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Sammanfattning 
Detta examensarbete på 15 hp. har haft målet att kunna hitta en guide för planering av fönster för 

byggnader som ska certifieras med Miljöbyggnad. I certifieringsprocessen ingår beräkning av 

solvärmelasten, vilket ger en siffra på hur mycket solvärme som strålar in i byggnaden, som sedan kan 

behövas ventileras eller kylas bort under sommarhalvåret. I processen beräknas även dagsljusfaktorn, vilket 

ger en siffra på hur mycket dagsljus kommer in i byggnaden. Då dessa två aspekter påverkar negativt på 

varandra har olika tester gjorts med hjälp av olika datasimuleringar för att finna vilken fönsterarea skulle 

kunna vara lämplig för att få ett bra betyg i Miljöbyggnad. Här har även tester gjorts för det termiska 

klimatet, som är ytterligare en aspekt Miljöbyggnad ser på, och som fönstret kan påverka.  

För arbetet har en blivande kontorsbyggnad, Svalan i Uppsala, varit som mall för dessa tester. Då det finns 

väldigt många olika parametrar som behövs för att kunna göra alla simuleringar och uträkningar är det 

svårt att göra en guide som fungerar för alla projekt. I detta arbete finns två lika stora kontor som har 

fönster åt olika väderstreck och med olika g-värden, för att se skillnader på dessa har simuleringar gjorts för 

olika fönsterareor, och olika fönsterplaceringar. För simuleringarna har IDA 4 och Velux Daylight Visualizer 

använts.  

Arbetet resulterade i att fönstrets placering i rummet ger stor skillnad på dagljusfaktorn, och även för 

fönstrets utformning, dock ingen för solvärmelasten. För att påverka solvärmelasten kan glasarean i 

fönstret ändras, g-värdet, eller golvarean för rummet. När dessa parametrar verkar positivt för 

solvärmelasten, påverkar de negativt för dagsljusfaktorn, därför måste projektören hitta en bra nivå som 

fungerar för både solvärmelasten och dagsljusfaktorn. 

För projektet med två kontor i Svalan gav resultatet att få GULD i både solvärmelast och dagsljusfaktorn 

fungerar inte utan solavskärmning. Som bäst når den ena GULD och den andra SILVER, vilket kan i 

slutbetyget ändå räcka för att nå bästa betyget GULD med Miljöbyggnad, så länge de andra indikatorerna 

som Miljöbyggnad ser på är tillräckligt bra i projektet. 
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Abstract 
This report of 15 credits has had the goal to find a guide for planning window for buildings to be certified 

with Miljöbyggnad. The certification process includes calculation of solar heat load, giving a figure of how 

much sun heat is coming into the building, which may needs to be ventilated or cooled off during the 

summer. The certification process also demands the daylight factor, which gives a figure of how much 

natural light enters the building. These two aspects affects each other in a negative way, why various tests 

have been done using a variety of computer simulations to find what kind of window area would be 

appropriate to get a good rating in Miljöbyggnad. It has also been tested for the thermal climate, which is 

another aspect Miljöbyggnad investigates, and that windows can influence. 

The work uses an upcoming office building, Svalan in Uppsala, as a model for these tests. As there are many 

different parameters that are needed to make all the simulations and calculations it is difficult to make a 

guide that works for all projects. In this work there are two equally sized offices that have windows facing 

different directions and with different g-values, to see the differences in these simulations have been made 

for various window areas and different window placements. For the simulations, the IDA-ICE 4 and Velux 

Daylight Visualizer have been used. 

The work resulted in that the window's placement in the room has a big difference for daylight factor, and 

also for the window form, however none of the solar load. To affect solar heat load, the glass area of the 

window can be changed, the g-value, or the floor area of the room. When these parameters seem positive 

for the solar heat load, are they affecting negatively the daylight factor, therefore the building planner have 

to find a good level found that works for both solar heat load and the daylight factor. 

For the project with two offices in Svalan gave the result; to get GOLD in both solar heat load and daylight 

factor will not work without sun screening. As best reach one of them GOLD and the other SILVER, which 

can be in the final grade yet sufficient to reach the best grade GOLD with Miljöbyggnad, as long as this 

projects other Miljöbyggnad factors gives results which is good enough.  
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Förord 
Detta examensarbete är gjort för att kunna få en bättre förståelse och vägledning för hur fönster ska 

placeras, utformas och dimensioneras för att få ett bra betyg med klassificeringssystemet Miljöbyggnad. 

För att detta ska fungera måste flera faktorer tas fram, som solvärmelast, dagsljus och det termiska 

klimatet. Förhoppningsvis kan detta examensarbete ge en hjälpande hand för arkitekter som ska projektera 

hus som ska klassas med Miljöbyggnad. 

Jag vill tacka min handledare Jan Akander för hans engagemang och sin tid han har lagt ner för att vägleda 

mig med IDA-ICE 4 och alla svar han snabbt kommit med när det funnits funderingar. Jag vill även tacka 

White arkitekter AB i Uppsala, som låtit mig göra mitt examensarbete hos dem, och tacka där främst 

Anders Tväråna som varit min extrahandledare och Hedvig Norberg Jansson som visat stort intresse och 

engagemang för mitt arbete och tagit reda på information som har behövts för att kunna göra alla 

simuleringar. Ett stort tack till min syster, Mariella Norling, som har hjälpt mig med finjusteringar av 

rapporten. Jag vill även tacka mina underbara barn, Aron och Vera, som haft tålamod och förståelse att 

detta arbete har tagit mycket (fri)tid från mig. Sist men inte minst vill jag tacka min man, Håkan Dahlberg, 

som gav detta förslag till mig, att göra ett examensarbete med Miljöbyggnad och fönster.  

 

Juni 2013 Söderfors 

Merike Dahlberg 

  



4 | S i d a  
 

Ordlista 
clo = måttenhet för hur värmande kläder är, exempel: naken 0 clo, sommarklädsel 0,6 clo, inomhuskläder 

vintertid 1,0 clo, riktigt varma vinterkläder 3,7 clo. 

Dagsljusfaktor = Ett mått på belysningsstyrka i ett rum, angivs i procent. 

g-värde = Koefficient av den totala genomträngligheten av solenergi, vilket angivs i procent. 

IDA 4 = Simuleringsprogram för bland annat energi och det termiska klimatet. 

Koefficient = Ett tal, faktor eller en konstant. 

LT-värde = Ljustransmissionen, ett värde på det transmitterade (överförda) synliga ljuset, procent av det 

infallande ljus mot fönstret. 

Lumen = SI-enhet för ljusflöde. Betecknas lm.  

Lux = SI-enhet för illuminans, det vill säga belysning. Betecknas lumen per kvadratmeter. 

MET = metabolic unit, den fysiska aktiviteten mäts genom 1 MET, vilket innebär en förbrukning av 1 kcal 

per kilo kroppsvikt och timme. Exempel: Sova 0,9 MET, Sitta 1-1,3 MET, Stå 2-3 MET, Springa 8-10 MET. 

PPD = Anger hur stor procentandel av människor skulle vara missnöjda med det termiska klimatet. 

Ra = Färgåtergivningstal, är ett index på hur en balanserad belysningskälla är i avseende på färg. 

SI-enhet = International System of Units. En standard för måttenheter. 

Solvärmelast = Visar hur mycket solvärme som strålar in i rummet/byggnaden. 

UGR = Grad av obehagsbländning, ett bländtal som beräknas med datorprogram. 

U-värde = Värmegenomgångskoefficient, beskriver hur bra isoleringsförmågan hos en konstruktion är. Ju 

lägre U-värde, desto bättre isoleringsförmåga. 

Velux Daylight Visualizer = Simuleringsprogram för dagsljus. 

 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/International_System_of_Units
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1 Inledning 
Det finns ett behov av att certifiera byggnader efter deras miljöprestanda, och för detta finns många olika 

klassificeringssystem, såsom det amerikanska LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och 

det brittiska BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Det finns även 

ett svenskt certifieringssystem, Miljöbyggnad, som undersöker olika punkter för att få ett resultat, bland 

annat solvärmelast, termiskt klimat vinter, termiskt klimat sommar och dagsljus. Eftersom solvärmelast och 

dagsljus påverkar negativt på varandra har detta arbete försökt finna ett sätt att kunna enkelt veta vilken 

fönsterarea är optimal för att få ett bra betyg från Miljöbyggnad. 

