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Sammanfattning 

Dagsljuset i ett rum förmedlas via fönster. Fönsterutformningen har i sin tur en avsevärd 

effekt på rumsupplevelsen. Mängden litteratur som behandlar fönstrets historiska utveckling 

är stor. Däremot är mängden litteratur som behandlar hur fönster bör placeras för att uppnå 

önskad mängd dagsljus eller en specifik dagsljuskvalité nästintill obefintlig. Målsättningen 

med detta examensarbete är att finna minst fem faktorer som har en betydande roll för 

dagsljusets mätbara och omätbara egenskaper i ett rum. Förhoppningen är att öka kunskapen 

för att kunna skapa en optimal fönstersättning. Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i 

bostadsrum har undersökts med hjälp av tre olika metoder: fullskaleexperiment i dagsljusrum, 

datorsimuleringar i Velux Visualizer samt genom besök på olika byggprojekt. Trots att 

beräkningar gjorts utifrån snarlika förutsättningar blev resultaten olika beroende på vilken 

metod som använts. Avslutningsvis sammanställdes resultaten från de tre olika metoderna och 

ett antal slutsatser drogs utifrån dagsljusets mätbara och omätbara egenskaper. Slutsatserna 

tyder på att dagsljuset i ett rum påverkas av fönstrets placering; såväl på en vägg som i ett 

visst väderstreck, fönstrets form, färg på fönsterkarm och båge samt vilken metod som 

används för att beräkna mängden dagsljus i ett rum.   

Nyckelord: Bostäder, fönster, dagsljus, belysningsstyrka, dagsljusfaktor, Velux Visualizer.   

  



 



Abstract 

1. Background 

There is a large amount of literature that deals with windows, covering aspects such as their 

history, design and production in depth and detail. However, very little has been written and 

published about how windows should actually be placed and designed in order to achieve the 

best daylight conditions in a room.   

The correlation between the figuration of a building and the daylight conditions has interested 

people for a long time. In recent times, the focus on windows’ technological development has 

increased. Combined with increasing demands from customers and entrepreneurs a large 

quantity of the aesthetic values of a window has been lost. The idea of this thesis arose while 

the students asked themselves the following question: In what way does the impression of a 

room change if the window is placed differently but the other conditions of the room remain 

the same? 

1.1 Intended objective  

The intended objective of the content is to find at least five factors that have a decisive impact 

on the daylight in a room’s measurable and immeasurable qualities.  

2. Description of current situation 

Nowadays when looking at a window as an architectural element, more and more focus is 

placed on how windows should be created. Window designers must take into account what 

type of glass the window should consist of to create a proper U-value or what type of glass 

should be used in areas with high levels of noise. 

According to Lars Dahlborg, a lightning designer at Sweco, awareness in the industry of light 

and its properties is increasing while the knowledge of the subject still is very low, especially 

in terms of creating an optimal flow of light. 

3. Methodology  

The different methods that have been used to fulfill the goals with this thesis can be separated 

into three different parts, each described down below. 

3.1 Full-scale experiments 

To get a realistic impression of each and every window placement and its impact on different 

lightning parameters a full-scale experiment has been made in a daylight room located at The 

Royal Institute of Technology in Handen, Stockholm. The daylight room is 7.1 meters deep 

and 4.2 meters wide, which gives a floor area of 30 m². The room is located at the fifth floor 

and the short side of the room consists of a window section which is oriented through north.  



By photographing the daylight room at different window placements in the full-scale 

experiment the experience of the room has been able to become documented. The room has 

been photographed from three different angles, at the middle of each long side and in the 

middle of the short side wall at the far end of the room. Every angle has been photographed 

from a standing and seated perspective. To measure the illuminance created by the different 

window placements an instrument who calculates the specific illuminance in a definite point 

has been used. In this case the instrument has been used at 12 different points on the floor for 

each and every experiment to create an average value for the entire room. 

During the implementation of the full-scale experiment different parts of the window section 

has been covered with pieces of cardboard, according to what the different window placement 

has allowed.  

The room's character in each window placement has been described based on the following 

measurable and immeasurable qualities: 

Measurable: 

 Window glass share - the size of the window glass area in relation to the size of the       

floor area 

 Time and date of the experiment 

 Daylight factor – calculated partly on the basis of the full-scale experiment, partly as 

an average in Velux Visualizer 

 Average of the illuminance in the room 

 Safety – what actions should be taken to the current window type if it should follow 

BBR's requirements for personal safety in connection with glass? 

Immeasurable: 

 Light level – how light or dark the room is experienced 

 Size – does the window type affect the impression of the room size? 

 View – how is the contact with the external environment at the current window type? 

 Light distribution - how is the light distributed in the room? 

 Shadows – how the shadows in the room are perceived in connection with the current 

window type 



3.2 Velux Visualizer 

Velux is a company that among many other things offers the program Velux Visualizer, a 

program that can be downloaded for free at their webpage. This program gives the 

opportunity to build a model of a room or a building in order to see how different windows 

and window placements would appear in a certain environment in reality. Velux Visualizer is 

constructed to show the luminance, illuminance and daylight factor of a specific area in the 

created model. Concerning illuminance and daylight factor the program is capable of 

producing an average value of a specific area of the model. In this study a depth of the room 

corresponding half of the room is relevant.  

3.3 Building project 

How the light affects the architectonical experience in a room is not always corresponding to 

what once was planned, especially if not looking at different seasons of the year. The 

formation of the window recess and the impact on different lightning parameters are 

something that has not been possible to study in the earlier mentioned full-scale experiment. 

To widen the knowledge on the subject daylight flow in a room, different building projects 

have been visited. Following projects have been visited where two out of three were 

unfurnished: 

 Sjövikshöjden 5, JM new production, Liljeholmen (unfurnished).  

 Apartment in Enskede (unfurnished).  

 Brf Borggården, Bonum, Bromma (furnished).  

4. Theory 

A variety of background theory has been studied to investigate how window placement affects 

the daylight conditions of residential interiors. The background theory is presented from 

different subject areas such as window’s architectural history, view, current Swedish rules for 

glass in buildings, the Swedish certification system Miljöbyggnad and the program Velux 

Visualizer. Glare, daylight factor and indicative values for light are also examples of topics 

that have been studied, and where the background theory has been explained in this thesis. 

A room with a good daylight illumination is characterized by acceptable levels of illuminance 

and low glare levels. The glare impact itself is difficult to measure. Glare arises when there 

are great contrasts in brightness between an area and its surroundings. The contrasts between 

the window glass and the wall surface could be mitigated if the window and its surroundings 

have a bright color scheme.   

There are different methods to calculate the daylight factor, but every method is based on 

calculations from a uniform overcast sky. The daylight factor is stated in percentage and is the 

ratio between the daylight’s illuminance inside and outside during the same weather 

conditions. For example, if the illuminance inside is 300 lux and the corresponding value 

outside is 15 000 lux the value of the daylight factor is 2 %.  



The average of the daylight factor could be linked with the need of artificial light by: 

 DF-value > 5 % - is a relatively high value for the daylight factor. Artificial light is not 

usually essential during daytime.  

 5 % > DF-value > 2 % - the daylight in the room is significant, areas of work and 

desks should have artificial light.  

 DF-value < 2 % - the need of artificial light in the room is big and will be the major 

light source in the room.  

The daylight’s illuminance from the sky varies widely depending on weather and season. The 

following values can be used as a guideline for calculations of daylight factors. All the values 

are very approximate and can only be used for general estimations.   

Illuminance values outside during different seasons, clear sky: 

 Summer – 100 000 lux 

 Spring/Autumn – 65 000 lux 

 Winter – 25 000 lux 

Illuminance values outside during different seasons, overcast sky:  

 Summer – 20 000 lux 

 Spring/Autumn – 15 000 lux 

 Winter – 7 000 lux 

5. Conclusion  

The impact of window placement on the daylight conditions of residential interiors have been 

investigated in this thesis through different methods and solutions. The data collected by each 

method is presented through pictures, sheets and diagrams together with an associated 

comment on the result.  

The conclusion of the methods is summarized through the measurable, immeasurable and 

general issues below:  

Measurable: 

 Increase the recommendation: The recommendation in the current situation from the 

authority Boverket should increase from today’s value of 10 % window glass area in 

relation to the floor area. Based on the results of this thesis, the recommendation 

should as a suggestion be raised to a value of 13 % of the floor area.  

 A large percentage of the window glass area does not guarantee that the illuminance 

and the daylight factor get high values.  

  



Immeasurable:  

 The well-being of a room is mostly affected by the window placement’s generated 

view. A well placed window decreases the need of artificial light.  

 High placed windows causes that the daylight reaches further into the room. The 

experience of the width of a room can be enhanced through horizontal window 

placements.   

 Bright color schemes gives gentle light contrasts and reduces the risk of glare. 

 Consider the external environment’s impact on a light beam, such as adjoining facades 

and objects, when it comes to window placement.  

 Maximize the use of daylight.  

Generally:   

 The same type of calculations gets different results depending on if the calculations 

were made by hand or in the program Velux Visualizer. 

 The large amount of depending factors makes it difficult to prescribe a general work 

module that can be used during window projection.   

 

  



 

  



Begreppsförklaring:  

Belysningsstyrka: Mängden ljusflöde som strålar på en yta per kvadratmeter. Anges med 

enheten lux, det vill säga lumen/m
2
 och mäts med hjälp av en luxmätare (1).  

Dagsljusfaktor: Anges i procent och är kvoten mellan dagsljusets belysningsstyrka inomhus 

och utomhus under samma väderförhållanden. Vid beräkning av dagsljusfaktorn, DF, utgår 

man från en jämnmulen himmel.  Om belysningsstyrkan inomhus exempelvis är 300 lux och 

motsvarande värde utomhus är 15 000 lux uppgår dagsljusfaktorns värde till 2 % (2).  

Indirekt dagsljus: Ljus i byggnad som erhållits efter solljusets reflexion på ytor i byggnadens 

yttre omgivning i form av träd och andra byggnader (3).  

Släpljus: Ljus vars inkommande vinkel till ytan är väldigt liten. Ljusstrålarna går nästintill 

parallellt med objektet. Släpljus ger långa skuggor, likt människans långa skugga på en väg då 

solen står lågt på himlen.  

Transmittans: När solstrålar träffar en glasruta kommer en del av strålningen att reflekteras, 

en del absorberas och resterande del att transmitteras genom det genomskinliga materialet. 

