man dem för att ha 
som referens. De används när man jämför den procentuella förbättringen av 
den projekterade byggnadens energiprestandaindex mot nuvarande standard 
för byggnaders energiprestandaindex, som definieras enligt 
energideklarationen.  

2. Modellera byggnaden genom godkänd programvara enligt nationella 
beräkningsmetoden utförd av en kvalificerad ingenjör i energimodellering eller 
av ackrediterad expert.  

3. Den procentuella förbättringen jämförs sedan med Tabell 8, för att ta fram 
den poäng byggnaden får. Förbättringen i procent avrundas nedåt. Exempelvis 
innebär en förbättring på 50% 11 poäng och inte 12 eftersom det avrundas 
nedåt till 45%.  
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Den procentuella energiförbättringen får man fram genom att ta skillnaden mellan 
byggstandarden och byggnaden, genom byggstandarden (CSBEPI-BEPI)/CSBEPI.  
Med CSBEPI menas den befintliga byggnadsstandardens energiprestandaindex och med BEPI 
menas den aktuella byggnadens energiprestandaindex.  
 

20.9.4 Alternativ 2  

Alternativ 2 handlar om att bestämma energiprestandan av byggnaden genom att ta hjälp av 
en dynamisk simuleringsmodell. Exempel på program som använder dynamiskt 
simuleringsmodell är IDA ICE, IES och TAS, vilka tar med byggnadsstommens energilagring i 
beräkningen över tiden. För att Alternativ 2 ska följas ska följande punkter uppfyllas:  

1. Då inte nationella beräkningsmetoder finns i Sverige kan den projekterade 
energiprestandan beräknas med värden från konstruktionen genom att 
använda erkända simuleringsverktyg, exempelvis IDA ICE.  

2. Antalet erhållna poäng som tilldelas utgår ifrån den förväntade 
energiprestandan för projektbyggnaden jämförd med byggnadsstandard. För 
Sverige är det nu BBR 18 eller europeiska standarden som används. Om detta 
inte finns använder man den amerikanska standarden A:90.1:G.  

3. Personen som gör modelleringen ska vara kvalificerad som 
energimodellerings-ingenjör och är ansvarig för att indata i modellen är 
lämplig.  

4. Samma betygsskala och procentuella förbättringstabell, Tabell 8, som 
användes i Alternativ 1 används även här, med samma avrundningsprincip.  
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20.9.5 Alternativ 3  

Om det inte finns nationella energiberäkningsmodeller, kan en utbildad BREEAM- sakkunnig 
använda kontrollistan A7 som finns i BREEAM-manualen för att bedöma energikonstruktions 
egenskaper och tilldela poäng, se Bilaga 7.  
Exceptionell nivå  
För att uppfylla kriteriet för exceptionell nivå och få innovationspoäng tilldelat måste 
byggnaden först ha tilldelats femton poäng från Alternativ 1 eller 2 och byggnaden ha 
modellerats genom användning av simuleringsprogram där programmet är godkänt av 
nationella krav och kontrollistan A10 i BREEAM. Den första innovationspoängen kan sedan 
tilldelas om bevis uppvisats på att byggnaden är konstruerad att vara en koldioxidneutral 
byggnad, baserat på efterfrågan av fastighetsenergi. Ytterligare ett innovationspoäng kan 
tilldelas efter att bevis uppvisats på att byggnaden är konstruerad att vara en faktiskt noll- 
koldioxidbyggnad. Detta baseras på byggnadens efterfrågan på fastighets- och driftenergi.  
Referensdokument A10 i BREEAM  
A10 är ett dokument som ger nödvändig information för att uppfylla kraven som ställs i 
BREEAM Commercial 2009 Assessment Manual. I A10 finns kraven som finns i olika länder 
och som är definierade av europeiska standarden.  
För detta examensarbete behöver ingen speciell hänsyn tas till A10 eftersom endast Ene 6&7 
har nationella och europeiska krav på sig under energikategorin. Det relevanta i A10 för 
arbetet handlar om Ene 1, vilket handlar om simuleringsverktyget och vad det ska uppfylla. 
De vanliga simuleringsverktygen som kräver lite mer arbete för en simulering är generellt 
godkända som dynamiska simuleringsmodeller, exempelvis IDA ICE som används på SWECO, 
vilket är ett känt verktyg i Sverige. Även IES och TAS går bra att använda.  
Kravförtydliganden (Compliance methods)  

 Nya byggnader ska jämföras med riktmärken som gäller för energikriterier på nya 
byggnader.  