2 Bakgrund 
Det främsta målet att olika miljövärderingar görs på byggnader är för att lätt kunna jämföra olika 

byggnader med varandra. Jämförelsen kan utföras på basis av viken miljöpåverkan olika 

utformningsalternativ har och för att på ett enklare sätt balansera kostnader och miljöpåverkan  

(Glaumann, 1999). 

Var och hur hus placeras är viktigt ur många synpunkter. Genom en välplanerad husplacering kan markfukt 

och radon undvikas och istället kan huset sägas få gratis energi av solen. Men solen kan vara både lust och 

last, då solen kan värma till olidligt höga temperaturer en het sommardag, men kan ge skön värme andra 

dagar (Ottosson, 1993). Inomhusmiljön ska vara behaglig för människan och vara hälsosam, vilket resulterar 

i en hel del krav på inomhusluften, lufttemperaturen, yttemperaturen, elektriska fält, magnetiska fält, 

ljudförhållanden och ljusförhållanden. En dålig inomhusmiljö kan vara orsak till många hälsoproblem såsom 

överkänslighet och allergier (Boverket, 1998). Hälsoeffekterna som kan kopplas till innemiljö är 

sjukahussymptom (SBS= Sick Buildning Syndrome), allergier och cancer. Samband mellan dessa sjukdomar 

och byggnadens egenskaper ska bedömas och värderas, men då dessa samband ofta är oklara, måste 

bedömning av innemiljön istället göras genom andra faktorer såsom luftkvalité, ljud- och ljusförhållanden 

(Glaumann, 1998). 

Miljöfrågor är svåra att hantera eftersom det är svårt att veta hur byggnadens faktiska miljöbelastning ska 

bestämmas, och dels därför att hittills har inte miljöinsatser gett någon ökad lönsamhet. Miljöfrågor är 

svåra att överblicka på grund av deras komplexitet och deras antal. Många vill ha enkla miljöindikatorer, 

men det går inte att komma ifrån att miljöpåverkan är av många olika slag, och dessa innehåller komplexa 

samband och därför blir detta ett dilemma som inte alla kommer vara belåtna med  

(Glaumann & Malmqvist, 2007). 

Examensarbetet har en blivande kontorsbyggnad, Svalan, till grund för arbetet som White arkitekter AB i 

Uppsala projekterar under arbetets gång. Denna byggnad ska byggas ovanpå en befintlig byggnad som finns 

mitt i Uppsala. Svalan ska miljöklassificeras, varför detta arbete är till intresse för arkitekterna. 
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3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att försöka nå fram till en vägledningsmatris eller guide för fönsterarea 

som kan vara ett grovt planeringsverktyg vid projektering av byggnader som ska klassificeras med 

Miljöbyggnad. För att få in mycket dagsljus är målet att ha stora fönster, men samtidigt ska solvärmelasten 

vara låg för att undvika alltför höga inomhustemperaturer sommartid, och då slippa, eller minska behovet 

av kylning i byggnaden. Även den termiska komforten ska vara bra, då detta är en del av bedömningen av 

Miljöbyggnad. Genom att föra simuleringar av ett verkligt objekt med dessa olika parametrar, ska 

resultaten eventuellt kunna ge ett samband med att kunna få så bra resultat som möjligt från 

Miljöbyggnad. Finns det en fönsterarea som är optimal, eller måste solavskärmning finnas på vissa 

väderstreck? 

3.1 Målgrupp 

Detta arbete är inriktat till de som arbetar med klassificering av byggnader, till arkitekter, byggherrar, 

beställare och de som projekterar byggnader. Men andra ord alla inom byggsektorn som kommer i kontakt 

med Miljöbyggnad, eller på annat sätt har ett intresse för det. 

4 Dilemmat 
Eftersom solvärmelasten ska vara låg, som kan till exempel åstadkommas med små fönster, samtidigt som 

dagsljusfaktorn hög, innebärande stora fönster, går dessa aspekter emot varandra i bedömningen med 

Miljöbyggnad. Hänsyn ska även tas för det termiska klimatet, som ska visa för bästa betyg att mer än 90 % 

av brukarna är tillfredställda med det termiska klimatet, både sommartid som vintertid. För att få högsta 

betyg ska även en enkätundersökning göras för brukarna när byggnaden väl är i användning. Ett problem är 

att denna enkätundersökning är en osäkerhetsfaktor som kan kännas skrämmande för den som beställt 

miljöklassningen (Tväråna, Anders, personlig kontakt 14 maj, 2013).  

Problemetet med detta är att kunna konstruera en byggnad utifrån att den ska uppfylla en 

enkätundersökning då det finns mycket subjektivitet i brukarnas åsikter. Större fönster innebär kraftig 

solvärmelast sommartid men även högre uppvärmningsbehov på vintertid. Även påverkas den operativa 

temperaturen, som brukaren i kontorrummen känner. Parallellt ska dagsljusinsläppet maximeras. Dessa 

parametrar växelverkar och det torde finnas fönsterstorlekar och placeringar, givet ett kontorsutrymme 

med en brukare, som torde ge ett optimum bland olika alternativ.  

I dagens läge finns inga metoder som systematiskt tar hänsyn till dessa variabler. Däremot finns 

beräkningsverktyg som möjliggör kvantifiering av storheterna. IDA-ICE 4 är ett simuleringsverktyg som 

beräknar energianvändningen, solvärmelasten, den operativa temperaturen, lufttemperaturen, 

yttemperaturer, PPD, dagsljusinsläpp för olika användarscenarier av utrymmen i byggnader. Programmet är 

baserat på dynamiska termiska modeller avsedda för både korttidssimuleringar (dygnsberäkning) och 

långtidssimuleringar (årsberäkningar). Genom att modellera ett par kontor på byggnaden, Svalan, är målet 

att framföra rekommendationer om fönsterstorlekar, fönsterplacering och behovet av yttre solavskärmning 

(Akander, Jan, personlig kontakt 26 maj 2013). 
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4.1 Avgränsning 

För att göra arbetet möjligt under den tidsperiod som varit, har en del avgränsningar gjorts. Till exempel 

har ingen tid lagts på att se på solavskärmning av olika slag, detta på grund av den externa handledarens 

begäran från White arkitekter AB, då de flesta beställare tycker att solavskärmning är en stor kostnad, och 

ofta är det mycket problem med dessa. 

Arbetet skrapar lite på ytan av andra miljöklassificeringsmodeller, för att få en överblick på vilka modeller 

som finns att välja mellan ute på marknaden. Någon större fokus har dessa inte fått, eftersom arbetet 

främst fokuserar på miljöklassificeringsmodellen Miljöbyggnad. Simuleringar som gjorts har endast gjorts 

på vissa bestämda rum, och inte hela byggnaden, sedan har antaganden tagits efter det. 

5 Innemiljö 
Med termisk komfort menas människans upplevelse av det termiska klimatet. Drag är ett exempel på 

negativ upplevelse, då det innebär obehag som är orsakad av lokal nedkylning av någon kroppsdel. Risk för 

att uppleva drag ökar med en ökad lufthastighet, en minskande lufttemperatur och vid värmestrålning från 

kroppen mot kalla ytor i omgivningen (Ekberg, 2006). Dåliga ljusförhållanden kan ge besvär med synen, 

vilket i sin tur kan ge andra symptom som huvudvärk. I diagram 1 syns vilka symptom kan fås av dåliga 

ljusförhållanden eller med ett dåligt termiskt klimat. 

 
Diagram 1. 

Diagrammet visar vilka problem kan fås av dåliga ljusförhållanden eller ett dåligt termiskt klimat. Exempel 

på SBS-symptom är ögon-, näsa-, halsirritation, torr hud eller torra slemhinnor, hudrodnad, trötthet, 

huvudvärk, luftvägsinfektioner, hosta, heshet, illamående och yrsel (Arbetsmiljöverket, 2013). 
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5.1 Termiskt klimat 

Vad som är ett lämpligt temperaturintervall beror på två olika faktorer, det första är vilken nivå brukarnas 

fysiska aktivitet kommer att ligga, och det andra är vilken värmeisolerande förmåga klädseln på brukarna 

har. Den fysiska aktiviteten mäts i MET och klädernas inverkan har enheten clo. Till exempel bör kontor 

vara i ett temperaturintervall på 20-24 Co på vintern, med 1,0 clo, och aktivitet med 1,2 MET. På sommaren 

bör det däremot vara 23-26 Co med 0,5 clo, men med samma aktivitet. Till jämförelse med en affärslokal 

som bör vara 16-22 Co vintern, 1,0 clo, men med aktivitet 1,6. På sommaren bör affärslokalen vara 21-25 Co 

med 0,5 clo, och samma aktivitet som på vintern (Ekberg, 2006). Detta är bara en del av det termiska 

klimatet, sedan finns även målvärden för golvtemperatur, dragrisk beräknat med lufthastigheten i rummen, 

luftkvalité, föroreningar, ljudkvalité och så vidare, vilket inte kommer fördjupas mer i denna rapport, men 

däremot tar simuleringsprogrammet IDA-ICE 4, som använts för många simuleringar i detta arbete, hänsyn 

till sådana parametrar. Med detta simuleringsprogram tar man fram PPD, ett missnöjesindex, som beskrivs 

mer i under rubriken Termiskt klimat vinter. 