Transmittansen är således förhållandet mellan infallande och genomsläppt strålning i ett 

genomskinligt material (4). 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Det finns en stor mängd litteratur som behandlar fönster och dess historik med ett brett 

informationsinnehåll alltifrån fönstertillverkning till fönsterutformning. Däremot finns det 

knappt något skrivet om hur fönster ska placeras och formges för att dagsljuset i ett rum ska 

uppnå de bästa kvalitéerna. Idén till detta examensarbete uppkom genom att studenterna 

själva ställde sig frågan: hur mycket skiljer sig egentligen intrycket av ett rum om 

fönstersättningen förändras men de övriga förhållandena i rummet förblir desamma.  

Sambandet mellan gestaltningen av en byggnad och dagsljuset har intresserat människor 

sedan en lång tid tillbaka (3). På senare tid har allt större fokus lagts kring fönstrets tekniska 

utveckling. I kombination med ökade krav dels från beställaren, dels från entreprenörerna 

själva så har en stor del av fönstrets estetiska värden gått förlorade (5).  

Dagens simpla fönsterutformningar är många gånger påverkade av traditionens betydelse vid 

fönsterutformning (5). Om fönstersättningen är den faktor som behöver förändras för att 

dagsljuset i ett rum inte ska få lägre kvalitet än nödvändigt, så behövs det närmare studier 

kring fönster som arkitektoniskt element.   

1.2 Målsättning  

Målet med denna studie är att finna minst fem faktorer som har en avgörande inverkan på 

dagsljuset i ett rums mätbara och omätbara egenskaper.  

1.3 Avgränsningar 

Bostäder 

Då det råder olika krav på exempelvis dagsljus för olika byggnader och verksamheter kommer 

denna rapport endast behandla bostäder.  

En lägenhet 

45 fönstertyper har undersökts i fullskaleexperimentet, av dessa har några applicerats i en 

datorsimulerad lägenhet som omfattar 3 rok. Lägenhetens fönster vetter mot två olika 

väderstreck.  

Väggfönster 

I bostadsrum där människor vistas mer än tillfälligt bör takfönster inte utgöra den enda 

dagsljuskällan enligt råd från Boverket (6). Denna studie kommer därför endast att behandla 

väggfönster.  

Material 

Dagsljusflödet in i ett rum påverkas av hur fönstret är uppbyggt (7). Med fönstrets 

uppbyggnad menas här om exempelvis fönstrets karm och båge är tillverkade av trä eller 

aluminium. Eller om mellanrummet mellan fönstrets glasrutor innehåller luft eller någon gas. 

Utifrån examensarbetets tidsramar har endast fönsterglasets form och placering på väggen 

behandlats.  
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Interiör utformning 

Byggnadens rum i datorsimuleringen har målade gipsskivor på väggarna och parkett som 

golvmaterial. Taket är gjort av vitmålad betong. 

Fönsterstorlek  

Dagsljusrummets förutsättningar, med hänsyn till rådande regler, har medfört att storleken på 

fönsterglasareorna i fullskaleexperimentet har begränsats till att innefatta fönsterglasareor 

mellan 10-35 % av golvarean. 
 

Solavskärmning 

Dagsljusrummet på KTH, som har använts i ett fullskaleexperiment, saknar solavskärmningar. 

Solavskärmningar används för att motverka att stora mängder solinstrålning kommer in i 

rummet, vilket ger upphov till överskottsvärme (7). Vid fullskaleexperimentet och 

datorsimuleringarna i Velux Visualizer kommer de olika fönsterglasytornas eventuellt 

genererade överskottsvärme ej att behandlas. Med andra ord kommer samtliga praktiska och 

datorbaserade försök ej att förses med någon typ av solavskärmning.  

1.4 Metodik 

De olika metoderna som har använts för att uppnå målet med detta examensarbete presenteras 

nedan med respektive för- och nackdelar.    

Fullskaleexperiment 

Fördelar:  

 Det stora fönsterpartiet i dagsljusrummet ger en bred möjlighet att prova olika 

fönsterformer och placeringar.  

 Fullskaleexperimentet i dagsljusrummet ger en praktisk erfarenhet. Exempelvis genom 

att ett mätbart värde, i detta fall belysningsstyrkan, kan associeras till ett omätbart 

värde – rumsupplevelsen.  

 Verkliga förhållanden kan jämföras med modeller som skapats i olika programvaror.   

 Experimentet kan utföras utan några förkunskaper inom området.  

Nackdelar:  

 Fotografier kan ge en förvrängd bild av den verkliga upplevelsen i rummet genom att 

olika färger och ljusstyrkor förändras i kamerans bildbehandling.   

 Materialet som har använts för att täcka glaspartiet i dagsljusrummet tar ej hänsyn till 

fönsternischer i samma utsträckning som om fönstret varit inbyggt i en 

väggkonstruktion. Därigenom försvinner en mängd av det skuggspel som 

fönsternischerna ger upphov till.  

 Mätningarna i fullskaleexperimentet har utgått från en mulen himmel, där resultatet 

dock blir annorlunda i och med att himlen inte är identisk trots samma väderlek. 

Mätinstrumentet som använts under försöken är extremt känsligt för eventuella 

positionsförflyttningar, och kan därigenom ge varierande resultat.   

 Resultaten av de genomförda luxmätningarna är beroende av tidpunkten på dygnet, 

och därigenom solens position på himlen.   



3 
 

 Solljusets påverkan på rummet, utifrån omätbara värden, tolkas individuellt och kan få 

en stor spridning beroende på hur individen upplever rummet.  

Velux Visualizer 

Fördelar:   

 Programvaran ger stora variationsmöjligheter exempelvis genom att byggnaden kan 

placeras i olika väderstreck. 

 Försöken i programvaran kan genomföras oberoende av klockslag och väderlek.  

 Datorsimuleringarna relaterar till verkliga förhållanden gällande exempelvis 

väggtjocklek och genererad ljusmängd i rummet. Till skillnad mot 

fullskaleexperimentet där ljusmängden påverkas exempelvis av eventuella ljusspringor 

mellan kartongbitarna.  

Nackdelar:  

 Programvaran kräver en viss grundkunskap för att kunna användas och tolka 

resultaten. 

 Fönsters utformning är begränsad till leverantörens sortiment.  

Byggprojekt 

Fördelar:  

 Redovisar de faktiska förhållandena som råder i en bostad i form av olika djup i 

fönsternischer etc.  

 Solljusets inverkan på rummet kan jämföras under långa tidsperioder, där de boendes 

åsikter även kan beaktas vid framtida utformningar.  

Nackdelar:   

 De rumsupplevelser som genereras i ett visst rum går ej att applicera på en annan del i 

byggnaden på grund av förändrade lägesförhållanden etc.  

2. Nulägesbeskrivning  

När det kommer till fönster som arkitektoniskt element läggs det i dagsläget allt mer fokus 

kring hur fönster bör vara uppbyggda. Uppbyggnaden kan handla om vilken typ av glas 

fönstret ska bestå av för att generera önskat U-värde, eller vilken typ av glas som bör 

användas i områden där höga bullernivåer råder m.m. Många olika yrkesgrupper vill ha sina 

önskemål tillgodosedda (8). Ett resultat av problematiken är att vissa intressenter får ge vika 

för sina önskemål. Konsvekvensen kan bli att det inte alltid är den bästa fönsterlösningen som 

vinner företräde i varje enskilt fall.  

Dagsljus har stor inverkan på människors välbefinnande. Det finns regler och storheter som 

berättar hur mycket ljus som bör finnas respektive finns på en specifik punkt i ett rum (1). 

Regler för hur exempelvis fönster bör placeras eller formas för att ge en viss bestämd 

ljusmängd (enligt belysningskraven) saknas dock. Inte minst på grund av den komplexitet 
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som samspelet mellan dagsljus och fönster innebär, där samma fönster kan ge helt olika 

uttryck beroende på var det placeras i rummet. Lars Dahlborg, ljusdesigner på Sweco, berättar 

i en intervju att hans uppfattning av nuläget i branschen är att medvetenheten kring ljusets 

egenskaper ökar, men att kunskapen kring ämnet fortfarande är låg (9). Sammanfattningsvis 

saknas det generell erfarenhet och kunskap för att skapa optimalt ljusflöde.   
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Bostadens dagsljus ur ett hundraårsperspektiv  

Såväl kvantiteten som kvaliteten på dagsljuset i bostadsrum har en lång historisk utveckling 

ända sedan rökhålet utgjorde bostadens enda ljusintag (10). I detta examensarbete har den 

historiska utvecklingen av fönsterutformning och dagsljus i bostäder begränsats till en period 

från idag och 100 år bakåt i tiden. Återberättelsen av den historiska utvecklingen påbörjas i 

tidigt 1920-tal. 

Som en reaktion mot de solfattiga bakgårdslägenheterna blev kvantiteten dagsljus en allt 

viktigare del i de funktionalistiska bostäderna under 1920- och 1930-talen. Under denna 

tidsperiod testades nya fönsterproportioner, vilka förde in ljus i bostaden på ett nytt sätt. De 

traditionella stående fönsterproportionerna ersattes allt oftare med det horisontella 

fönsterbandet. Arkitekten Le Corbusier menade att den liggande fönsterproportionen, bild 1, 

skapade en panoramavy och förhöjde fönstrets utsiktskvalitet. Parallellt med detta ansåg bland 

annat arkitekten Auguste Perret att det stående fönstret gjorde att dagsljuset spreds längre in i 

rummet, bild 2. Ytterligare ett argument för det stående fönstret var att den höga 

fönsterhöjden medförde en bättre ljusfördelning, eftersom himmelsstrålningen in i rummet 

kom från en större vinkel (11).  

  

Bild 1 – horisontella fönsterband i Villa Savoye av arkitekten Le Corbusier (12).  

Bild 2 – stående fönster med höga fönsterhöjder i Palais d’Iéna av arkitekten Auguste Perret (13).  

Under 1930- och 1940-talen undersöktes dagsljuset i bostäder, där nya beräkningsmetoder för 

dagsljusets kvantitet togs fram. Utifrån beräkningsmetoderna fastställdes olika minimikrav på 

dagsljusets kvantitet i bostäder (11).  

Den första svenska fönsterstandarden utkom år 1945 och uppdaterades vart femte år (10). Vid 

den tiden hade standardfönstret en fönsterkarm och båge som var svagt profilerad, vilket kan 

exemplifieras med bild 3 nedan. Med tiden försvann dock profileringen och en stor del av 

fönstrets estetiska värden och det kvalitativa ljusspelet som profileringen medförde gick 

därmed förlorade (5).  
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Bild 3 – fönster med hög profileringsgrad.  