 En kvalificerad energimodellerande ingenjör, alternativt en ackrediterad expert, 
måste användas om det finns nationella beräkningsmodeller som kräver det.  

 
I fallet då det inte finns någon nationell energiberäkningsmodell som kräver en 
godkänd expert, kan en lämpligt kvalificerad energimodelleringsingenjör genomföra 
modelleringen. För att godkännas som kvalificerad för uppgiften krävs bland annat 
minst tre års erfarenhet av energimodellering.  

 Alternativ 2 är tillgängligt för konstruktionsgruppen då det inte finns några nationella 
beräkningsmodeller för byggnader eller där nationella byggnadsmodeller inte kräver 
dynamiska simuleringsmodeller. Används även då konstruktionsgruppen behöver en 
grundligare analys av byggnaden för att värdera byggnaden mot frågorna i BREEAM.  

 Då konstruktionsgruppen använder programpaket för modellering bör de kontrollera 
att programmet finns med i kontrollistan A10 för att se att programmet möter ställda 
minimikrav på minimikapacitet, konstruktionsfunktioner och tester.  

 
Då minimikraven är uppfyllda ges det slutliga godkännandet av BRE Global för att veta 
om den dynamiska simuleringsmodellen är godkänd för Ene 1. Här gäller även A:90:1 
som grund för byggnaden.  

 Rangordningsskalan utgår ifrån den procentuella förbättringen byggnaden har mot 
grundkraven som följer de nationella byggnadskraven.  
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Utdata från byggnadsmodellen kan vara i antingen kWh eller CO2-utsläpp, eftersom 
den procentuella förbättringen blir den samma för tilldelning av Ene 1 poäng.  

 Förnyelsebart och låga koldioxidinstallationer är en del av projektet och därför 
bedöms det under denna fråga. Installation av låg- eller nollkoldioxidteknologier 
(LZC) kan användas för att förbättra projektbyggnadens energiprestanda. LZC-
teknologin kan bli installerad på plats, nära platsen där en privat ledning är 
framdragen eller utanför anläggningen med godkänd förnyelsebar energi.  

 Godkänd extern förnyelsebar energi definieras som förnyelsebar energi som 
producerats utanför anläggningen men inom landet och bedöms enligt:  

- Skapa nyinstallerad produktionskapacitet som är konstruerad för att möta 
lasten från byggnaden.  

- Är utöver kapaciteten som redan krävs enligt befintliga åtaganden.  

 Elektricitet från en LZC-producerande energikälla som exporteras till nätet får 
medräknas i beräkningarna som om den var använd i byggnaden.  

 Kravet på energiprestanda kan variera beroende på byggnadsstorlek, användning, 
tjänster och hyresgästens aktiviteter. Ibland måste hela byggnaden certifieras, i 
andra fall är det varje hyresgästs individuellt hyrda area i byggnaden som certifieras. 
Oftast omfattar bedömningen hela byggnaden. Vid certifiering med bedömning av 
fastighetens energiprestanda, ska den innehålla utrymmen som används av, om inte 
annat anges, bli uppdelad och räknas som separata enheter. Andelen gemensamma 
ytor i varje enhet, ska motsvara förhållandet mellan varje enhets area, som en andel 
av alla enheters totala area.  

 
Alla enheter, värmesystem och gemensamma utrymmen inom den bedömda 
byggnaden måste vara inräknade för att bedömas av Ene 1.  

Slutbedömningen av kategorin måste ta hänsyn till ändringar i specifikationen under 

byggandet och att uppmätta luftläckage, läckage i kanalsystem och fläkteffekter finns med. 

 

20.9.6 Ene 2   Sub-metering of substantial energy uses  
Delmätning av omfattande energianvändning  

Ger 1 poäng. Krav på 1 poäng för väldigt bra [VG].  
Målet är att känna igen och uppmuntra installationer av delmätningssystem som underlättar 
övervakningen av den energi som används. Det finns två bedömningskriterier som kan väljas 
för att uppfylla kraven och erhålla poängen för denna underkategori:  
1. Separata energimätare där den slutliga energianvändningen redovisas med delmätningar 
för följande system:  

a) Rumsuppvärmning.  

b) Varmvatten.  

c) Luftfuktare.  

d) Kylare.  

e) Viktiga fläktar.  

f) Belysning.  
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g) Små apparaturer (belysning, datorer och andra små energianvändare kan 
vara på samma energimätare då de mäter varje våningsplan).  

h) Andra större energikonsumerande objekt.  