5.2 Ljus 

Det finns tre baskrav för ljusmiljön vilka är: 

 Synprestation (de arbetande kan utföra visuellt krävande uppgifter en längre tid) 

 Säkerhet 

 Synkomfort (ljusförhållanden som bidrar till en känsla av välbefinnande) 

Dessa baskrav innebär att det ska finnas bländningsfri och flimmerfri belysning, som ger en lämplig 

färgåtergivning och med en lämplig styrka på belysningen (Ekberg, 2006). Luminansfördelningen i synfältet, 

det vill säga skillnaden mellan angränsande ytors ”ljushet”, ska vara ”välbalanserad” för att öka synskärpa 

och kontrastkänslighet. Lämpligt värde på luminansen på omgivande ytor beror således på arbetsområdets 

luminans. (Ekberg, 2006. s.29). Att ha för låg luminans och låga luminanskontraster kan göra att miljön kan 

uppfattas som tråkig och ostimulerande, medan för hög luminans kan orsaka bländning, och för hög 

luminanskontrast orsaka trötthet genom att ögonen ständigt måste omadapteras (Ekberg, 2006). För att 

göra simuleringar i IDA-ICE 4 läggs även in belysning som ska vara i rummet, och denna belysning kan 

påverka hur brukarna trivs i rummet. 
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6 Grön byggnad 
Termen green building (grön byggnad) används som en generell term för att beskriva alla hållbarhetsfrågor 

som är associerade med ett projekt. Den specifika definitionen för grön byggnad är genomförandet av en 

hållbar design (Montoya, 2011). Många ledande byggnadsfirmor inom grön byggnad i USA erbjuder 

miljöbedömning utan extra kostnad för fastighetsägaren.  För att nå miljömålen måste byggbranschen göra 

mätbara åtgärder, och genom att kunna mäta resultat hjälper det människor att vara ärliga i sina avsikter 

och ta ansvar för sina handlingar. Genom att få resultat av ansträngningarna kan människor ständigt 

utvärdera och förbättra sin verksamhet och minska vissa skadliga effekter på miljön (Montoya, 2011). 

6.1 Klassningssystem 

Globalt sett finns det massor av olika klassningssystem (se figur 1), men de allra vanligaste i Sverige är 

GreenBuilding (EU), Passivhus (Globalt), Svanen (Norden), Miljöbyggnad (Sverige), LEED (Globalt) och 

BREEAM (Globalt) (af Wetterstedt, 2013). Fem av dessa klassningssystem (GreenBuilding, Svanen, 

Miljöbyggnad, LEED och BREEAM) kommer jämföras med varandra lite närmare.

 
Figur 1, taget ur Wetterstedt, 2013 s.2. 

Figur 1 visar hur många olika klassificeringssystem det finns i Sverige och Globalt, och ungefär vilket år 

dessa kom.  
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6.2 Typer av klassningar i Sverige 

Miljöbyggnad är ett mittemellan ting av dessa fem klassningssystem som finns med här i jämförelsen i 

tabell 1. LEED och BREEAM är de systemen som har överlägset flest olika delar som undersöks, som kan ses 

i tabell 1. I samma tabell står även antal frågor som undersöks, där dessa certifieringssystem skiljer sig 

mycket från varandra. 

 

Aspekter GreenBuilding Svanen Miljöbyggnad LEED BREEAM 

Avfall    X X 
Byggskede    X X 

Ekologi    X X 
Energi X X X X X 

Föroreningar    X X 
Infrastruktur    X X 
Inomhusmiljö  X X X X 

Kostnader,energi    X  
Landanvändning    X X 

LCA     X 
Material  X X X X 

Sociala faktorer      
Styrning  X  X X 
Vatten    X X 

Antal frågor 1 72 15 100+10 100+10 
Tabell 1. Tabellinformation från af Wetterstedt, 2013. 

Tabell 1 visar vilka olika aspekter som bedöms med de olika certifieringssystemen. 

 

6.3 Miljöbyggnad 

Som tabell 1 visade, ser Miljöbyggnad till aspekterna Energi, Inomhusmiljö och Material. De områden detta 

arbete fokuserar på är inomhusmiljödelen, där dagsljus och termiskt klimat faller in. I det termiska klimatet 

ingår transmissionsfaktor och solvärmefaktor. En liten del av arbetet hamnar även på energisidan, där 

solvärmelasttal ingår. 

Aspekterna som detta arbete ska fokusera på är fönster, och främst på solvärmelasten, termiskt klimat 

vinter, termiskt klimat sommar och dagsljus. Ur Manual 2.1 för bedömningskriterier för nyproducerade 

byggnader finns förklaringar för dessa hur det ska räknas ut i Miljöbyggnad. Syftet med solvärmelasttalet 

(W/m2golv) är att begränsa solvärmetillskottet under sommarhalvåret, vilket skulle minska behov av 

komfortkyla eller olägenheter med övertemperaturer inomhus (Miljöbyggnad, 2012). 
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6.3.1 Solvärmelast 

Solvärmelasten (SVL) beräknas med en förenklad metod, och bedömningen sker endast i rummen som har 

fönster mot öst, väst eller syd. Denna metod utgår från att maximal solinstrålning mot en vertikal yta är 

cirka 800 W/m2. Denna ekvation gäller för rum med fönster åt ett väderstreck (Öster, Söder eller Väster): 

 

                 
     

    
     W/m2 

  

 
Formel 1.1. 

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

 

                  
                 

    
               

                 

    
  W/m2 

 
Formel 1.2. 

gsyst = sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd (-) 

Aglas = fönstrets (eller dörrars/andra glaspartiers) glasade del (ej karm, bågar och profiler (m2)) 

Arum = golvarean i rummet (m2) 

För att få fram ett gsyst-värde (som inkluderar glas och solskydd) kan beräknas med ParaSol (Parasol, uå). För 

att få korrekta värden ska även takfot, balkong, solskydd, omkringliggande grannbyggnader och liknande 

tas med i beräkningen, som kan påverka gsyst. Hänsyn tas inte till när rummen används, alltså ska även rum 

som är tänkta att endast använda på kvällen ingå ifall de vetter mot öst, väst eller syd. Det skall väljas ett 

våningsplan som är representativt för byggnaden och som har sämst förutsättning för lågt solvärmelasttal. 

Det ska börjas med att bedöma och betygsätta rummet som är mest kritiskt, därefter med det näst sämsta 

och så vidare, tills strax över 20 % av våningsplanets Atemp  (Atemp = den golvarea som uppvärms) är bedömt. 

Indikatorbetyget utgår från det sämsta rummets betyg, men vilket kan höjas maximalt ett steg om minst 

hälften av den bedömda arean har högre betyg (Miljöbyggnad, 2012). 
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6.3.2 Termiskt klimat vinter 

För att få ett bra termiskt inomhusklimat under vintern bedöms det termiska klimatet med hjälp av 

datorsimulering av inneklimat jämfört med PPD-krav, och med transmissionsfaktor. Transmissionsfaktorn 

är en förenklad metod som beskriver fönstrets kylande verkan under vintern och kan användas för 

nyproducerade småhus. Men då detta examensarbete inte handlar om småhus, läggs ingen mer vikt på 

transmissionsfaktorn. 

PPD står för Predicted Percentage Dissatisfied, vilket är ett mått för att värdera inneklimat med förväntad 

andel missnöjda. Om PPD är < 10 % innebär det att färre än 10 % i en grupp förväntas vara otillfredsställda 

med det termiska klimatet i byggnaden. Genom att använda sig av simuleringsprogram såsom ProClim, IDA 

Klimat och Energi, TeknoSim eller ParaSol kan bedömning av klimatet i byggnaden göras. Denna bedömning 

görs ur rummets vistelsezon för en punkt maximalt en meter innanför det största fönstrets mittpunkt vid 

den högsta dimensionerade vintertemperaturen, och utan solinstrålningens inverkan. Det termiska klimatet 

ska bedömas genom att välja ett representativt våningsplan, med sämsta förutsättningarna för ett bra 

termiskt klimat under vintern. Vistelserummet som är mest kritiskt ska bedömas och betygsättas, därefter 

det näst sämsta och så vidare tills 20 % av våningsplanets Atemp är bedömt (Miljöbyggnad, 2012). 