1970-talet var den tidsperiod då energihushållning dominerade och fönster betraktades som ett 

tekniskt problem i fasaden. Fönstrens sammanlagda area fick utgöra maximalt 15 % av 

golvarean som en följd av byggnormernas krav på bostadens energihushållning (14). 

Byggnormernas ökade krav på bostadens energisnålhet medförde även att treglas isolerruta 

användes som standard vid all nyproduktion (10). Treglaset krävde kraftigare fönsterbågar än 

vad som tidigare använts och reducerade även mängden ljus in i bostaden. Samtidigt som 

bågen och karmens andel av den totala fönsteröppningens area blev större målades även 

fönstrets båge och karm ofta i mörka färger. Resultatet av det energidominerade 70-talet var 

att bostäderna blev mörkare (11). Byggnormernas stränga krav på 1970-talet mildrades till 

nästkommande decennium, och storleken på fönsterarean ökade (10).   

Under 1900-talets två sista decennier var termodynamikens lagar och energiomvandlingar en 

allt viktigare utgångspunkt vid utformningen av fönster. De lågemitterade solskyddsglasen 

som introducerades under 1990-talet släppte in mycket dagsljus samtidigt som de hade en stor 

energisparpotential. 1970-talets energibesparingsperiod återspeglades under 1990- och 2000-

talet genom att nya tekniska möjligheter kombinerades med tidigare kunskap inom 

termodynamiken. Målet med fönsterutformningen var många gånger att byggnaders 

energibalans skulle bli så bra som möjligt; en premiss som dominerar även i dagens 

byggnadsplanering (14).   

På senare år har ny byggteknik medfört att byggnader kan dra nytta av dagsljuset på ett helt 

annat sätt än tidigare, och det är idag även möjligt att bygga hus med dubbel glasfasad (14). 

Dock så har traditionen fortfarande en avgörande roll vid utformningen av fönster, vilket gör 

att avsaknaden av gamla fönsters detaljeringsgrad fortfarande är stor (5).  

3.2 Bländning 

Ett rum med en god dagsljusbelysning behöver inte betyda att rummet är ljust. Istället 

kännetecknas en god dagsljusbelysning av acceptabla nivåer på belysningsstyrka och låga 

bländningsnivåer (8). Bländningseffekten som sådan är dock svårmätbar. Bländning 

uppkommer då det råder stora kontraster i ljushet mellan en yta och dess omgivning. 

Fenomenet bländning delas upp i den fysiologiska synnedsättande bländningen och den 

psykologiska obehagsbländningen (1). För att undvika bländning i största möjliga mån bör ett 

stort fokus läggas på utformningen av fönsteröppningen och fönstrets karm och båge (10). 

Kontrasterna mellan fönsterglaset och väggytan mildras till stor del om fönstret och dess 

omgivande ytor har en ljus färgsättning (15). Fönsterkarmar respektive båge som har en hög 
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profileringsgrad dämpar ljusets kontraster i och med att det direktinfallande ljuset kan 

reflekteras på en större mängd ytor (10). Fenomenet bländning bör dock inte alltid förknippas 

med någonting negativt. En viss grad av bländning kan både vara stämningsskapande och 

förstärka rumsupplevelsen (14).  

3.3 Utsikt  

Med en fönstersättning uppstår en kontakt med omvärlden. Fönsterplaceringens medförda 

utsikt ger information om omgivningens förhållanden. Utsikten kan delas upp i nivåerna: 

himmel, mellandel och förgrund (14).  

 Himlen ger möjligheten att följa värderlekens och dygnets variationer. 

 Mellandelen ger information om omgivningens situation i form av natur och 

bebyggelse.  

 Förgrunden ger information om pågående aktivitet i den yttre miljön i form av 

personer i rörelse, trafik och väderlekens påverkan på naturen (14).  

Fönsterutsikten får en hög kvalitet om den innefattar de tre nivåerna himmel, mellandel och 

förgrund. Stor vikt bör läggas vid fönsterplaceringens genererade utsikt, och goda 

utsiktmöjligheter ger ett tillfredsställande dagsljusinsläpp (14).  

3.4 Dagsljusfaktor 

Det finns olika metoder för att räkna ut dagsljusfaktorn i ett rum, där en förenklad metod kan 

användas för att beräkna dagsljusfaktorn i en färdig byggnad. Oavsett metod utgår 

beräkningarna från en jämnmulen himmel. Väderleken gör det svårt att verifiera värdet på 

dagsljusfaktorn, på grund av belysningsstyrkans variationer under den vid varje tillfälle 

rådande väderleken. Vid beräkningarna antas även att rummets glasparti är rent och fritt från 

föremål som skulle kunna avskärma ljusinfallet. En lämplig plats för genomförd mätning blir 

således högt upp i en byggnad, där omgivande träd eller byggnader inte hindrar ljusflödet (2). 

3.5 Glas i byggnader enligt Boverket 

I Boverkets byggregler, BBR, finns regler kring hur glas i byggnader kan placeras och 

utformas säkert (16). En sammanfattning över de mest aktuella reglerna för glas i byggnader 

som berörs i denna rapport framgår enligt nedan:  

 Fönsterglasarean i ett rum ska, enligt ett schablonvärde från Boverket, motsvara 10 % 

av rummets golvarea. Detta under förutsättning att fönstret har två eller tre 

klarglasrutor (6). Om byggnader eller byggnadsdelar skärmar av dagsljuset mer än 20° 

bör glasarean ökas (14).   

 Enligt Boverkets allmänna råd ska utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt ha 

en fönsterplacering som gör det möjligt att följa årstidernas och dygnets variationer 

(6). 

 Glasytor vars placering gör det möjligt för personer att komma i kontakt med dem ska 

konstrueras så att risken för personskador är liten (6).  

 Stora glasytor som kan förväxlas med öppningar eller dörrar ska markeras tydligt. 

Dessa glasytor bör dimensioneras för att tåla sammanstötning (6).   
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 Öppningsbara fönster i utrymmen där barn kan vistas och där fönstrets karmunderkant 

sitter lägre än 1,8 meter över golvet ska förses med skyddsanordning för att fönstren 

inte ska vara lätt öppningsbara för barn (6). 

 Om avståndet mellan glasytans underkant och golvet är mindre än 0,6 meter ska glaset 

bestå av laminerat säkerhetsglas eller motsvarande (6).  

3.6 Miljöbyggnad 

Dagsljus är ett av betygskriterierna i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Kriteriet är uppdelat 

i de tre underkategorierna: dagsljusfaktor, fönsterglasandel samt utblick. De olika 

kategorierna bedöms utifrån olika aspekter där det huvudsakliga syftet är att säkerställa att en 

byggnad har en god tillgång till dagsljus (17).  

Vid beräkning av dagsljusfaktorn i en färdig byggnad jämförs belysningsstyrkan inomhus och 

utomhus. Enligt en metod från certifieringssystemet Miljöbyggnad beräknas dagsljusfaktorn i 

en punkt inomhus som är belägen på halva rumsdjupet och som motsvarar den mörkaste ytan 

(17). Dagsljusfaktorn beräknas med hjälp av formel 1: 

𝐷𝑎𝑔𝑠𝑙𝑗𝑢𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟, 𝐷𝐹 =
𝐵𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠

𝐵𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠
× 100 [%] [1] 

Formel 1- dagsljusfaktorn anges med enheten procent [%]. 

Fönsterglasandelen är ett av kriterierna som används i certifieringssystemet Miljöbyggnad för 

att kunna bedöma kvantiteten dagsljus i bostadsrum. Fönsterglasandelen anger förhållandet 

mellan rummets fönsterglasarea och golvarea, och beräknas med hjälp av formel 2:  

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟, 𝐴𝐹 =
𝐺𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎

𝐺𝑜𝑙𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎
× 100  [%] [2] 

Formel 2- fönsterglasarea i förhållande till golvarea. Fönsterglasandelen anges med enheten procent [%].  

Vid beräkning av fönsterglasandelen anges glas- respektive golvarean i m² och inkluderar 

även golv under inredning, exempelvis garderober (17).   

Utblicksindikatorn är det sista av de tre betygskriterierna för dagsljus som används i 

certifieringssystemet Miljöbyggnad. Indikatorn utblick betygsätts endast för lokalbyggnader i 

Miljöbyggnads bedömningsmall och beaktas därför ej i denna rapport (17).  

I tabell 1 redovisas betygsgränserna för de olika indikatorerna som bedömts i 

dagsljuskategorin i certifieringssystemet Miljöbyggnad. Betygsgränserna har använts som 

utgångspunkt vid betygsättning av de olika exemplen i genomfört fullskaleexperiment. För att 

byggnaden ska få betyget BRONS eller SILVER är det tillräckligt med handberäkningar som 

visar att dagsljusfaktorn uppnår det värde som krävs för respektive betygsgräns. För att uppnå 

betyget GULD måste beräkningarna redovisas med en datorsimulering. Även Miljöbyggnads 

innemiljöenkät måste ha ett godkänt resultat för att byggnaden ska få klassas som GULD vid 

nyproduktion. Betyget verifieras efter att den nyproducerade byggnaden varit i drift i två år 

(17).  
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Indikator Brons  Silver  Guld 

Dagsljusfaktor, DF, i 

nyproducerade 

bostäder och 

lokalbyggnader 

DF ≥ 1,0 % DF ≥ 1,2 % DF ≥ 1,2 % visad 

med datorsimulering. 

Godkänt resultat från 

enkät eller 

egendeklaration.  

Fönsterglasandel i 

nyproducerade 

bostäder 

AF ≥ 10 %  AF ≥ 15 % - 

Tabell 1 – betygsgränser för indikatorerna dagsljusfaktor och fönsterglasandel enligt Miljöbyggnad (17).  

3.7 Riktvärden för dagsljus 

Dagsljusfaktorns medelvärde kan sammankopplas med behovet av artificiellt ljus enligt: 

 DF-värde > 5 % - relativt högt värde för dagsljusfaktorn. Artificiellt ljus är normalt 

sett ej nödvändigt under dagtid.  

 5 % > DF-värde > 2 % - dagsljuset i rummet är påtagligt, arbetsområden och skrivbord 

bör dock förses med artificiellt ljus.  