2. Där ett fastighetsövervakningssystem blivit installerat, med individuell övervakning och 
med resultat från systemen enligt punkt 1.  
 
Kravförtydliganden  

 På grund av traditionella distributionsmetoder kan det bli problematiskt att 
kostnadseffektivisera en separat mätning av belysning från små apparaturer. Det gör 
att det går bra att ha gemensam mätning, men att man skiljer mellan de olika 
våningsplanen eller hyresgästerna beroende på vad som är lämpligt.  

 Andra större energikonsumerande objekt kan inkluderas, beroende på verksamhet. 
Exempel på större objekt är köksanläggning, kylrum, laboratorieanläggning och 
transportsystem som hissar och rulltrappor.  

 Då den nominella inkommande värmeeffekten av byggnadens huvudpanna ligger 
över 10kW, men under gränsvärdena som är givna i Tabell 9 för anläggningar 
behöver separata mätningar göras. Delmätningar av huvudpannan krävs för att 
uppfylla kraven för denna sektion.  

 Energimätarna måste vara placerade i ett lättillgängligt område som möjliggör enkel 
avläsning för driftpersonal och anläggningschefen. Vanligtvis brukar dessa placeras i 
kontrollrummet eller distributionsrum.  

 I byggnader med flera centraliserade enheter med produktion av kyla och/eller 
värme till byggnaden och hyresgäster ska delmätningar göras tillsammans med 
energikonsumerande enheter som är listade under bedömningskriterier.  

 

 
 
20.9.7 Ene 3   Sub-metering of high energy load and tenancy areas  

Delmätningar av höga energilaster och hyresgästutrymmen  
Ger 1 poäng.  
Målet är att identifiera och uppmuntra till installationer av energidelmätningar som 
underlättar övervakning av energianvändning hos hyresgäster och slutanvändare.  
Bedömningskriterier  
Följande kriterier ska tillmötesgås för kontorslokaler:  
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1. Tillhandahålla tillgängliga delmätningar som visar energiförsörjningen till 
varje hyresgäst. Om det endast finns en hyresgäst, ska relevanta funktionsareor 
inom byggnaden del mätas.  

2. Mätarna ska ange slutenergianvändningen.  
 
När totala ytan för bedömningsområdet är mindre än 500m2 definieras det som en liten 
enhet och då behövs inga separata delmätningar för varje enhet. Då ytan för en eller flera 
områden är större än 500m2 definieras det som en stor enhet. För övervakning av berörd 
area inom enheten, behövs tillräckligt med delmätningar som täcker det nödvändiga 
behovet av värden på byggnaden. 
 
 
20.9.8 Ene 4   External lighting  

Yttre belysning  
Ger 1 poäng.  
Målet är att identifiera och uppmuntra användande av energieffektiva belysningsarmaturer 
för utvändig bebyggelsearea. Syftet är att minska energianvändningen för belysningen, men 
samtidigt värna om en bra belysning.  
Bedömningskriterier  
Följande kriterier ska tillmötesgås om krav på utomhusbelysning finns och poäng ska 
uppnås:  

1. Belysningsarmatur på utvändig byggnadsarea, tillfartsvägar och gångstigar 
ska ha en belysningseffektivitet på minst 50 lumen per Watt (lm/W) och ett 
färgåtergivningstal (Ra) högre än 60 eller minst 60 lm/W när lampan har ett Ra-
värde på mindre än 60.  

2. Belysningsarmatur till parkeringsgarage med tillhörande vägar och 
strålkastar-belysning ska ha minst 70 lm/W och ett Ra-värde på minst 60 eller 
minst 80 lm/W när lampan har ett Ra-värde på mindre än 60.  

3. Belysningsarmaturer för utomhusbruk till skyltar och bakgrundsbelysning ska 
ha minst 60 lm/W med en effekt på mer än 25 W. Om lampan har mindre 
effekt än 25 W krävs 50 lm/W.  

4. Armaturer för utomhusbelysning ska kontrolleras genom tidsströmbrytare 
eller dagsljussensorer för att förhindra drift under ljusa tider. Dagsljussensorer 
ska ignorera manuella strömbrytare.  