6.3.3 Termiskt klimat sommar 

För att bedöma det termiska klimatet sommartid används även där datorsimulering av inneklimat som 

jämförs med PPD-krav. För nyproducerade småhus finns en förenklad metod; solvärmefaktor (SVF) som är 

ett mått på hur värmen från fönster påverkar det termiska inneklimatet, men i detta arbete kommer inte 

småhus projekteras behövs inte mer fokus på solvärmefaktorn. 

När det termiska klimatet sommar bedöms görs detta på lika sätt som för vinter, med undantag att det 

förmodligen blir andra mått på förväntad klädsel i byggnaden, och bedömningen ska göras i rummen som 

är mest kritiska för bra termiskt klimat sommartid, varpå det troligen blir rum i motsatt väderstreck jämfört 

med vintern (Miljöbyggnad, 2012). 

6.3.4 Dagsljus 

Byggnaden ska vara utformad för att ha en god tillgång till dagsljus. Dagsljuskvalitén bedöms med hjälp av 

dagsljusfaktorn, eller för nyproducerade bostäder kan även fönsterglasandel (AF) användas som är en 

förenklad metod. Byggnaden i projektet kommer inte vara bostäder, vilket innebär att det måste bedömas 

med dagsljusfaktorn.  

För att veta förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus används dagsljusfaktorn. Denna 

beräknas med en mulen dag, och är beroende av glasarean, mätpunkten, eventuell horisontavskärmning, 

golvarean, ljustransmissionen i fönsterglaset och reflexionsförmågan i rumsytorna. Denna beräkning kan 

antingen göras med en grafisk metod, eller med en datorsimulering. För att kunna få Guld i Miljöbyggnad 

måste simulering gjorts med till exempel Radiance eller Daylight Visualizer. Dagsljusfaktorn beräknas i en 

punkt som är 0,8 meter över golvet, en meter från mörkaste sidovägg och på halva rumsdjupet. Detta är 

enligt SS 914201 (Svensk Standard för byggnadsutformning). Ett alternativ är att göra beräkningen vid den 

mörkaste arbetsytan på halva rumsdjupet, men bedömningskriterierna gäller från den mörkaste av dessa 

två punkter. I beräkningen för dagsljusfaktorn ska hänsyn tas till omkringliggande byggnader och utvändiga 

byggnadsdelar som kan skugga. Likasom de andra bedömningarna ska ett representativt våningsplan väljas 

och med sämst förutsättning för dagsljus. Där ska vistelserummet som är mest kritiskt bedömas och 

betygsättas först, och fortsätta med näst sämsta och så vidare, tills strax över 20 % av våningsplanets Atemp 
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är bedömt. Indikatorbetyget utgår från det sämsta rummets betyg, men vilket kan höjas maximalt ett steg 

om minst hälften av bedömda arean har fått högre betyg (Miljöbyggnad, 2012). 

6.3.5 Bedömning med Miljöbyggnad 

För att en byggnad ska certifieras med Miljöbyggnad finns flera olika indikatorer som bedöms (se tabell 2). 

Alla indikatorer behöver inte ha betyget GULD för att få slutbetyget GULD. Det är fyra olika områdesbetyg 

som betygssätts, först är det indikatorbetyg, där lägsta rumsbetyg avgör, men kan höjas ett steg om minst 

hälften av den andra bedömda arean har högre betyg. Nästa steg är aspektbetyg, där lägsta indikatorsbetyg 

avgör. Tredje steget är områdesbetyg, där lägsta aspektbetyg avgör, men som kan höjas ett steg om mer än 

hälften av aspektbetygen är högre. Fjärde och sista steget är byggnadsbetyg, som ges efter lägsta 

områdesbetyg (Miljöbyggnad 2:2012). Dock kan en byggnad aldrig få ett byggnadsbetyg som är mer än ett 

steg över det lägsta betyget i indikatorerna, som kan ses i tabell 2. 

Indikatorer Aspekter Områden  Byggnad 
Energianvändning GULD Energi GULD    

 
 
 
 
 
 
 
 
SILVER 

Värmeffektbehov GULD Effektbehov SILVER   

Solvärmelast SILVER   ENERGI GULD 

Energislag GULD Energislag GULD   

Ljudmiljö SILVER Ljudkvalitet SILVER   

Radonhalt SILVER     

Ventilationsstandard SILVER Luftkvalitet SILVER   

Kvävedioxid GULD     

Fuktsäkerhet BRONS Fukt BRONS   

Termiskt klimat 
vinter 

GULD  
Termiskt klimat 

 
GULD 

INNEMILJÖ SILVER 

Termiskt klimat 
sommar 

GULD     

Dagsljus SILVER Dagsljus SILVER   

Legionella GULD Legionella GULD   

Dokumentation SILVER Dokumentation SILVER    

Utfasning av farliga 
ämnen 

GULD Utfasning GULD MATERIAL OCH 
KEMIKALIER  

GULD  

Tabell 2. Tabellinformation från Miljöbyggnad 2:2012.  

 

Här är ett exempel hur ett slutbetyg blir till med Miljöbyggnad. Byggnadsbetyget blev SILVER på grund av 

att fuktsäkerheten gav BRONS. Om någon av indikatorerna ger BRONS går det aldrig att få ett 

byggnadsbetyg med GULD. Om däremot fuktsäkerheten skulle varit SILVER, skulle slutbetyget varit GULD då 

2 av 3 områdesbetyg var GULD. 

  



16 | S i d a  
 

6.4 Andra certifierade byggnader 

En byggnad som har certifierats med Miljöbyggnad är Uarda 5 i Solna, som är en kontorsbyggnad som hyrs 

av Vattenfall. Denna byggnad projekterades från start för att få högsta betyg i Miljöbyggnad. För att få ett 

bra rumsklimat har temperaturen och ventilationen anpassats för antal personer och utrustning som 

planerats för varje rum. För att motverka kallras från stora fönster har detta lösts med konvektorer. Denna 

byggnad har energieffektiva fönster och solskydd i form av utvändiga persienner vilka regleras automatiskt 

efter solinstrålning (Fabege, 2012). 

En annan byggnad som har certifierats med Miljöbyggnad är Kungsbrohuset (Blekholmen 4) i Stockholm (se 

figur 2). Denna byggnad certifierades även med två andra system, EU:s GreenBuilding och P-märkning av 

SITAC. De hade svårt att välja vilket klassningssystem de skulle använda, då inget klassningssystem har än 

fått något riktigt genomslag, varken i Sverige eller utomlands. Det är en byggnad med en mycket 

energieffektiv fasad, genom dubbla fasader och där det yttre skiktet är i glas. De har använt sig av bland 

annat dagsljusstyrd belysning, och dagsljusfibrer (Sedig, 2008). 

 

 
Figur 2, figur från Jernhusen. 

Kungsbrohuset i Stockholm, ett annat exempel som har certifierats med Miljöbyggnad. 
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6.5 Fönster 

Det transmitterade synliga ljuset kallas även för ljustransmissionen, eller för LT-värde. LT-värde angivs i 

procent, och är alltså procent av det infallande ljuset mot fönstret. U-värde beskriver hur pass bra 

isoleringsförmågan hos en konstruktion är. Mörker U-värde är det U-värde som fås genom uppmätning i ett 

test i laboratorium. För att beskriva den totala genomträngligheten av solenergi på ett fönster används en 

koefficient som kallas för g-värde (Fjellborg, uå). Senare i arbetet kommer det visa sig att detta g-värde har 

stor inverkan både på solvärmelasten och på dagsljusfaktorn. 

6.6 Stora fönster mot söder, inga mot norr? 

Resultaten visar från rapporten Influence of window size on the energy balance of low energy houses 

(Persson, Roos & Wall, 2005) att storleken på energieffektiva fönster inte har stor betydelse för 

värmebehovet på vintern, men är däremot relevant för kylbehovet under sommaren. Detta tyder på att 

istället för det traditionella sättet att bygga passivhus är det möjligt att förstora fönstret mot norr och då få 

bättre ljusförhållanden i byggnaden. I rapporten hade även olika simuleringar gjorts på ett befintligt radhus 

i Göteborg, och det optimala skulle vara om inga fönster alls skulle finnas på fasaderna mot söder och norr, 

då det skulle behövas allra minst energi både åt kylning på sommaren och även uppvärmning på vintern. 