 DF-värde < 2 % - behovet av det artificiella ljuset i rummet är mycket stort och 

kommer att vara den mest framträdande ljuskällan i rummet (18). 

Dagsljusets belysningsstyrka från himlen varierar kraftigt beroende på väderlek och årstid. 

Vid beräkningar av dagsljusfaktorer kan nedanstående riktvärden användas för att få en grov 

uppskattning över dagsljusets förändringar:  

Luxvärden vid olika årstider, klar himmel: 

Sommar – 100 000 lux 

Vår/höst – 65 000 lux 

Vinter – 25 000 lux 

Luxvärden vid olika årstider, mulen himmel:  

Sommar – 20 000 lux 

Vår/höst – 15 000 lux 

Vinter – 7 000 lux 

Samtliga riktvärden är väldigt ungefärliga och bör endast användas för generella 

uppskattningar (18).   

3.8 Velux Visualizer 

Velux är ett företag som erbjuder det mesta inom fönsterbranschen. Velux erbjuder bland 

annat tjänsten Velux Visualizer som är en programvara som gratis kan laddas ner från 

företagets hemsida. Denna programvara ger möjligheten att bygga upp en modell av ett rum 

eller byggnad för att se hur olika fönster och fönstersättningar ter sig i önskad miljö i 

verkligheten. Velux Visualizer är uppbyggt så att den utifrån en modell kan ta fram luminans, 
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belysningsstyrka och dagsljusfaktor över önskade områden. Gällande belysningsstyrkan och 

dagsljusfaktorn kan programmet även ta fram ett genomsnittligt värde för specifikt önskade 

delar av modellen. I denna studie är ett djup motsvarande halva rumsdjupet aktuellt.  

Programmet Velux Visualizer är uppbyggt av ett flertal olika steg där första steget är att skapa 

uppbyggnad av väggar och tak till modellen. I kommande steg väljs fönster och 

fönsterplacering utifrån Velux sortiment. Att det endast finns tillgång till Velux 

fönstersortiment gör att programvaran blir begränsad. Då även fönstrens placeringar är 

begränsade i programmet är det heller inte möjligt att placera mer än ett fönster i vertikalled. 

Om annan typ av fönsterform eller placering önskas måste Velux Visualizer användas ihop 

med datorprogrammen Revit eller SketchUp. I Revit ges möjlighet till alla tänkbara 

fönsterplaceringar och fönsterstorlekar, så länge de består av fyrkantiga former. Önskas mer 

personliga former är SketchUp ett bättre alternativ att bygga upp en modell i. Efter att en 

modell skapats i Revit/SketchUp kan denna modell importeras till Velux Visualizer. I 

veluxmodellen tilldelas sedan reflektionsfaktorer till respektive material. I nästa steg väljs 

lokalisering antingen via förinställda städer eller önskade longituder, latituder samt 

orientering. Även väderlek, månad och tid på dygnet kan ställas in vilket gör att ett 

verklighetstroget resultat skapas. Vid val av specifikt datum kan endast den 21 i varje månad 

väljas. Efter de olika inställningarna är modellen klar att användas för vidare renderingar och 

en kamera kan placeras på önskad plats beroende på vilket resultat som efterfrågas. 

Renderingarna med tillhörande information kan sparas ner som bilder, vilket gör det 

lättöverskådligt att jämföra till exempel olika rum eller väderstreck med varandra. 
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4. Faktainsamling  

4.1 Fullskaleexperiment i dagsljusrum 

För att få ett verklighetsbaserat intryck av olika fönstersättningars påverkan på olika 

ljusparametrar har ett fullskaleexperiment genomförts i dagsljusrummet i KTH Haninges 

lokaler. Dagsljusrummet är 7,1 meter långt och 4,2 meter brett, vilket ger en golvarea på 30 

m². Rummet är beläget fem våningar över mark, där rummets ena kortsida utgörs av ett 

fönsterparti som är orienterat i nordlig riktning. På grund av rummets och fönsterväggens 

nordliga placering i byggnaden, som utgör KTH Haninges lokaler, är det endast indirekt 

dagsljus som strömmar in i rummet.  Direkt utanför fönsterväggen finns en balkong utan tak 

och med ett balkongräcke i metall.  

Innertaket i dagsljusrummet är fäst i en mobil takkonstruktion som är höj- och sänkbart. 

Under samtliga experiment som genomförts i dagsljusrummet har takkonstruktionen varit 

belägen på dess högsta möjliga höjd- 3,9 meter från golv.   

Genom att fotografera dagsljusrummet vid olika fönstersättningar i fullskaleexperimentet har 

den genererade rumsupplevelsen kunnat dokumenteras. Hänsyn har tagits till förekommande 

förändringar i kamerans bildbehandling. Bilderna har tagits i stående och sittande position på 

de punkter som markerats med A, B och C på bild 4 nedan.  

För att kunna mäta de olika fönstersättningarnas belysningsstyrka i rummet har luxmätningar 

genomförts på spridda platser i rummet, sammanlagt 12 stycken punkter. Tre av 

luxmätningarna har gjorts en meter ovan golv på punkterna A, B och C enligt bild 4 som 

redovisas nedan. Vid dessa punkter riktas luxmätaren mot ljuskällan, i detta fall fönsterpartiet, 

och placeras i ett läge så att eventuell inverkan från skuggbildning från personer påverkar i 

minsta möjliga mån. Vid de nio övriga punkterna har luxmätaren placerats på golvet enligt 

markeringarna på bild 4. Det är medelvärdet av de nio stycken punkterna som använts vid 

beräkning av respektive fönstersättnings dagsljusfaktor.  

  

Bild 4 – plan över dagsljusrummet på KTH Haninge, med markeringar för de olika punkterna som använts vid genomförda 

luxmätningar.   
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4.2 Fönstersättningar i en lägenhet 

För att kunna jämföra olika fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum har en 

datorsimulerad lägenhet på 3 rok skapats i datorprogrammet Revit som sen har importerats till 

Velux Visualizer. Planlösningen för lägenheten på 3 rok har sin utgångspunkt i ett 

nybyggnadsprojekt vid Fredriksdals Kanal (Stockholm) som genomförs av Skanska. Vissa 

ändringar har gjorts i den ursprungliga planlösningen från Skanska (bilaga 1), där balkongen 

har tagits bort och klädkammaren på 3,5 m² har flyttats närmare sovrummen.   
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5. Genomförande 

5.1 Fullskaleexperiment 

Vid genomförandet av fullskaleexperimentet har olika delar av fönsterpartiet täckts med 

kartongbitar, som anpassats efter respektive fönsterarea, samt med golvtäckningspapp i den 

mån de olika fönsterformerna tillåtit. Därefter har rummet fotograferats från tre olika vinklar, 

enligt de positioner som ritats ut på tidigare redovisad bild 4, från ett stående respektive ett 

sittande perspektiv.  

 

Rummets karaktär vid respektive fönstersättning har beskrivits utifrån nedanstående mätbara 

respektive omätbara egenskaper: 

 

Mätbara egenskaper:  

 Fönsterglasandel – fönsterglasareans storlek i förhållande till golvareans storlek  

 Tidpunkt och datum för experimentet  

 Dagsljusfaktor – beräknas dels utifrån fullskaleexperimentets resultat, dels som ett 

medelvärde i Velux Visualizer  

 Medelvärdet av rummets belysningsstyrka 

 Säkerhet – vilka åtgärder bör vidtas för att aktuell fönstertyp ska följa BBR:s krav på 

personsäkerhet i samband med glas?  

 

Subjektiva värderingar: 

 Ljusnivå – hur ljust respektive mörkt upplevs rummet? 

 Storlek – påverkar fönstertypen intrycket av rummets storlek?  

 Utsikt/visibilitet – hur upplevs kontakten med den yttre omgivningen vid aktuell 

fönstertyp?  

 Ljusfördelning – hur är ljuset fördelat i rummet?  

 Skuggor - hur upplevs fönstertypens genererade skuggor i rummet?  

 

Det kan nämnas att vid analys av de olika parametrarna är resultaten knutna till en viss 

väderlek och klockslag, och kunde ha fått ett annat utfall vid ändrade förhållanden.  

5.2 Luxmätning 

Belysningsstyrkan är en av ljusets mätbara egenskaper och har i genomfört experiment 

uppmätts på nio punkter på dagsljusrummets golvyta, samt på tre punkter enligt tidigare 

redovisad planlösning på bild 4. Mätinstrumentet utgörs av en luxmätare som placerats så att 

eventuella skuggor från personer och föremål ej skymmer det aktuella mätområdet. Ett 

medelvärde av golvytans belysningsstyrka räknas ut för att kunna användas vid beräkningar 

för dagsljusfaktorn i dagsljusrummet samt vid jämförelse med skapade datorsimuleringar.   

För att undersöka transmittansen genom glaspartiet i dagsljusrummet har en luxmätning 

utförts direkt intill fönsterglasets insida respektive utsida. Hur mycket dagsljus som gått 

förlorat genom glaset beräknas som kvoten mellan dessa luxmätningar.  

5.3 Byggprojekt  

Hur ljuset påverkar den arkitektoniska upplevelsen i ett rum motsvaras inte alltid av det som 

en gång planerats, särskilt inte över årets alla årstider. Fönsternischernas utformning och 

inverkan på olika ljusparametrar är något som ej varit möjligt att studera i det tidigare nämnda 
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fullskaleexperimentet. För att bredda kunskapen kring ljusflödet i ett rum har olika 

byggprojekt besökts, där två av tre projekt varit omöblerade. Följande projekt har besökts: 

 Sjövikshöjden 5, JM nyproduktion, Liljeholmen (omöblerad).  

 Lägenhet i Enskede (omöblerad).  

 Brf Borggården, Bonum, Bromma (möblerad).  

5.4 Betyg enligt Miljöbyggnad 

Tillgången på dagsljus i en byggnad kan mätas utifrån olika faktorer. Då både praktiska 

metoder och datorsimuleringar har använts i denna studie kommer betygsättningen att göras 

utifrån det resultat som genererar den lägsta bedömningen enligt certifieringssystemet 

Miljöbyggnad. Bedömningen av rummets dagsljusfaktor kan tas som exempel, där praktiska 

mätningar genererat ett DF-värde på 7,1 % och motsvarande värde i Velux Visualizer 

beräknats till 3,5 %. I detta fall motsvarar DF-värdet 3,5 % det lägsta betyget och används 

därför som utgångspunkt i betygsbedömningen.  