 
Kravförtydliganden  
När inte byggnaden har någon yttre belysning, fasadbelysning, skyltbelysning eller belysning 
vid ingången, tilldelas poängen för denna kategori automatiskt.  

 Belysningsarmaturer som drar mindre än 5W uppfyller kraven för separat belysning 
för att kunna vara en direkt ersättning av andra armaturer, om den nya armaturen 
uppfyller kraven i BREEAM och förser med motsvarande belysning för det uttalade 
behovet. Den sakkunniga besiktningsmannen måste även försäkra sig om att inte 
flera armaturer med låg effekt är inplanerade i utrymmen där det ska vara högre 
watt, men med en högre total energieffektiv belysning. För bedömningskriteriet får 
exempelvis lågenergiljuskällor som LED-belysning tillgodoräknas.  
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 Dekorationsbelysning och strålkastarbelysning får inte undantas från bedömnings-
kriterierna. Provisorisk belysning till exempelvis scener, teatrar och lokala 
displayinstallationer kan bortses från.  

 
20.9.9 Ene 5   Low or zero carbon technologies  

Låg- eller ingen koldioxidteknologi  
 
Ger upp till 3 poäng. Krav på 1 poäng vid utmärkt [E].  
Målet är att reducera koldioxidutsläppen och atmosfäriska föroreningar från byggsektorn 
genom att uppmuntra till lokal energiproduktion från förnyelsebara källor för att försörja en 
betydande del av byggnadens energibehov.  
Bedömningskriterier  
Följande kriterier ska tillmötesgås:  
För första poängen ska någon av följande fyra punkter uppfyllas:  

1. En studie ska ha blivit genomförd av en opartisk person med god erfarenhet 
eller med rätt/nödvändiga kvalifikationer för att göra denna typ av bedömning 
(av LZC-teknologier i den kommersiella byggsektorn) för att fastslå den bäst 
lämpade lokala LZC-energikällan för byggnaden. Studien ska minst innehålla:  

a. Genererad energi från LZC-energikälla per år.  

b. Återbetalningstiden.  

c. Använt område.  

d. Lokala planeringskriterier.  

e. Ljud.  

f. Möjligheten att exportera värme eller energi från systemet.  

g. LCC/livscykelpåverkan av potentiella specifikationer som gäller CO2-utsläpp.  

h. Om det finns tillgängliga bidrag eller subventioner.  

i. Alla passande teknologier för platsen och energibehov för anläggningen ska 
redovisas.  

j. Skälet till att utesluta andra teknologier.  

2. En lokal LZC-energiteknologi har blivit specificerad för byggnaden i linje med 
rekommendationerna enligt genomförbarhetsstudien ovan.  

3. Att studien har utförts enligt RIBA steg C (concept design) eller liknande 
upphandlingssteg.  

 
Eller  

4. Hyresgästerna i byggnaden har ett kontrakt med en energidistributör som 
levererar el till byggnaden från enbart förnyelsebara energikällor. Kontraktet 
måste gälla minst tre år från att byggnaden tagits i bruk och vara från godkänd 
förnyelsebar energikälla.  

 
RIBA (The Royal Institute of British Architects) beskriver upphandlingssteg från bedömning av 
kundens krav till färdig konstruktion. Används för att utnämna arkitekter, identifiera behovet 
av konsulttjänster och anger den totala åtgången av resurser och avgifter.25  
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För ytterligare poäng ska även en lokal LZC-energiteknologi ha blivit installerad enligt 
rekommendationerna i ovanstående genomförbarhetsstudie. Genom tillämpning av 
rekommenderad LZC-teknologi skall koldioxidutsläppen ha sjunkit med minst 10, 15 och 
för exceptionell poäng 20 % för att ge två, tre respektive fyra poäng för denna kategori. 
De siffror som används för beräkningar av den procentuella koldioxidminskningen genom 
användningen av LZC-teknologin är baserade på resultatet från erkända energi-
modelleringsverktyg, till exempel IDA ICE. 

 
Kravförtydliganden  

 Om genomförbarhetsstudien är gjord efter utkastet till förslaget ska det även finnas 
en del med i rapporten som förklarar varför en lokal LZC-energikälla blivit bortvald. 
Om det är på grund av att projektet tog sen hänsyn till studien av den förnyelsebara 
teknologin ska det beskrivas varför de utelämnade den källan. Om 
genomförbarhetsstudien väljer bort alla lokala LZC-teknologier som olämpliga på 
grund av det sena skede i projektet som det var beställt, då ska den poängen nekas 
för genomförandestudien.  