Det positiva är att det inte är så viktigt att ha en liten fönsterarea mot norr vilket ger arkitekter större 

flexibilitet med fönsterplaceringen på fasader (Persson, Roos & Wall, 2005).  

6.7 Glasfasader 

Moderna kontorsbyggnader har många gånger helglasade fasader för att få höga dagsljusnivåer och ett 

attraktivt utseende på byggnaden. Att använda alltför mycket glas skapar problem med överhettning, som 

kan lösas på olika sätt, till exempel med solavskärmning, men oftast räcker inte det utan det behövs även 

komfortkyla, vilket i sin tur kräver och kostar energi. En del av dessa pengar skulle kunna sparas genom att 

ha energieffektiva fönster med solskydd (Persson, Roos & Wall, 2005). 

Rapporten Energy simulations for glazed office buildings in Sweden har undersökt ifall mycket glasade 

kontorsbyggnader använder mindre el till belysning. Rapporten visar att mycket glasade fasader ger inte en 

bra visuell komfort, utan lika mycket el används även där till belysning som till en mindre glasad fasad, 

eftersom i glasade fasader kommer det in för mycket starkt ljus utifrån som istället bländar och därför 

skuggas på plats med olika medel. Samma rapport förklarar att ju längre in en skuggning placeras i 

byggnaden, desto sämre reducerar den solvärmen, och därav krävs mer kylning. En låg transmittans av 

fönster är ett bra val eftersom det minskar värmebehovet, men påverkar inte kylbehovet mycket. Ett lågt g-

värde på fönster minskar kylbehovet. För att minska kylbehovet är det bra med externt placerad solskydd 

som kan ge skugga. En kontorsbyggnad med helglasad fasad har sannolikt en större energianvändning för 

uppvärmning och kylning än ”vanliga” byggnader med ca 30 % glasarea av ytterväggsarean. Därför kan ett 

bättre alternativ vara att ha dubbla fasader som Kungsbrohuset har löst det (se figur 2)(Blomsterberg, 

Poirazis, &Wall, 2007). 
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7 Metod - Svalan test 
För att göra olika simuleringar har IDA-ICE 4 och Velux Daylight Visualizer använts. I programmet IDA-ICE 4 

har olika parametrar lagts in som gäller för byggnaden Svalan som projekteras på White arkitekter AB. 

Genom utläsning av konstruktionsritningar på väggar och bjälklag för Svalan (se bilaga 14) har dessa 

material lagts in i programmet med rätt dimension, för att få fram korrekta värden. Byggnadens 

dimensioner har lagts in, placering Uppsala, och sedan har bygganden vridits till den korrekta vinkeln mot 

norr. I byggnaden har två zoner gjorts i IDA-ICE 4 som ska vara två exempel på kontor, med måtten  

2305 · 3454 mm, och rumshöjden 3700 mm. Ett av kontoren har fönster som vetter mot Sydost, och ett 

annat som vetter mot Sydväst (se figur 3). Båda kontoren har samma utformning, och volym på 29,457 m3, 

men skiljer sig på placering i byggnaden, och med fönsternas g-värde (olika slags fönstertyper, se bilaga 15), 

varför skillnader fås i olika simuleringar, såsom dagsljus (se bilaga 2, 6, 10).  

 
Figur 3. Planritning på Svalan, ritad av White arkitekter AB Uppsala. 

Kontor mot Sydost 

Fönster: 

U-värde 1,0 W/m2·K 

g-värde 0,57 

LT-värde 0,72 

Kontor mot Sydväst 

Fönster: 

U-värde 1,0 W/m2·K 

g-värde 0,31 

LT-värde 0,55 

Gemensamt med kontoren 

Golv: 

Ytskikt 5 mm 

Betong 180 mm (60+60+60 då 

elementet ska räknas om för att få rätt 

massa där värmen kan lagras) 

Yttervägg: 

Gips 13 mm 

OSB 13 mm 

Isolering med regel 45 mm 

Isolering med regel 245 mm 

Ventilerad fasad 28 mm 

Innervägg: 

Gips 26 mm 

Isolering 95 mm 

Gips 26 mm 

Innerväggar har antagits i samband 

med Jan Akander (personlig 

kommunikation 2013-05-02). 

7.1 Indata IDA-ICE 4 
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7.2 Ytterligare indata i IDA-ICE 4 

Per kontor: 

1 person i rummet vardagar klockan 6-18. 

Aktivitetsnivå 1,2 MET. 

CLO 0,85 ± 0,25. 

Armatur på 50 W på vardagar klockan 6-18. 

Apparat på 150 W alltid på. 

Möbler med en area på 2 m2. 

Kyla med en maxeffekt på 2000 W. COP 3. 

Värmeeffekt 1000 W. 

Uteluftflöde 1,35 L/(s m2) (Sveby, 2012). 

Kontorens termostater styrs på basis av den operativa temperaturen och är inställda på att värma upptill 

22°C och kyla när temperaturen överstiger 26°C, vilket valdes för att detta sparar mycket energi genom att 

tillåta sig arbeta en tid under varmare temperatur, genom att klä sig lättare istället för att behöva använda 

stor mängd energi för att börja kyla rummen direkt de nått en temperatur på till exempel 24 grader. 

Operativ temperatur är ett medelvärde av medelstrålningstemperaturen från omgivande ytor och 

lufttemperaturens medelvärde (Socialstyrelsen, 2005). Eftersom ventilationen i simuleringarna är styrd 

efter den operativa temperaturen, kommer det blåsa på mer i rummet när solvärmelasten är hög, och 

yttemperaturerna blir höga, som gör att dessa ytor svalnar av det ökade luftflödet. Detta märks tydligt av 

på PPD-datan i testerna, då det inte blir någon märkbar skillnad oavsett om solvärmelasten blir hög. Ifall 

inte ventilationen var styrd på detta sätt, skulle PPD-index även öka när det blir ökad solvärmelast, det vill 

säga fler skulle bli missnöjda. 

För att göra simuleringar med IDA-ICE 4 har hjälp fåtts av handledaren Jan Akander, som är lärare på 

Högskolan i Gävle. Då detta program är avancerat och komplext, tog det mycket tid att få in all data på rätt 

ställe för att få ut resultat. I detta arbete har 12 olika fönsteralternativ gjorts (se tabell 3), och alla dessa 12 

på två olika kontor. Det vill säga 24 simuleringar från IDA-ICE 4. Men före dessa tester, gjordes 40-tal 

simuleringar med ett exempelrum, för att veta hur programmet fungerar. Då dessa 24 simuleringarna inte 

gav de väntade resultaten, slutade det med totalt 68 simuleringsresultat finns med i detta arbete. 

7.3 Indata Velux Daylight Visualizer 

Beräkningar gjorda med: Golvarea (3,454 m · 2,305 m) = 7,96147 m2. Av fönsterarean är 90 % glas. 

Fönster mot Sydost g-värde 0,57,med solavskärmning g-värde 0,09, LT-värde 0,72. 

Fönster mot Sydväst g-värde 0,31, med solavskärmning g-värde 0,05, LT-värde 0,55. 

Ljus linoleummatta för golv har valts, matta vitmålade väggar och tak, och ett kontorsbord i grå kulör. 

Omgivande byggnader är inte medräknade. Dagljussimuleringarna är gjorda med en mulen dag. 