5.5 Lägenhet i Revit/Velux 

Olika fönstersättningar har jämförts i en datorsimulerad lägenhet som skapats i 

datorprogrammet Revit, som sedan har importerats till Velux Visualizer. I Velux Visualizer 

orienteras lägenheten och dess yttre omgivning i fyra olika väderstreck för att se hur 

dagsljuset förändras i de ingående rummen. Lägenheten omfattar 3 rok och har fönster i två 

motsatta väderstreck.  

Den datorsimulerade lägenheten som har skapats i Revit/Velux omges av huskroppar på både 

korta och långa avstånd. Huskropparna har placerats utifrån en illustrationsplan som redovisar 

dagsförhållandena vid Fredriksdals Kanal enligt bilaga 2. Anmärkningsvärt är att samtliga 

huskroppar roteras då dagsljuset i lägenheten undersöks i flera olika väderstreck. 

Dagsljusfaktor och belysningsstyrka för lägenhetens olika rum i respektive väderstreck har 

beräknats i Velux Visualizer.  
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6. Analys 

Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum har under examensarbetets gång 

undersökts med hjälp av olika lösningsmetoder. De data som insamlats för respektive 

lösningsmetod presenteras nedan under tillhörande rubrik, med en början i genomfört 

fullskaleexperiment.   

6.1 Insamlade data från fullskaleexperiment 

Samtliga exempel som har genomförts i fullskaleexperimentet, som redovisas längre fram i 

rapporten, har det gemensamt att de kräver vissa säkerhetsåtgärder. De gemensamma 

säkerhetsåtgärderna är att om de provade glasplaceringarna och formerna (från 

fullskaleexperimentet) skulle byggas som ett fönster i praktiken så måste glaset vara 

dimensionerat för att tåla sammanstötning. Samtliga utförda fönstersättningar i 

fullskaleexperimentet måste även förses med säkerhetsbeslag eller liknande typ av 

skyddsanordning (6). 

Generellt sett kan dagsljusets påverkan på en byggnad tyckas behöva en högre värderingsgrad 

än att endast motsvara en av tolv indikatorer i certifieringen Miljöbyggnads betygsättning av 

nyproducerade byggnader. För de olika betygen ställs förhållandevis låga krav för att uppnå 

Miljöbyggnad GULD. Det faktum att det i dagsläget är svårt att bedöma människors hälsa 

skulle kunna vara en orsak till att dagsljuset är så pass undervärderat när det kommer till 

byggnader.  

De exempel som redovisas på nästkommande sidor presentaras i form av tabeller, subjektiva 

kommentarer och bilder. Bilderna avläses från vänster till höger och presenterar:  

 Ett fotografi av rummet taget med en digitalkamera. 

 En datorsimulering av rummet från programmet Velux Visualizer. 

 En datorsimulering av beräknad dagsljusfaktor från programmet Velux Visualizer.  

 En datorsimulering av rummets belysningsstyrka från programmet Velux Visualizer.   
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Grundförutsättningarna i dagsljusrummet  

    

  

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 35,2 [%] 

Tidpunkt och datum 12:00, 4 maj 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 11,1 / 6,2 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde 

(fullskaleexperiment) 

243,6 [lux] 

Belysningsstyrka intill insida fönsterglas 1065 [lux] 

Belysningsstyrka intill utsida fönsterglas 1820 [lux] 

Transmittans glasyta 58,5 [%] 

 

 

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 35,2 [%] 

Tidpunkt och datum 14:50, 20 april 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 13,6 / 6,2 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde 

(fullskaleexperiment) 

164,4[lux] 

Belysningsstyrka intill insida fönsterglas 556 [lux] 

Belysningsstyrka intill utsida fönsterglas 1003 [lux] 

Transmittans glasyta 55,4 [%] 
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Grundförutsättningarnas ingående fönsterglasareor och karmmått anges i bilaga 3, där 

samtliga fönsterglasytor beräknats exklusive karm.   
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Exempel 1 

 

  

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 10 [%] 

Tidpunkt och datum 11:45, 4 maj 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 3,7 / 2,4 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde 

(fullskaleexperiment) 

103,1 [lux] 

 

Säkerhet: Utformningen kräver säkerhetsbeslag.  

Subjektiva värderingar: Fönstersättningen i detta exempel uppfyller Boverkets minimikrav 

på fönsterglasareans storlek i förhållande till golvarean. Ljusnivån i rummet är låg, vilket även 

kan konstateras utifrån belysningsstyrkans och dagsljusfaktorns värde. Fönstrets placering 

intill väggen ger ett distinkt skuggspel på rummets vänstra långsida. Placeringen medför även 

att ljusfördelningen i rummet blir ojämn och koncentreras till en sida. Trots att mycket av det 

inkomna dagsljuset reflekteras på väggen upplevs rummet som dystert/instängt och litet till 

sin storlek.  I övrigt ger fönstertypen förhållandevis goda utsiktsmöjligheter, där en 

utsiktsnivå dock saknas då fönstret beskådas på ett avstånd långt in i rummet.  

Betyg enligt Miljöbyggnad:  

Indikator Betyg 

Fönsterglasandel  BRONS 

Dagsljusfaktor  GULD 
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Exempel 2  

  

  

Mätbara egenskaper 

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 13,1 [%] 

Tidpunkt och datum 10:30, 20 april 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 7,5 / 4,6  [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde  

(fullskaleexperiment) 

87,6 [lux] 

 

Säkerhet: Utformningen kräver säkerhetsbeslag.  

Subjektiva värderingar: Fönstrets placering intill väggen gör att en stor del av det 

inkommande dagsljuset kan reflekteras mot rummets högra långsida. Trots att en stor del av 

ljuset reflekteras på väggen upplevs ljusnivån i rummet som låg. Ljusspridningen syns tydligt 

i det hårda skuggspel som utspelas på den närliggande väggen. Ljusfördelningen i rummet 

upplevs som ojämn i och med att det inkommande ljuset endast reflekteras direkt mot 

rummets ena långsida. Fönstrets placering medför att utsikten innefattar de tre nivåerna: 

himmel, mellangrund och förgrund, vilket bidrar till en behaglig kontakt med den yttre 

omgivningen. Några omfattande storleksförändringar av rummet upplevs ej vid denna 

förstersättning, mer än att storleken på fönstret ger en något instängd känsla.  

Betyg enligt Miljöbyggnad:  

Indikator Betyg 

Fönsterglasandel  BRONS  

Dagsljusfaktor  GULD  
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Exempel 3  

 

  

Mätbara egenskaper 

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 14,0 [%] 

Tidpunkt och datum 10:40, 20 april 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 11,2 / 4,9 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde 

(fullskaleexperiment) 

121,2 [lux] 

 

Säkerhet: Utformningen kräver säkerhetsbeslag.  

Subjektiva värderingar: Anmärkningsvärt är att detta exempel, i jämförelse med exempel 2, 

har både en högre dagsljusfaktor och en högre belysningsstyrka trots att skillnaden mellan 

fönsterglasandelarna endast är 0,9 procentenheter. Även om ljusnivån i rummet upplevs som 

låg förekommer det ett tydligt skuggspel på både rummets vänstra och högra långsida. De 

tydliga skuggorna kan ses som ett resultat av att en större mängd indirekt ljus har förts in i 

rummet på grund av fönsterplaceringen. Utsiktmöjligheten är god men ger ett negativt intryck 

av den yttre omgivningen då endast huskroppar, och således ingen mark, är synliga långt in i 

rummet. Fönstersättningen bidrar till en relativt jämn ljusfördelning i jämförelse med övriga 

exempel som testats. Upplevelsen av rummets storlek i detta fall påverkas inte av 

fönstersättningen.   

Betyg enligt Miljöbyggnad:  

Indikator Betyg 

Fönsterglasandel BRONS 

Dagsljusfaktor  GULD  
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Exempel 4 

 

  

Mätbara egenskaper 

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 15,1 [%] 

Tidpunkt och datum 11:40, 20 april 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 8,2 / 2,4 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde  

(fullskaleexperiment) 

83,1 [lux] 

 

Säkerhet: 

 Utformningen kräver säkerhetsbeslag.  

 Termiskt härdat säkerhetsglas ska användas i fönstersättningens nedersta del 

eftersom avståndet mellan golv och fönstrets underkant är mindre än 0,6 meter.  

 För att det vertikala glaspartiet ej ska misstas för att vara en dörr bör detta 

glasparti förses med spröjs.  

Subjektiva värderingar: Denna kombination av högt placerade fönster och stora 

fönsterhöjder ger ett långt ljusinfall i rummet, vilket ger upplevelsen av att ljusnivån i rummet 

är hög. Väl märkbart är att belysningsstyrkans medelvärde är lågt trots den upplevda 

ljusnivån. Placeringen av fönstret medför dock att ljusfördelningen blir ojämn och 

koncentreras till rummets högra del. Det vertikala fönstrets höga höjd ger en stor 

ljusinstrålning, som i sin tur gör att skuggorna i rummet upplevs som mjuka. Kombinationen 

av det högt belägna horisontella fönstret och det vertikala fönstrets höga höjd gör att rummet 

upplevs större i jämförelse med övriga genomförda exempel. Trots att fönstersättningen ger 

begränsade utsiktsmöjligheter så upplevs rummet som öppet, i och med den relativt höga 

ljusnivån och att samtliga utsiktnivåer kan beskådas.    
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Betyg enligt Miljöbyggnad:  

Indikator Betyg 

Fönsterglasandel  SILVER 

Dagsljusfaktor  GULD  
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Exempel 5  

 

  

Mätbara egenskaper 

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 15,2 [%] 

Tidpunkt och datum 11:00, 20 april 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 8,7 / 1,8 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde 

(fullskaleexperiment) 

119,0 [lux] 

 

Säkerhet: 

 Utformningen kräver säkerhetsbeslag.  

 Termiskt härdat säkerhetsglas ska användas i fönstersättningens nedre del 

eftersom avståndet mellan golv och fönstrets underkant är mindre än 0,6 meter. 