 Om genomförandet var fullbordat under utkastförslaget eller tidigare och det 
framkommer att specifikationerna av lokal LZC-teknologi är opassande, då kan bara 
den första poängen erhållas. Efterföljande poäng för installation av LZC-teknologi 
som möter de procentuella förbättringarna av byggnadens energianvändning 
kommer inte att erhållas.  

 
Lista på erkända LZC teknologier  
Följande teknologier anses accepterade av BREEAM som föreskrivna låg- eller noll-
koldioxidteknologier (LZC):  

 Solfångare och solceller.  

 Småskalig vattenkraft, tidvattenkraft och vågkraft.  

 Vindkraftverk.  

 Biomassa med enstaka rumsuppvärmning/kamin, värmepanna eller 
fjärrvärmesystem  

 Kombinerad kraftvärmeproduktion (CHP) bestående av biomassa, naturgas, rötgas 
och andra biogaser bör uppfylla minimistandard definierade av EU CHP-direktiv eller 
enligt nationella standarder motsvarande dessa.  

 I fjärrvärme ingår tillvaratagande av spillvärme från processer. Exempelvis storskalig 
kraftproduktion där största delen av värmen kommer från spillvärme .  

 Användning av värmepumpar. För att värmepumpar ska godkännas måste 
värmekällan komma från en förnyelsebar källa, exempelvis jord, utomhusluft, 
grundvatten eller vattendrag.  

 Bränsleceller som använder vatten som genereras av någon av ovannämnda 
förnyelsebara källor.  

 
Spillvärme från en process som sker inne i byggnaden eller bedömd mark kan anses som 
”låg-koldioxid” för denna kategori. Förutsättningen är att den genererande källan ingår i den 
bedömda byggnaden.  
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Spillvärme från förbränningsanläggningar med avfall kan endast anses vara låg-
koldioxidteknologi under denna BREEAM-kategori om alla andra LZC-teknologier har blivit 
övervägda och inte anses passa efter genomförandestudien. Förbränningsanläggningen ska 
antingen bevisa att den möter de årliga avfallsåtervinningsmålen för avfallshantering för 
den lokala eller regionala myndigheten. Alternativt att angränsande anläggning eller 
anläggning på området är ihopkopplad med byggnaden via en privat ledning som bevisligen 
tar bort återanvändningsbara och återvinningsbart avfall före bränning.  
För biobränslen i BREEAM godkänns inte system med bränsle från "första generationens 
biobränslen" som exempelvis är framställda från råmaterial av socker, säd, djurfetter etc. 
Istället är det "andra generationens biobränslen" som erkänns av BREEAM som består av 
lignin och cellulosa eller biobränslen framtagna från komposterbart avfall. Då inte all LZC-
elektricitet som producerats på plats används, kan överbliven energi exporteras till elnätet. 
Den energin kan medräknas i beräkningarna som om de var använda i byggnaden. Den 
nettodebitering av överbliven energi som kan säljas till nätet är oftast inte kostnadsmässigt 
försvarbar för mindre projekt som det ser ut idag. Nya förslag har kommit för att det ska bli 
enklare och mer lönsamt för små energiproducenter.26,27  
Lokal produktion  
 
”Lokalt” måste inte innebära ”på platsen” och gemensamt ”nära platsen” kan användas som 
ett tillvägagångssätt för att visa att byggnaden överensstämmer med BREEAM-frågan. 
Eftersom denna BREEAM-fråga syftar på området och angränsande område för LZC-
teknologier godkänns inte externt inköpt energi som förnyelsebar energi för att bekräfta 
kriterierna för denna BREEAM-fråga.  
När byggnaden är en del av ett större komplex med antingen en befintlig eller ny LZC-
installation för hela anläggningen, kommer mängden av LZC-genererad energi räknas in för 
denna kategori och efterföljande reducering av koldioxidutsläpp. Reduceringen bör vara 
proportionell med byggnadens energibehov jämfört med det totala energibehovet för 
området.  
För byggnader där det redan finns LZC-energikälla som förser energi till projekterad byggnad 
kommer en genomförbarhetsstudie fortfarande att behöva göras för att visa att befintligt 
system är den mest lämpliga teknologin att använda för byggnaden. Studien bör identifiera 
andra alternativ för leverans av en högre del av byggnadens energibehov, utöver det som 
levereras av befintlig källa.  
Då byggnaden finns i ett land med energi från huvudnätet, som genomgående levererar från 
förnyelsebara energikällor och där genomförbarhetsstudie är gjord som tydligt påvisar att en 
lokal LZC-teknologi på platsen skulle ge ogynnsamma effekter för de allmänna 
koldioxidutsläppen kan alla tre poängen fås automatiskt. För Sverige uppnås inte kraven på 
grund av att svensk produktion inte är tillräckligt CO2-neutral.  
När beräkningar på koldioxidbesparingarna görs utifrån vad LZC-teknologin medfört ska 
följande regler följas:  