Velux Daylight Visualizer är ett program för att göra dagljussimuleringar. Då detta program var nytt för mig 

blev jag självlärd, genom testa mig fram och se på videor på internet. Även med detta program har en stor 

mängd simuleringar gjorts för att förstå hur programmet fungerar, innan dessa 12 tester med Svalan 

gjordes (se tabell 3), som med IDA-ICE 4 slutade det med 68 dagljussimuleringar.  I Tabell 3 finns små 

figurer på dessa tolv tester, för att se hur fönstret sitter i ytterväggen, och vilken storlek det har. Detta 

följer av diagram 2 och 3, som visar vilken skillnad det blir på solvärmelasten med solavskärmning, i detta 

fall markis, jämfört med ingen solavskärmning alls. Observera att fönstret i kontor mot sydost har ett g-

värde på 0,57 och fönstret i kontor mot sydväst har ett g-värde på 0,31. 
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7.4 Testdata 

 

TEST Placering  
(sett från insidan) 

Fönsterbredd 
(m) 

Fönsterhöjd 
(m) 

Fönsterarea 
(m2) 

 
1:1 

 

 
1,200 

 
1,500 

 
1,80 

 
1:2 

 

 
1,150 

 
3,700 

 
4,25 

 
1:3 

 

 
2,305 

 
3,700 

 
8,53 

 
1:4 

 

 
1,150 

 
3,700 

 
4,25 

 
2:1 

 

 
1,200 

 
1,500 

 
1,80 

 
2:2 

 

 
1,200 

 
1,500 

 
1,80 

 
2:3 

 

 
1,200 

 
1,500 

 
1,80 

 
2:4 

 

 
1,200 

 
1,500 

 
1,80 

 
3:1 

 

 
2,305 

 
1,000 

 
2,31 

 
3:2 

 

 
2,305 

 
1,000 

 
2,31 

 
3:3 

 

 
1,000 

 
2,305 

 
2,31 

 
3:4 

 

 
1,520 

 
1,520 

 
2,31 

Tabell 3. Dimensionerna för fönstertesterna och deras placering på väggen. 
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8 Resultat 
 

Kontor mot Sydost (Fönster med g-värde 0,57) 

 
Diagram 2. Visar kontoret mot Sydost hur solvärmelasten påverkas av fönsterarean med eller utan solavskärmning (markis). 

Kontor mot Sydväst (Fönster med g-värde 0,31) 

 
Diagram 3. Visar kontoret mot Sydväst hur solvärmelasten påverkas av fönsterarean med eller utan solavskärmning (markis). 

 
För att få GULD i Miljöbyggnad ska solvärmelasten vara ≤ 32 W/m2. För beräkning av solvärmelast har 
formel 1.2 används. Diagram 2 och 3 visar hur mycket solavskärmning påverkar solvärmelasten. Kontoret 
mot Sydost är beräknad med sitt fönster med ett g-värde på 0,57, och med solavskärmning (markis) med g-
värde 0,09, enligt uppgifter från leverantören Emmaboda (se bilaga 15). Kontor mot Sydväst är beräknat 
med sitt fönster med ett g-värde 0,31, och med solavskärmning (markis) 0,05.  
Se tabell 4-7 för mer exakta siffror. 
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8.1 Testresultat för solvärmelast, dagsljusfaktor och PPD för kontor Sydost 

Nedan kommer testresultat av simuleringarna som gjorts. För att förenkla överblicken har resultaten som 

ger GULD, en bakgrundsfärg i guldgult, och de som ger SILVER en silvergråbakgrund, och för BRONS, en 

rödbrun bakgrundsfärg. 

Test kontor 
mot Sydost 

Fönsterarea Glasarea SVL SVL med 
solavskärmning 

Dagsljus
-faktor 

PPD 

1:1 1,80 1,62 129,90 20,51 3,1 13,0-15,0 

1:2 4,25 3,825 306,71 48,43 4,8 13,0-15,0 

1:3 8,53 7,677 615,59 97,20 11,2 33,0 

1:4 4,25 3,825 306,71 48,43 4,6 13,0-15,0 

2:1 1,80 1,62 129,90 20,51 2,8 13,0-15,0 

2:2 1,80 1,62 129,90 20,51 0,9 13,0-15,0 

2:3 1,80 1,62 129,90 20,51 2,5 13,0-15,0 

2:4 1,80 1,62 129,90 20,51 2,5 13,0-15,0 

3:1 2,31 2,079 166,71 20,47 2,8 13,0-15,0 

3:2 2,31 2,079 166,71 20,47 3,7 13,0-15,0 

3:3 2,31 2,079 166,71 20,47 3,8 13,0-15,0 

3:4 2,31 2,079 166,71 20,47 4,1 13,0-15,0 

       

X1 0,56 0,50 40,09 6,33 0,6 14,0 

X2 1,11 1,00 80,19 12,66 1,7 14,2 

X3 1,33 1,20 96,22 15,19 2,0 14,2 

X4 1,67 1,50 120,28 18,99 2,7 14,4 

X5 1,89 1,70 136,32 21,52 3,1 14,4 

X6 2,00 1,80 144,34 22,79 3,4 14,5 

X7 2,22 2,00 160,37 25,32 3,9 14,6 

X8 2,44 2,20 176,41 27,85 4,1 14,6 

X9 2,78 2,50 200,47 31,65 4,3 14,8 

X10 3,33 3,00 240,56 37,98 4,6 14,8 

X11 4,44 4,00 320,74 50,64 7,8 14,9 

X12 5,56 5,00 400,93 63,30 9,8 14,9 
Tabell 4.  

Ingen av dessa tester gav solvärmelast som är under 32 W/m2 golv. Observera att med solavskärmning är 

det möjligt att ha stora fönster. 

 

 

SOLVÄRMELAST  DAGSLJUSFAKTOR  PPD 

GULD  SVL ≤ 32 W/m2 golv  ≥ 1,2 % visad med datorsimulering ≤ 10 % 

SILVER  SVL ≤ 43 W/m2 golv ≥ 1,2 %   ≤ 15 % 

BRONS  SVL ≤ 48 W/m2 golv ≥ 1,0 %   ≤ 20 % 

 

Eftersom inget av exemplen 1:1 – 3:4 gav GULD för solvärmelasten utan solavskärmning, gjordes tester (X1-

X12) med olika fönsterareor från 1,56 m2 till 5,56 m2 för att se hur siffrorna påverkas beroende på arean. 

Samma sak gjordes för kontoret mot Sydväst.  
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8.2 Testresultat för solvärmelast, dagsljusfaktor och PPD för kontor Sydväst 

Test Kontor 
mot Sydväst 

Fönsterarea Glasarea SVL SVL med 
solavskärmning 

Dagsljus
-faktor 

PPD  

1:1 1,80 1,62 70,65 11,39 2,1  13,0-15,0 

1:2 4,25 3,825 166,81 26,90 3,6 13,0-15,0 

1:3 8,53 7,677 334,80 54,00 8,2 33,0 

1:4 4,25 3,825 166,81 26,90 3,4 13,0-15,0 

2:1 1,80 1,62 70,65 11,39 2,1 13,0-15,0 

2:2 1,80 1,62 70,65 11,39 0,6 13,0-15,0 

2:3 1,80 1,62 70,65 11,39 1,8 13,0-15,0 

2:4 1,80 1,62 70,65 11,39 1,8 13,0-15,0 

3:1 2,31 2,079 90,67 14,62 2,1 13,0-15,0 

3:2 2,31 2,079 90,67 14,62 2,7 13,0-15,0 

3:3 2,31 2,079 90,67 14,62 2,8 13,0-15,0 

3:4 2,31 2,079 90,67 14,62 3,1 13,0-15,0 

       

X1 0,56 0,50 21,81 3,52 0,5 13,8 

X2 1,11 1,00 43,61 7,03 1,3 13,9 

X3 1,33 1,20 52,33 8,44 1,6 13,9 

X4 1,67 1,50 65,42 10,55 2,1 13,9 

X5 1,89 1,70 74,13 11,96 2,4 13,9 

X6 2,00 1,80 78,49 12,66 2,6 13,9 

X7 2,22 2,00 87,22 14,07 2,9 13,9 

X8 2,44 2,20 95,94 15,47 3,1 13,9 

X9 2,78 2,50 109,03 17,58 3,3 14,0 

X10 3,33 3,00 130,83 21,10 3,4 14,1 

X11 4,44 4,00 174,44 28,14 5,7 14,3 
(2,1*2,1) 

X12 5,56 5,00 218,05 35,17 7,3 14,4 
(2,3*2,4) 

Tabell 5.  

Endast test X1 gav solvärmelast under 32 W/m2 golv, men då var dagsljusfaktorn alldeles för låg. Observera 

att med solavskärmning är det möjligt att ha stora fönster. Simulering för PPD gäller här för sommar, men 

när simulering gjordes med vinter, gav det ett resultat på runt 8, vilket innebär GULD, varför fokus lades på 

sommar istället, då det är svårare att få PPD under 10.  