Subjektiva värderingar: Den lågt placerade delen av fönstersättningen frambringar ett 

släpljus med mjuka skuggor längs med golvet. Trots att belysningsstyrkan i rummet är högre 

vid denna fönstertyp än vid exempel 4, känns ljusnivån betydligt lägre i detta exempel. Märk 

väl att exempel 4 och 5 har nästintill samma form och storlek på fönsteglasandelen, men trots 

detta ger exemplen helt olika upplevelser på grund av placeringen. Fönstrets breda del nedtill 

bidrar till att rummet upplevs brett, dock något hoptryckt i vertikalled i jämförelse med 

exempel 4. Gemensant för både exempel 4 och 5 är att fönsterplaceringen medför att 

ljusfördelningen blir ojämn och koncentreras till ena sidan av rummet. Utsiktsmöjligheten är 

någorlunda bra, men där den förtäckta delen av fönsterväggen förstör bilden av rummet som 

en helhet.   
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Betyg enligt Miljöbyggnad:  

Indikator Betyg  

Fönsterglasandel SILVER 

Dagsljusfaktor  GULD 
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Exempel 6  

 

  

Mätbara egenskaper 

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 17,2 [%] 

Tidpunkt och datum 11:10, 4 maj 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 5,5 / 1,6 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde 

(fullskaleexperiment) 

107,7 [lux] 

 

Säkerhet: 

 Utformningen kräver säkerhetsbeslag.  

 Termiskt härdat säkerhetsglas ska användas i fönstersättningens nedre del 

eftersom avståndet mellan golv och fönstrets underkant är mindre än 0,6 meter.  

Subjektiva värderingar: Denna fönstersättning är ett tydligt exempel på att ett otillräckligt 

dagsljus inte behöver orsakas av att fönsterglasarean är för liten. Dagsljuset kan bli 

otillfredsställande på grund av att fönstret har en olämplig utformning. Fönstersättningen i 

detta exempel har dels ett lågt värde för dagsljusfaktorn, dels svårigheter för individen att 

kunna följa dygnets och årstidernas variationer. Ljuset fördelas med en jämn spridning över 

tak och golv, där utrymmet emellan dock blir väldigt mörkt. Den generella ljusnivån i rummet 

upplevs som låg i och med att ljuset till största del fördelas uppe vid rummets tak eller nere 

vid rummets golv med omgivande mjuka skuggor. Den horisontella fönstersättningen ger 

upplevelsen av att rummet är bredare men att rumshöjden är mindre i jämförelse med 

rummets grundförutsättningar. Det stora avståndet mellan de två fönsterpartierna gör att 

ljusfördelningen blir ojämn och koncentreras vid tak och golv. Fönstersättningen medför 

generellt sett en låg trivselkänsla.    
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Betyg enligt Miljöbyggnad:  

Indikator Betyg 

Fönsterglasandel SILVER 

Dagsljusfaktor  GULD  
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Exempel 7 

  

  

Mätbara egenskaper 

Parameter  Värde [Enhet] 

Fönsterglasandel 26,2 [%] 

Tidpunkt och datum 11:05, 4 maj 2015 

Dagsljusfaktor (fullskaleexperiment/Velux) 8,4 / 3,9 [%] 

Belysningsstyrka, medelvärde 

(fullskaleexperiment) 

170,8 [lux] 

 

Säkerhet: 

 Utformningen kräver säkerhetsbeslag.  

 Termiskt härdat säkerhetsglas ska användas i fönstersättningens nedre del 

eftersom avståndet mellan golv och fönstrets underkant är mindre än 0,6 meter.  

Subjektiva värderingar: Denna fönstertyp har en stor variation i glaspartiernas placering. 

Placeringarnas spridning i kombination med en stor fönsterglasandel kan tyckas ge rummet 

goda förutsättningar för ett mycket tillfredsställande dagsljusinsläpp. På grund av det 

förtäckta partiet i mitten förstörs dock en stor del av utsiktsmöjligheten och upplevelsen av 

rummet som en helhet. De höga fönstren i samband med breda horisontella partier ger en 

jämn och behaglig ljusfördelning i rummet med mjuka skuggor. Ljusnivån i rummet upplevs 

som hög till följd av den stora ljusinstrålningen, tack vare att en högre del av himlen når 

rummet. Trots den positiva känslan i ljusfördelning och ljusnivå känns rummets storlek något 

förvrängd, då rummet uppfattas ha en kubisk form.  
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Betyg enligt Miljöbyggnad:  

Indikator Betyg 

Fönsterglasandel  SILVER  

Dagsljusfaktor  GULD 
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Med åtanken att datorbaserade beräkningar många gånger kan ge ett annat utfall än om 

motsvarande beräkningar utförs manuellt, så har en jämförelse gjorts mellan de bägge 

beräkningsmetoderna. Jämförelsen visas med hjälp av diagram 1 och 2, där dagsljusfaktorerna 

från Velux Visualizer och manuella beräkningar sammanställts.  

I diagram 1 och 2 redovisas fler exempel på fönsterglasandelar jämfört med hur många 

exempel från fullskaleexperimentet som tidigare har redovisats. De exempel som har valts att 

redovisas från fullskaleexperimentet är tänkta att ge så breda resultat som möjligt utifrån de 

olika parametrarna, varför snarlika exempel har tagits bort. I diagrammen 1 och 2 behöver 

dock en större mängd resultat redovisas för att kunna dra en gemensam slutsats.  

I diagram 1 redovisas en jämförelse mellan beräknade dagsljusfaktorer i Velux Visualizer och 

fullskalleexperimentet. På den horisontella axeln anges fönsterglasareans storlek i förhållande 

till golvarean. Diagrammets vertikala axel anger dagsljusfaktorns värde. Samtliga 

fönstersättningar i fullskaleexperimentet genomfördes den 4 maj 2015.  

 

Diagram 1 

Diagram 1 visar att dagsljusfaktorn som beräknats fram vid fullskaleexperimentet (blå linje) 

har en betydligt mer kontinuerlig ökning av dagsljusfaktorns värde, än när motsvarande värde 

har beräknats fram i programvaran Velux Visualizer (röd linje). Anmärkningsvärt för detta 

diagram är att kurvorna skiljer sig markant och att det därigenom har stor betydelse om 

dagsljusfaktorn beräknas manuellt eller i Velux Visualizer.  

0

2

4

6

8

10

12

10% 17,20% 17,60% 26,20% 35,20%

V
är

d
e

 d
ag

sl
ju

sf
ak

to
r 

Fönsterglasandel 

Fullskaleexperiment

Velux Visualizer



30 
 

 

Diagram 2 

Diagram 2 visar en större spridning av dagsljusfaktorernas värden i såväl 

fullskaleexperimentet som i Velux Visualizer. Dock så ser kurvorna olika ut till sin form, 

vilket även observerades i diagram 1. Samtliga exempel i fullskaleexperimentet i diagram 2 

genomfördes den 20 april 2015.  

Utifrån den stora värdespridning som redovisats i diagram 1 och 2 förmodas att det har en stor 

betydelse om dagsljusfaktorn beräknats i programvaran Velux Visualizer eller genom 

manuella beräkningar. Dagsljusfaktorn som jämförbar parameter när det kommer till dagsljus 

kan även ifrågasättas. Att sätta gränser och riktvärden för kvantiteten dagsljus i ett rum utifrån 

dagsljusfaktorer garanterar således ej att fönstersättningens dagsljuskvalité i rummet 

försäkras. För att försäkra dagsljusets kvalitet och kvantitet i ett rum bör mätningar göras 

utifrån faktorer som antar snarlika värden oavsett beräkningsmetod.  

6. 2 Dagsljus i besökta byggprojekt 

Tre stycken olika byggprojekt har besökts för att få en helhetsbild av hur olika 

fönstersättningar påverkar dagsljuset i bostadsrum. Respektive projekt redovisas nedan med 

bilder och en kommentar på fönstersättningens påverkan på dagsljuset.  
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Byggprojekt:  

 Sjövikshöjden 5, JM nyproduktion, Liljeholmen.  

  

Bild 5 och Bild 6 

Kommentar till bild 5 och 6: De ljusa färgerna på fönsterkarmarna/bågarna frambringar 

ett ljusspel mellan dagsljus och skuggor på rummets väggar, en förmåga som mörka färger 

saknar.  Den mjuka övergången mellan det inkommande dagsljuset och den ljusa 

färgsättningen medför att bländningseffekten i rummet är låg. Ljushetsskillnadernas 

mjuka övergång mellan ute och inne bidrar även till att synsinnet anpassar sig till 

kontrasterna på ett behagligt sätt (19). Karmarna får dock ett grovt utseende på grund av 

bristen på tydliga profileringar i karm och båge.  

 Lägenhet i Enskede  

  

Bild 7 och Bild 8 

Kommentar till bild 7 och 8: Den direkta solinstrålningen i kombination med karmens 

mörka färger, som absorberar mycket av det inkommande dagsljuset, ger skarpa skuggor 

på väggar och golv i rummet (14). De stora ljuskontrasterna och fönsterkarmens mörka 

färger kan generera onödiga bländningsreflexer i rummet.  Fönsterglasens uppdelning i 
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små partier, omgivna av grovt utformade fönsterprofiler gör att fönstersättningen ger en 

stark påverkan på rumsupplevelsen.  

 Brf Borggården, Bonum, Bromma.  

  

Bild 9 och Bild 10 

Kommentar till bild 9 och 10: I BRF Borggården blir det särskilt påtagligt hur stor effekt 

väggens tjocklek och fönsternischens djup har på det infallande dagsljuset. De djupa 

fönsternischerna ger goda möjligheter till successiva skillnader i kontrasterna kring 

fönstret, vilket ger en behaglig övergång mellan ute och inne. Det vackra fönstret skapar 

en rogivande rumsupplevselse med rikliga mängder skuggspel och låga bländningsnivåer.  

6.3 Dagsljus i datorsimulerad lägenhet  

En lägenhet med 3 rok har skapats i programvaran Revit, vilken sedan har importerats till 

Velux Visualizer. Lägenheten har roterats i fyra olika väderstreck för att se hur respektive 

fönstersättning påverkar dagsljuset i de aktuella rummen. Resultaten från den datorsimulerade 

lägenheten har analyserats utifrån dagsljusets symboliska laddning. Med symboliska laddning 

menas här att dagsljuset kan förstärka karaktären i ett rum, exempelvis genom att ett sovrum 

erhåller en privat karaktär med ett dovt ljus eller att den offentliga prägeln i ett vardagsrum 

förstärks av rikliga mängder dagsljus (10). Dagsljusfaktor och belysningsstyrka i de olika 

rummen har beräknats i datorprogrammet Velux Visualizer för respektive fönstersättning, 

vilket redovisas i tabell 2-7.  