 Nettoavkastningen av LZC-installationer måste användas, det vill säga att för den 
producerade energin ska specificerad koldioxid som använder LZC-teknologi med 
exempelvis pumpar, växelriktare och styrenheter dras ifrån.  

 Procentuella koldioxidbesparingar ska beräknas genom att använda följande 
antaganden.  
 



 

110 
 

- Förnyelsebar värmeenergi ersätter gas där byggnadens lokalisering skulle ha en 
praktisk möjlighet för gasanslutning. Då inte den möjligheten finns, antar man att den 
använder olja.  

- Andel förnyelsebar elektricitet som ersätter nätel med avseende på den koldioxid 
som sparas.  

 
För bedömning av denna fråga kan energi- och koldioxidutsläpp från processrelaterade 
aktiviteter dras bort från totalen när beräkningar av den procentuella reduktionen av 
koldioxidutsläpp görs. Energibehovet för skärmbelysning får inte bortses ifrån. 
 

20.9.10 Ene 8 Lifts  Hissar  

Ger upp till 2 poäng.  
Målet är att känna igen och bidra med specifikationer av energieffektiva hissar. Om 
byggnaden inte har någon hiss, kommer inte denna fråga att bli bedömd.  
Bedömningskriterier  

 För första poängen måste en analys av transportbehov och transportmönster för 
hissen ha gjorts av konstruktionsgruppen. Detta för att bestämma optimalt antal och 
storlek på hissarna. Även en bedömning med att använda motvikt till hissen till 
förväntat antal passagerare ska finnas med.  

 En beräkning över energikonsumtionen för åtminstone två typer av hissar eller 
hisstrategi för att fungera enligt ändamålet ska ha gjorts. Systemet med den lägsta 
energiåtgången ska ha blivit specificerad.  

 För den andra poängen ska projektet ha tilldelats första poängen och sen ska följande 
energieffektiva funktioner finnas. De tre funktioner som erbjuder de bästa 
möjligheterna för energibesparing ska ha blivit specificerade:  

a) Hissen arbetar i stand-by läge vid lugna perioder och då det inte är någon som åker på 
längre tid. Till exempel är belysning, ventilation, hissens styrenhet och andra hjälpmedel 
avstängda då inte hissen används.  

b) Hissmotorn använder en styrenhet med variabel hastighet, frekvens och spänning för 
drivmotorn.  

c) Hissen tar tillvara genererad energi från sig själv då den åker upp tom och ner full. Den 
regenererade energin kan antingen sändas ut på nätet igen eller användas någon 
annanstans på platsen.  

d) Hissvagnen använder energieffektiv belysning och displaybelysning med över 60 
lumen/Watt eller armaturer som förbrukar mindre än 5W, exempelvis LED-lampor.  
 

20.9.11 Ene 9  Escalators and travelling walkways  
Rulltrappor  

 
Ger 1 poäng.  
Målet är att känna igen och bidra med specifikationer av energieffektiva rulltrappor. Om 
byggnaden inte har några rulltrappor eller rullband kommer inte denna fråga att bli bedömd.  
Bedömningskriterier  
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 De krav som ska uppfyllas för att få poäng för denna kategori är att varje rulltrappa 
och/eller rullband i byggnaden uppfyller kraven på att de är konstruerade med 
lastsensorer som synkroniserar uteffekten från motorn till passagerarbelastning 
genom variabel hastighet. Alternativt att de är konstruerade med sensorer som 
känner av antalet passagerare för automatisk användning, vilket gör att de är i 
viloläge då det inte är några passagerare.  

 
 

 

 
  



 

112 
 

20.10 Bilaga 12 
 

Manualen för LEEDs poängsystem.  

Manualen är tagen direkt från LEEDs huvudhemsida.  
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