 

SOLVÄRMELAST  DAGSLJUSFAKTOR  PPD 

GULD  SVL ≤ 32 W/m2 golv  ≥ 1,2 % visad med datorsimulering ≤ 10 % 

SILVER  SVL ≤ 43 W/m2 golv ≥ 1,2 %   ≤ 15 % 

BRONS  SVL ≤ 48 W/m2 golv ≥ 1,0 %   ≤ 20 % 

 

 

Genom att utläsa dessa tabeller förstås att fokus behövs på en fönsterarea minst 0,5 m2 och  

maximalt 1,0 m2 för att kunna få ett fönster med GULD för både Solvärmelast och Dagsljusfaktorn utan 

solavskärmning. I tabell 6 och 7 finns beräkningar kring den fönsterarean. 
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8.3 Testresultat utan solavskärmning för kontor Sydost 

Sydost Fönsterarea Glasarea SVL Dagsljusfaktor Mått (b*h) PPD 

4:1 0,43 0,39 31,27 0,5 430*1000 14,0 

4:2 0,56 0,50 40,10 0,8 560*1000 14,0 

4:3 0,59 0,53 42,50 0,8 590*1000 14,0 

4:4 0,60 0,54 43,30 0,8 600*1000 14,0 

4:5 0,70 0,63 50,52 1,0 700*1000 14,0* 

4:6 0,80 0,72 57,73 1,2  800*1000 14,1* 
Tabell 6.  

Det finns ingen möjlighet att få GULD eller SILVER för både solvärmelasten och för dagsljusfaktorn i detta 

rum med de bestämda faktorerna och dimensionerna. Det kan lösas till exempel med solavskärmning eller 

byte av fönstertyp. 

8.4 Testresultat utan solavskärmning för kontor Sydväst 

Sydväst Fönsterarea Glasarea SVL Dagsljusfaktor Mått (b*h) PPD 

5:1 0,64 0,58 25,29 0,7 640*1000 13,8 

5:2 0,80 0,72 31,40 0,9 800*1000 13,8* 

5:3 0,90 0,81 35,32 1,0 900*1000 13,8 

5:4 1,00 0,90 39,25 1,2  1000*1000 13,9 

5:5 1,05 0,95 41,43 1,2 1000*1050 13,9 

5:6 1,11 1,00 43,61 1,3 1000*1110 13,9 

5:7 1,20 1,08 47,10 1,5 1000*1200 13,9 
Tabell 7.  

Om glasarean är på 0,90 – 0,95 m2 är dagsljusfaktorn tillräcklig för GULD och solvärmelasten för SILVER. 

 

*När klädseln clo ändras från 0,85 ± 0,25 till 0,60 ± 0,35 (sommarklädsel, då simuleringarna görs 15 juli) 

blev Fanger´s PPD genom IDA istället runt 7, vilket skulle ge GULD i Miljöbyggnad. 

8.5 Testresultat för kontor Sydost med nytt fönster 

Till rummet mot sydost kan inte fås GULD utan solavskärmning. Om fönsterbyte görs till samma fönstertyp 

som sydväst har, med g-värde 0,31 och LT-värde 0,55 fås dessa resultat: 

Sydost med nytt 
fönster 

Fönsterarea Glasarea SVL Dagsljusfaktor Mått (b*h) PPD 

6:1 0,60 0,54 23,54 0,5 600*1000 13,9 

6:2 0,70 0,63 27,47 0,6 700*1000 13,9 

6:3 0,80 0,72 31,40 0,7 800*1000 14,0 

6:4 0,90 0,81 35,32 0,9 900*1000 14,0 

6:5 1,00 0,90 39,25 1,1 1000*1000 14,0 

6:6 1,05 0,95 41,43 1,2 1000*1050 14,0 

6:7 1,10 0,99 43,17 1,3 1000*1010 14,0 
Tabell 8. Vid en glasarea på 0,95 m

2
 är dagljusfaktorn tillräcklig för GULD och solvärmelasten för SILVER. 

 

SOLVÄRMELAST  DAGSLJUSFAKTOR  PPD 

GULD  SVL ≤ 32 W/m2 golv  ≥ 1,2 % visad med datorsimulering ≤ 10 % 

SILVER  SVL ≤ 43 W/m2 golv ≥ 1,2 %   ≤ 15 % 

BRONS  SVL ≤ 48 W/m2 golv ≥ 1,0 %   ≤ 20 % 
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8.6 Solvärmelasten vs. Dagsljusfaktor vs. PPD 

 

 
Diagram 4. Här syns hur solvärmelasten (SVL) ökar stadigt med en ökad fönsterarea. Samma sak händer med dagsljusfaktorn. 

Problemet är att solvärmelasten ska vara så låg som möjligt, samtidigt som dagsljusfaktorn så hög som möjligt, utan att påverka 

PPD över 15 %. 

8.7 Fönstrets placering 

  
Figur 4. Detta var placeringen på fönstret vid simuleringen för att uppnå 1,2 % dagsljusfaktor. 

För att få en dagsljusfaktor på 1,2 % är fönstrets placering och utformning viktig. Test av att ha fönstret 

längre ned i rummet gav ett resultat på 0,9 % på dagsljusfaktorn, vilket inte räcker till för GULD, SILVER eller 

BRONS för Miljöbyggnad. Här i modellen har fönstret en bröstningshöjd på 1500 mm och placerad mitt i 

väggen (se figur 4 och bilaga 13). Om placering skulle göras på ena sidan av väggen, kommer det påverka 

dagsljusfaktorn stort, då denna mäts från en punkt 0,8 m över golv, 1 m från mörkaste sidovägg, och på 

halva rumsdjupet (Miljöbyggnad, 2012). 
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9 Diskussion 
Test 2:1 – 2:4 gjordes framförallt för att se skillnaden på fönstrets placering, hur den påverkas. 

Solvärmelasten påverkas inte alls, då glasarean är lika stor på alla testerna. Enda som skiljer är placeringen 

på väggen, och därför bara dagsljusfaktorn. Test 2:1 (i tabell 4) gav bäst dagsljusfaktor (2,8) av de fyra 

testerna. Sämst gav 2:2 som gav en dagsljusfaktor på endast 0,9. Om test 1:1 jämförs med 2:1, vilket med 

fördel kan göras då glasarean och utformingen är lika, visar den en dagljusfaktor på 3,1, vilket är den bästa 

av de fem testerna.  

I test 3:1 – 3:4 testades istället utformning och placering av fönster. Alla fönster i test 3 har samma glasarea 

vilket ger samma solvärmelast, och fokus kan ges åt dagsljusfaktorn. Sämsta resultatet (2,8) gav 3:1, men 

gav dock tillräckligt för att nå GULD. Det intressanta i detta test var att jämföra 3:2 och 3:3, då skillnaden är 

att fönstret är liggande eller stående. Resultatet blev i både tabell 4 som tabell 5 att stående fönster ger 

bättre dagsljusfaktor än ett likadant fönster men liggande. Den bästa utformningen av dessa fyra tester var 

ett helt kvadratiskt fönster (3:4 i tabell 4), som gav en dagsljusfaktor på 4,1. Samma slutsats kan dras av 

tabell 5. 

Det termiska klimatet är en faktor som kan påverkas med små ändringar i datasimuleringen för att få ett 

bra värde, i detta arbete räckte det att ändra klädsel till sommarklädsel för att nå GULD i simuleringarna, 

men det finns även andra parametrar som skulle kunna justeras för att få ett lämpligt värde, till exempel 

ventilation. Detta räcker för att få SILVER, men för att få GULD med termiskt klimat, måste även en 

enkätundersökning skickas ut till brukarna. Denna enkät kan vara en osäkerhetsfaktor, då det kan vara svårt 

att skilja på varför miljön i byggnaden inte känns riktigt bra, kan det vara att chefen på arbetsplatsen är 

otrevlig, därför ger brukarna sämre betyg på enkäten, än vad verkligheten egentligen är? 

9.1 Felkällor 

Då White arkitekter AB inte hade uppgifter om ventilationsflöde som ska finnas i byggnaden, har dessa 

uppgifter tagits från Sveby (Sveby, 2012). Andra energidata antagits genom personlig kommunikation med 

Jan Akander (personlig kommunikation 2012-05-02). Då dessa data kan skilja sig från den verkliga, kan även 

slutresultatet skilja sig något med uträkningarna som är gjorda med IDA 4. Detta skulle innebära att PPD 

kan antingen vara högre eller lägre. Genom att ändra på klädesel, clo, i programmet kunde PPD:n ge GULD. 