Angivna värden på dagsljusfaktor och belysningsstyrka i tabell 2-7 är ett medelvärde i det 

aktuella rummet. Dagsljusfaktorns medelvärde har avgränsats till att innefatta ett område från 

rummets fönster vidare in till halva rumsdjupet. Ett exempel på gränsdragningen för 

dagsljusfaktorn redovisas på bild 11.  
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Bild 11: Visar gränsdragningen för dagsljusfaktorn i den datorsimulerade lägenhetens minsta sovrum.  

Fönstersättningarnas utformning som använts i tabell 2-7 exemplifieras i bilaga 4.  

Tabell 2  

Tabell 2 redovisar de resultat som erhållits då fönsterglasandelen i den datorsimulerade 

lägenheten varit 10 % av rummens golvarea. Utifrån de värden som redovisas i tabell 2 blir 

Väder-

streck 

fönster 

Fönsterglas-

andel [%] 

(AF) 

Rum Dagsljus-

faktor 

[%](DF) 

Belysningsstyrka 

[lux]  

Betyg 

Miljöbyggnad 

(AF/DF) 

      

Norr 10 Sovrum, 

dubbel 

1,5 63,4 BRONS/GULD 

Öster 10 Sovrum, 

dubbel 

1,3 65,7 BRONS/GULD 

Söder 10 Sovrum, 

dubbel 

1,5 65,6 BRONS/GULD 

Väster 10 Sovrum, 

dubbel 

1,6 63,0 BRONS/GULD 

      

Norr 10 Sovrum, 

enkel 

1,4 53,4 BRONS/GULD 

Öster 10 Sovrum, 

enkel 

1,2 59,9 BRONS/GULD 

Söder 10 Sovrum, 

enkel 

1,5 59,2 BRONS/GULD 

Väster 10 Sovrum, 

enkel 

1,3 57,7 BRONS/GULD 

      

Norr 10 Vardagsrum 1,6 87,0 BRONS/GULD 

Öster 10 Vardagsrum 1,9 84,1 BRONS/GULD 

Söder 10 Vardagsrum  2,0 89,3 BRONS/GULD 

Väster 10 Vardagsrum 2,0 87,1 BRONS/GULD 

      

Norr  10 Kök 2,1 39,0 BRONS/GULD 

Öster 10 Kök 1,8 38,2 BRONS/GULD 

Söder  10 Kök  1,9 38,1 BRONS/GULD 

Väster 10 Kök 1,8 47,1 BRONS/GULD 
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det påtagligt att då köket har placerats i sydlig riktning erhålls de minsta värdena på 

dagsljusfaktor och belysningsstyrka. Att det rum som placerats i ett nordligt väderstreck 

skulle ha högre värden än om rummet placerats i söder ger motsatta förhållanden till vad som 

är beskrivet i teorin (15).  

Väder-

streck 

fönster 

Fönsterglas-

andel [%] 

(AF) 

Rum Dagsljus-

faktor 

[%](DF) 

Belysningsstyrka 

[lux]  

Betyg 

Miljöbyggnad 

(AF/DF) 

      

Norr 15 Sovrum, 

dubbel 

2,7 105,3 SILVER/GULD 

Öster 15 Sovrum, 

dubbel 

2,8 99,8 SILVER/GULD 

Söder 15 Sovrum, 

dubbel 

3,1 100,7 SILVER/GULD 

Väster 15 Sovrum, 

dubbel 

2,5 98,6 SILVER/GULD 

      

Norr 15 Sovrum, 

enkel 

2,3 93,1 SILVER/GULD 

Öster 15 Sovrum, 

enkel 

2,4 84,3 SILVER/GULD 

Söder 15 Sovrum, 

enkel 

3,0 91,2 SILVER/GULD 

Väster 15 Sovrum, 

enkel 

2,3 85,7 SILVER/GULD 

      

Norr 15 Vardagsrum 3,5 142,2 SILVER/GULD 

Öster 15 Vardagsrum 3,6 138,4 SILVER/GULD 

Söder 15 Vardagsrum 4,5 140,1 SILVER/GULD 

Väster 15 Vardagsrum 3,6 141,1 SILVER/GULD 

      

Norr 15 Kök 3,4 59,8 SILVER/GULD 

Öster 15 Kök 3,6 64,2 SILVER/GULD 

Söder 15 Kök 4,0 64,7 SILVER/GULD 

Väster 15 Kök 3,4 58,1 SILVER/GULD 
Tabell 3 

I tabell 3 redovisas de resultat då fönsterglasandelen motsvarar 15 % av rummens golvarea. 

De högsta värdena har erhållits då alla rum utom köket varit placerat i nordlig riktning. 

Kökets högsta värden på dagsljusfaktor och belysningsstyrka har istället erhållits då rummet 

varit placerat i en sydlig riktning. Liknande utfall noterades i tidigare redovisad tabell 2.  
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Väder-

streck 

fönster 

Fönsterglas-

andel [%] 

(AF) 

Rum Dagsljus-

faktor 

[%](DF) 

Belysningsstyrka 

[lux]  

Betyg 

Miljöbyggnad 

(AF/DF) 

      

Norr 10 Sovrum, 

dubbel 

1,0 70,0 SILVER/BRONS 

Öster 10 Sovrum, 

dubbel 

1,1 72,9 SILVER/BRONS 

Söder 10 Sovrum, 

dubbel 

1,1 72,8 SILVER/BRONS 

Väster 10 Sovrum, 

dubbel 

1,0 71,0 SILVER/BRONS 

      

Norr 10 Sovrum, 

enkel 

0,7 53,2 SILVER/ -  

Öster 10 Sovrum, 

enkel 

0,8 52,2 SILVER/ -  

Söder 10 Sovrum, 

enkel 

0,8 51,3 SILVER/ -  

Väster 10 Sovrum, 

enkel 

0,8 51,7 SILVER/ -  

      

Norr 10 Vardagsrum 1,4 89,8 SILVER/GULD 

Öster 10 Vardagsrum 1,5 89,7 SILVER/GULD 

Söder 10 Vardagsrum 1,8 91,2 SILVER/GULD 

Väster 10 Vardagsrum 1,5 89,9 SILVER/GULD 

      

Norr 10 Kök 1,2 37,3 SILVER/GULD 

Öster 10 Kök 1,3 37,9 SILVER/GULD 

Söder 10 Kök 1,6 38,7 SILVER/GULD 

Väster 10 Kök 1,3 38,2 SILVER/GULD 
Tabell 4 
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Väder-

streck 

fönster 

Fönsterglas-

andel [%] 

(AF) 

Rum Dagsljus-

faktor 

[%](DF) 

Belysningsstyrka 

[lux]  

Betyg 

Miljöbyggnad 

(AF/DF) 

      

Norr 15 Sovrum, 

dubbel 

1,2 114,4 SILVER/GULD 

Öster 15 Sovrum, 

dubbel 

1,1 115,9 SILVER/BRONS 

Söder 15 Sovrum, 

dubbel 

1,1 123,3 SILVER/BRONS 

Väster 15 Sovrum, 

dubbel 

1,1 115,6 SILVER/BRONS 

      

Norr 15 Sovrum, 

enkel 

0,8 83,5 SILVER/ -  

Öster 15 Sovrum, 

enkel 

0,8 89,3 SILVER/ -  

Söder 15 Sovrum, 

enkel 

0,8 92,3 SILVER/ -  

Väster 15 Sovrum, 

enkel 

0,8 88,8 SILVER/ -  

      

Norr 15 Vardagsrum 1,8 145,4 SILVER/GULD 

Öster 15 Vardagsrum 1,8 152,4 SILVER/GULD 

Söder 15 Vardagsrum 1,9 171,3 SILVER/GULD 

Väster 15 Vardagsrum 1,8 143,3 SILVER/GULD 

      

Norr 15 Kök 1,6 64,4 SILVER/GULD 

Öster 15 Kök 1,7 65,7 SILVER/GULD 

Söder 15 Kök 1,3 80,0 SILVER/GULD 

Väster 15 Kök 1,7 64,1 SILVER/GULD 
Tabell 5  
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Tabell 6 

  

Väder-

streck 

fönster 

Fönsterglas-

andel [%] 

(AF) 

Rum Dagsljus-

faktor 

[%](DF) 

Belysningsstyrka 

[lux]  

Betyg 

Miljöbyggnad 

(AF/DF) 

      

Norr 10 Sovrum, 

dubbel 

1,1 61,0 BRONS/BRONS 

Öster 10 Sovrum, 

dubbel 

0,9 59,8 BRONS/- 

Söder 10 Sovrum, 

dubbel 

1,1 60,7 BRONS/BRONS 

Väster 10 Sovrum, 

dubbel 

0,9 60,2 BRONS/- 

      

Norr 10 Sovrum, 

enkel 

0,8 39,2 BRONS/- 

Öster 10 Sovrum, 

enkel 

0,6 38,3 BRONS/- 

Söder 10 Sovrum, 

enkel 

0,7 42,0 BRONS/- 

Väster 10 Sovrum, 

enkel 

0,7 40,9 BRONS/- 

      

Norr 10 Vardagsrum 1,2 85,2 BRONS/GULD 

Öster 10 Vardagsrum 1,3 89,5 BRONS/GULD 

Söder 10 Vardagsrum  1,6 96,4 BRONS/GULD 

Väster 10 Vardagsrum 1,3 86,9 BRONS/GULD 

      

Norr  10 Kök 1,3 33,8 BRONS/GULD 

Öster 10 Kök 1,4 34,6 BRONS/GULD 

Söder  10 Kök  1,7 47,0 BRONS/GULD 

Väster 10 Kök 1,4 34,9 BRONS/GULD 
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Väder-

streck 

fönster 

Fönsterglas-

andel [%] 

(AF) 

Rum Dagsljus-

faktor 

[%](DF) 

Belysningsstyrka 

[lux]  

Betyg 

Miljöbyggnad 

(AF/DF) 

      

Norr 15 Sovrum, 

dubbel 

1,6 95,6 SILVER/GULD 

Öster 15 Sovrum, 

dubbel 

1,7 94,3 SILVER/GULD 

Söder 15 Sovrum, 

dubbel 

1,6 100,9 SILVER/GULD 

Väster 15 Sovrum, 

dubbel 

1,6 97,9 SILVER/GULD 

      

Norr 15 Sovrum, 

enkel 

1,0 64,1 SILVER/BRONS 

Öster 15 Sovrum, 

enkel 

1,3 63,0 SILVER/GULD 

Söder 15 Sovrum, 

enkel 

1,1 66,6 SILVER/BRONS 

Väster 15 Sovrum, 

enkel 

1,3 64,5 SILVER/GULD 

      

Norr 15 Vardagsrum 2,1 133,8 SILVER/GULD 

Öster 15 Vardagsrum 2,1 143,7 SILVER/GULD 

Söder 15 Vardagsrum 2,5 163,5 SILVER/GULD 

Väster 15 Vardagsrum 2,3 140,1 SILVER/GULD 

      

Norr 15 Kök 2,0 57,2 SILVER/GULD 

Öster 15 Kök 2,2 59,7 SILVER/GULD 

Söder 15 Kök 2,9 67,7 SILVER/GULD 

Väster 15 Kök 2,2 63,9 SILVER/GULD 
Tabell 7 

För att sammanfatta dagsljuset i den datorsimulerade lägenheten och resultaten i tabell 2-7 så 

påvisas stora skillnader i såväl belysningsstyrkans som dagsljusfaktorns medelvärde. Utifrån 

tabellernas resultat framgår det att rummets mängd av dagsljus varierar, trots att 

fönsterglasandelen är densamma och att endast fönsterutformningen har förändrats. Att en 

fönsterplacering i ett specifikt väderstreck skulle generera en större mängd dagsljus är något 

som ej kan fastställas utifrån tabellernas resultat. Tvärtom så skiljer sig resultaten från teorin, i 

och med att de högsta värdena i rummen många gånger fåtts då rummen orienterats mot norr. 

I tabell 4-6 uppnår dagsljusfaktorn i vissa rum inte tillräckligt höga värden för att erhålla ett 

betyg från Miljöbyggnads certifieringssystem. Eventuella felkällor som kan förknippas med 

resultaten i tabell 2-7 är alla de reflektionsfaktorer som använts för respektive material i 

lägenheten. Velux Visualizer är trots allt en programvara som gör beräkningar utifrån ett visst 

system. I detta fall kan resultaten tyda på att detta system inte alla gånger stämmer överens 

med förhållandena i verkligheten. 



39 
 

Fönstersättningarnas påverkan på dagsljuset i den datorsimulerade lägenheten har jämförts 

utifrån den symboliska laddning som rummet fått i respektive rum. Då resultaten för 

belysningsstyrkan i rummet vid samtliga försök har granskats ur ett helhetsperspektiv har det 

noterats att kökets belysningsstyrka är lägre än sovrummens belysningsstyrka i samtliga 

väderstreck. De låga värdena för köket kan troligen förklaras med den datorsimulerade 

lägenhets planlösning; fönsterväggen är förhållandevis kort jämfört med rummets längd. För 

att köket ska få en högre belysningsstyrka, som därigenom förstärker dess offentliga karaktär, 

måste det förses med artificiell belysning. Detta gäller självklart under förutsättning att 

lägenhetens planlösning ser ut enligt bilaga 1.  Den offentliga karaktären för lägenhetens 

vardagsrum förstärks genom den höga belysningsstyrka som fönstersättningen medför i 

samtliga väderstreck. 
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7. Slutsatser 

Med en bred spridning i detta examensarbete från fullskaleexperiment till byggprojekt 

sammanfattas arbetets slutsatser i nedanstående punkter:  

Mätbara:  

 Höj schablonvärdet: Boverkets rekommendationer på fönsterglasareans storlek i 

förhållande till golvarean bör höjas från dagens värde på 10 %. Beräkningar som 

gjorts i Velux Visualizer påvisar att dagsljusfaktorn ej uppnår tillräckligt höga värden 

för att erhålla ett betyg i Miljöbyggnad när fönsterglasarean varit 10 % av golvarean. 

Det krävs en större mängd studier kring fönstersättningar för att kunna fastställa en 

lämplig ökning av schablonvärdet. Utifrån studiens resultat skulle schablonvärdet 

förslagsvis behöva höjas till 13 % av golvarean, eftersom denna fönsterglasandel visat 

sig medföra betydande förbättringar av dagsljusets kvalitet och kvantitet i bostadsrum.  

 Protokollet betyder inte allt: Det bör läggas ett större fokus kring fönstersättningens 

relation till verkligheten. Bara för att fönsterglasandelen uppnått godtagbara nivåer för 

att erhålla ett betyg i Miljöbyggnads certifieringssystem behöver det inte betyda att 

dagsljusfaktorn och belysningsstyrkan i rummet får höga värden. Ett tydligt exempel 

på detta är resultaten från exempel 6 som genomförts i fullskaleexperimentet.   

Omätbara:  

 Fönsterplaceringen är A och O: Likväl som att slentrianmässigt placerade fönster 

kan generera en onödig sänkning av dagsljusets kvalitet i ett rum så medför 

välplacerade fönster att behovet av artificiellt ljus minskar. Även trivseln i ett rum 

påverkas till största del av fönstersättningens genererade utsikt. Ju fler nivåer 

utsiktsmöjligheterna innefattar desto mer tillfredsställande vy och fönsterplacering 

skapas. 

 Högt och långt, lågt och kort: Högt placerade fönster medför att dagsljuset når 

längre in i rummet och bidrar därmed till en bättre ljusfördelning. Ju mer koncentrerat 

dagsljus som önskas intill fönstret desto lägre bör det placeras på väggen. Upplevelsen 

av bredden i ett rum kan förstärkas med hjälp av horisontella fönstersättningar.  

 Ljusa färgsättningar ger milda ljuskontraster: Fönster och dess omslutande 

byggnadsdelar som har ljusa färgsättningar ger milda ljuskontraster och därmed 

minskad risk för bländning. 

 Ljusstrålningens väg in i rummet är ett resultat av den yttre omgivningen: Med 

tanke på att bebyggelsen i dagsläget blir allt tätare bör ljusstrålningens påverkan på 

närliggande fasader och föremål beaktas i en allt högre grad när det kommer till 

fönsterplacering.  

 Utnyttja dagsljuset maximalt: I ett rum med enbart indirekt dagsljus bör fönstret 

placeras intill en vägg för att ta vara på dagsljuset maximalt. Placeringen intill väggen 

medför att dagsljuset kan reflekteras mot intilliggande ytor och därmed ge en större 

ljusspridning, under förutsättning att väggen har en ljus kulör.   
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Generellt:  

 Olika beräkningsmetoder ger olika resultat: Utifrån de jämförelser som gjorts för 

dagsljusfaktorns värde i praktiska beräkningar respektive i datorprogrammet Velux 

Visualizer kan slutsatsen dras att resultaten har en stor variation beroende på vilken 

metod som använts. Resultaten mellan de olika metoderna skiljer sig både 

värdemässigt och sambandsmässigt mellan de olika mätningarna. Vid projektering av 

nya byggnader bör olika fönstersättningars påverkan på dagsljuset därför inte enbart 

baseras på beräkningar som gjorts i datorprogrammet Velux Visualizer. 

 Fönstersättningarnas påverkan på dagsljuset kan inte beräknas utifrån generella 

metoder: Dagsljuset i bostadsrum vid olika fönstersättningar påverkas av alltifrån den 

yttre omgivningens utformning till specifika reflektionsfaktorer inne i ett rum. Den 

stora mängden påverkande faktorer gör det svårt att fastställa en generell arbetsmodul 

som kan användas vid projektering av fönster. Kvantiteten dagsljus i ett rum bör 

beräknas utifrån faktorer som antar snarlika värden oavsett vilken beräkningsmetod 

som har använts för att få fram resultatet.  

Sammanfattningsvis tyder slutsatserna på att dagsljuset i ett rum påverkas av fönstrets 

placering; såväl på en vägg som i ett visst väderstreck, fönstrets form, färg på fönsterkarm och 

båge samt vilken metod som används för att beräkna mängden dagsljus i ett rum. 
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8. Rekommendationer vid vidare studier 

Rekommendationerna som presenteras nedan är generella förslag till vidare studier kring hur 

olika fönstersättningar påverkar dagsljuset i bostadsrum.   

Vid en större tidstillgång skulle liknande studier kunna omfatta hur en fönstertyp påverkar 

dagsljuset i snarlika rum, men som placerats på olika våningsplan. Även dagsljuset som ett 

resultat av olika djupa fönsternischer eller spröjsfördelningar på fönsterglas är något som kan 

beaktas vid vidare studier inom området dagsljus. Likaså kan studier om fönsters uppbyggnad 

inkluderas.  

Generellt sett bör en större mängd studier inom detta område göras för att få en bredare 

kunskap kring fönstersättningars påverkan på dagsljuset i ett rum.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1: Ursprunglig planlösning från Skanska som använts som utgångspunkt för 

datorsimulerad lägenhet. 

Bilaga 2: Illustrationsplan för Fredriksdals Kanal. Den datorsimulerade lägenhetens placering 

har rödmarkerats på planen.  

Bilaga 3: Grundförutsättningarnas ingående fönsterglasareor och karmmått, där samtliga 

fönsterglasytor beräknats exklusive karm. 

Bilaga 4: Fönstersättningarnas utformning som använts i tabell 2-7.  
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Bilaga 1  

3 rok, 78,5 kvm 
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Teckenförklaring      

 

DM Diskmaskin  M Mikro i väggskåp 
 

Elc Elcentral  SG Skjutdörrsgarderob 
 

F Frys  ST Städskåp 
 

G Garderob  TM Tvättmaskin 
 

H Högskåp  TT Torktumlare 
 

K Kyl  U/M Ugn/mikro i högskåp 
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Bilaga 2 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Dagsljus i datorsimulerad lägenhet 

Resultaten som redovisas i tabell 2 hade en fönstersättning som exemplifieras med bild 1-4:   

  

Bild 1   Bild 2 

  

Bild 3   Bild 4 

Resultaten som redovisas i tabell 3 hade en fönstersättning som exemplifieras med bild 5-8: 

  

Bild 5   Bild 6 

  

Bild 7   Bild 8 
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Resultaten som redovisas i tabell 4 hade en fönstersättning som exemplifieras med bild 9-12: 

  

Bild 9   Bild 10 

  

Bild 11   Bild 12 

Resultaten som redovisas i tabell 5 hade en fönstersättning som exemplifieras med bild 13-16: 

  

Bild 13   Bild 14 

  

Bild 15   Bild 16 
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Resultaten som redovisas i tabell 6 hade en fönstersättning som exemplifieras med bild 17-20: 

  

Bild 17   Bild 18 

  

Bild 19   Bild 20 

Resultaten som redovisas i tabell 7 hade en fönstersättning som exemplifieras med bild 21-24: 

  

Bild 21   Bild 22 

  

Bild 23   Bild 24 
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