Detta är alltså beroende på verksamhet, ifall brukarna har ett arbete där de ska ha ullkostym året runt, eller 

om de har ledig klädsel och får ha shorts och t-shirt på sommaren inomhus. Beräkningar kan göras för 

sommarklädsel för att få ett bra PPD-index i en datasimulering, men när enkät-undersökning görs, kommer 

brukarnas verklighet fram. Dagsljussimuleringarna är gjorda utan hänsyn till omgivande byggnader, och 

därför kommer dessa resultat troligen att skilja från den verkliga dagsljusfaktorn, då byggnaden kommer 

vara mitt i Uppsala, där det finns omgivande byggnader nära. 
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9.2 Fortsatt studie 

Eftersom bedömningen för fönster i Miljöbyggnad är beroende av många olika parametrar, såsom g-värde, 

fönsterarea, andel glas av hela fönstrets area, golvarea, väggtjocklek, material i byggnaden, fönstrets 

placering, vilket håll fönstret vetter mot och så vidare, är det nästintill omöjligt att göra en enkel tabell som 

fungerar att titta på för att välja bra fönsterstorlek. Något som däremot kan göras är att göra specifika rum, 

med bestämda mått, material, där allt ska vara färdigräknat, en för varje väderstreck, och då göra en 

lathund, guide, som kan visa på olika golvareor, och vilken fönsterarea skulle kunna vara lämplig. Detta är 

något som skulle kunna vara fortsättningen till mitt arbete.  

Det termiska klimatet kan påvisas med datasimulering, vilket kan ge SILVER med enklare justeringar, men 

för att nå GULD krävs enkät-undersökning. Hur dessa enkät-undersökningar fungerar i praktiken kan vara 

ett ämne för någon att studera vidare på. 

Solavskärmning sägs vara dyr och bräckligt och detta är något som kan vara ett framtida arbete för någon 

att undersöka närmare på, varför solavskärmning är en stor kostnad samt varför och vilka problem det finns 

med solavskärmning, och om det finns några nya och bättre lösningar för solavskärmning. I vårt land bör de 

utvändiga solavskärmningarna även tåla stora snölaster, tillskillnad till länder som inte får mycket snö. 

Detta skulle kunna innebära att solavskärmning som fungerar utmärkt till exempel i Italien, skulle rasa 

sönder under vintern i Sverige. Detta kan vara en fortsatt studie, hur utveckla solavskärmning som fungerar 

och håller i Norden. 
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10 Slutsats 
Eftersom det är många parametrar som påverkar bedömningen för fönster har detta arbete på 15 hp. inte 

haft möjlighet att göra någon fullständig guide för fönster med Miljöbyggnad, men däremot har två 

exempelrum för byggnaden Svalan gjorts med många olika simuleringar för att få fram data och dra 

slutsatser efter dessa. I detta arbete finns med resultat från 68 stycken simuleringar med IDA-ICE 4 och 68 

stycken simuleringar med Velux Daylight Visualizer och genom dessa simuleringsresultat har antaganden 

gjorts. Före dessa simuleringar har dock ett stort antal testsimuleringar gjorts med båda programmen, för 

att förstå simuleringsprogrammen och få rimliga resultat. 

Testerna visar att för dagsljusfaktorn är utformningen av fönster viktig och även placeringen. Även 

ytterväggens tjocklek påverkar hur mycket dagsljus som kommer in i byggnaden. För att nå GULD räcker 

inte alltid att hitta en perfekt fönsterarea, utan i vissa fall behövs solavskärmning. Solvärmelasten påverkas 

av g-värdet, om g-värdet är lågt, blir det till stor fördel för betyget med solvärmelasten, men samtidigt med 

lägre g-värde, innebär att glaset är mörkare och släpper in mindre ljus, vilket då försämrar betyget för 

dagsljusfaktorn. Om rummets yta skulle förstoras, skulle även där solvärmelasten ha en fördel, men 

dagsljuset ha en nackdel. Därför är det svårt att endast ha en enkel lösning med att ta ett fönster med ett 

specifikt g-värde för att få bra betyg. 

Fönstrets placering är viktig, där dagsljussimuleringar visade att det sämsta var att placera fönstret nere 

längst golvet, vilket inte är helt oväntat. Det bästa var att placera fönstret mitt i rummets yttervägg, men 

gärna något högre än mitten-mitten. Tester visade även att det är bättre med ett fönster som är stående 

hellre än liggande. Men jämförelse med ett helt kvadratiskt fönster gav det kvadratiska fönstret ändå bättre 

dagljusfaktor. Här skulle fler tester kunna göras för att se exakt vilken fönsterform ger allra bäst 

dagsljusfaktor. 

Det som är enklast att gå in att korrigera är det termiska klimatet med PPD, då detta kan ge bra resultat 

med små ändringar i simuleringen, som till exempel klädsel, ventilation och så vidare. Men för att nå GULD 

krävs dock enkätundersökning som görs efter ett år, och då visar den hur PPD:n i verkligheten är. Om man 

utgår från att det är ett korrekt resultat som fås från enkätundersökningen, vilket man inte kan garantera. 

För detta projekt, med dessa två kontor i Svalan, blev resultatet att GULD inte kan nås för både 

solvärmelast samtidigt som dagsljusfaktorn utan solavskärmning. Dock kan några indikatorer av 

bedömningen med Miljöbyggnad vara sämre än GULD, och ändå få ett slutbetyg GULD om de resterande 

indikatorerna som bedöms är bra (se tabell 2). Här kan projektören vara med och planera in vilka 

indikatorer är lätt att få betyg GULD såsom energianvändning, värmeeffektbehov, radonhalt, fuktsäkerhet 

och så vidare, för att veta vilken del är viktigast att fokusera på för att nå slutbetyg GULD. Detta kräver att 

kunskap finns hur Miljöbyggnad betygssätts. 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1 – Sektion och plan test 1 

 
Sektion och plan för test 1:1 – 1:4. 
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12.2 Bilaga 2 – Dagsljus och PPD test 1 

 
Dagsljustest genom IDA 4 för Svalan test 1:1 – 1:4. 

 
PPD – missnöjediagram genom IDA 4 för Svalan test 1:1 – 1:4. 
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12.3 Bilaga 3 – Temperaturer test 1 

 
Lufttemperatur och operativ temperatur genom IDA 4 för Svalan test 1:1 – 1:4. 

 

 
Yttemperaturer genom IDA 4 för Svalan test 1:1 – 1:4. 
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12.4 Bilaga 4 – Energi test 1 

 

Energi genom IDA 4 för Svalan test 1:1 – 1:4.  
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12.5 Bilaga 5 – Sektion och plan test 2 

 
Sektion och plan för test 2:1 – 2:4. 
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12.6 Bilaga 6 – Dagsljus och PPD test 2 

 
Dagsljustest genom IDA 4 för Svalan test 2:1 – 2:4. 

 
PPD – missnöjediagram genom IDA 4 för Svalan test 2:1 – 2:4. 
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12.7 Bilaga 7 – Temperaturer test 2 

 
Lufttemperatur och operativ temperatur genom IDA 4 för Svalan test 2:1 – 2:4. 

 
Yttemperaturer genom IDA 4 för Svalan test 2:1 – 2:4. 
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12.8 Bilaga 8– Energi test 2 

 

 

Energi genom IDA 4 för Svalan test 2:1 – 2:4.  
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12.9 Bilaga 9 – Sektion och plan test 3 

 
Sektion och plan för test 3:1 – 3:4. 



40 | S i d a  
 

12.10 Bilaga 10 – Dagsljus och PPD test 3 

 
Dagsljustest genom IDA 4 för Svalan test 3:1 – 3:4. 

 
PPD – missnöjediagram genom IDA 4 för Svalan test 3:1 – 3:4. 
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12.11 Bilaga 11 – Temperaturer test 3 

Lufttemperatur och operativ temperatur genom IDA 4 för Svalan test 3:1 – 3:4. 

 
Yttemperaturer genom IDA 4 för Svalan test 3:1 – 3:4. 



42 | S i d a  
 

12.12 Bilaga 12 – Energi test 3 

 

 

Energi genom IDA 4 för Svalan test 3:1 – 3:4.  
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12.13 Bilaga 13 - Dagsljussimulation 

 

 

Dagsljussimulation som är gjord med Velux Daylight Visualizer. Dagsljusfaktor på 1,2 % syns här. 
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12.14 Bilaga 14 – K-ritningar 

 

Delar av K-ritningar från Bjerking. Här syns ytterväggen och bjälklaget.  
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12.15 Bilaga 15 – Fönster från Emmaboda 

 

Information från 2013-05-07. Kommer från White arkitekter AB i Uppsala, där fönster G1 och G2 har 

använts för detta arbete. Även har solavskärmningen SA använts för vissa beräkningar. 


