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Sammanfattning 
Dagsljus i byggnader är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. 

Dagsljusinsläpp i byggnader sker genom fönster, men fönster är även den 

byggnadskomponent som medför störst energiförluster i en byggnad. Därför finns det 

problem i att skapa en god balans mellan utformning, energieffektivisering och termisk 

komfort samtidigt som ett tillfredsställande dagsljus ska tillämpas i byggnader där 

människor vistas.  

 

Detta examensarbete som omfattar 15 hp syftar till att effektivisera samt förenkla 

bedömningen av ett tillfredsställande dagsljus, för att uppnå kraven i 

miljöcertifieringsmetoden Miljöbyggnad, där även intilliggande faktorer som energi och 

termiskt klimat studeras. Målet var att upprätta ett förprojekteringsverktyg för 

indikatorn Dagsljus som i framtiden kan användas av konsulter, arkitekter och andra 

inom byggbranschen när en byggnad ska miljöcertifieras enligt metoden Miljöbyggnad. 

För att skapa verktyget gjordes datamodeller av testrum med olika förutsättningar, där 

dagsljusfaktorn, DF, kontrollerades. Under arbetets gång har datorprogrammen Velux, 

ParaSol och Thermal Comfort Calculator använts.  

 

Parameterstudier utfördes för att åskådliggöra samband mellan dagsljusfaktor, 

fönsterarea samt rummets form och storlek, vilket resulterade i att två diagram 

upprättades. För att kontrollera att parameterstudiens resultat kan tillämpas för verkliga 

objekt och rum utfördes en fallstudie på byggnaden Ängsbacken i Sandviken. Denna 

fallstudie validerade att diagrammen som upprättats kan uppskatta en dagsljusfaktor, 

DF, för ett rum som sedan kan erhålla ett preliminärt betyg för indikatorn Dagsljus inom 

Miljöbyggnad. 

 

Diagrammen som upprättats kan användas som ett grovt förprojekteringsverktyg som 

kan tillämpas när konsult, arkitekt m.fl känner till rumsdjup samt fasadväggens area 

(bredden och höjden i rummet) men vill veta hur stort fönster som krävs för att uppnå 

BRONS eller SILVER för indikatorn Dagsljus inom Miljöbyggnad. Vidare kan vara 

intressant att studera om det även finns ett samband mellan de tre indikatorerna 

Dagsljus, Solvärmelast och Termiskt klimat och vilken påverkan fönsterglas, 

solavskärmningar m.m kan ha på dagsljusfaktorn.  

 

För samtliga testrum som modellerats och tillämpats i studien har betyget GULD 

erhållits för Solvärmelasten. För det Termiska klimatet fick samtliga testrum betyget 

SILVER. Dessa indikatorer verkar inte påverkas av rummets geometri i lika stor 

utsträckning som dagsljusfaktorn, som tar mer hänsyn till både rummets och fönstrets 

storlek samt utformning. Därför bör vid bedömning enligt Miljöbyggnad största vikt 

ligga på att uppfylla ett tillfredsställande dagsljusinsläpp genom att kontrollera att 

dagsljusfaktorn uppfylls i rummet, vilket enkelt kan utföras med hjälp av studiens 

förprojekteringsverktyg.  

 

  



 

iii 

 

Det effektiva förprojekteringsverktyget kan användas för att förenkla och påskynda 

bedömningsprocessen samt uppskatta ett betyg för indikatorn Dagsljus inom 

Miljöbyggnad. Genom att använda sig av verktyget i ett tidigt projekteringsskede, där 

användningen av tidskrävande datorprogram undviks, kan både kostnader och tid 

minimeras. 
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Abstract  
Daylight in buildings is important for both physical and mental health. Daylighting in 

buildings is transferred through windows, but the windows are also the building 

component that causes the greatest energy loss in a building. Therefore, there is a 

problem in creating a good balance between design, energy efficiency and thermal 

comfort while maintaining a sufficient daylight to be applied in buildings where people 

are staying. 

 

This thesis comprising 15 hp aims to efficiency and simplify the assessment of 

satisfying daylight, to achieve the requirements of the environmental certification 

method Miljöbyggnad, where neighboring factors such as energy and the thermal 

environment is studied. The goal was to establish a pre-planning tool for the indicator 

Daylight that can be used in the future by consultants and similar when a building is 

assessed by environmental certification according to the method Miljöbyggnad. The 

tool is based on computer models of experimental room with different conditions where 

the daylight factor, DF, was controlled. The computer programs Velux, ParaSol and 

Thermal Comfort Calculator where applied during the study.  

 

Parametric studies were performed to illustrate the connection between daylight factor, 

window area and the shape and size of the room, resulting in the establishment of two 

charts. To check that the parameter results of the study can be applied to real-world 

objects and rooms a case study was performed on the building Ängsbacken in 

Sandviken. This case study validated that the diagrams drawn can appreciate a daylight 

factor, DF, for a room that can then obtain a preliminary rating for the indicator 

Daylight in Miljöbyggnad. 

 

The diagrams can be used as a rough pre-planning tool that can be applied when the 

consultant, architect or similar knows the room depth and facadewall area (width and 

height of the room) but want to know how big window needed to achieve BRONZE or 

SILVER for indicator Daylight in Miljöbyggnad. In the future it might be interesting to 

study if there is also a correlation between the three indicators Daylight, Solar Thermal 

Load and Thermal environment and the impact of windows, sun screens etc. which can 

affect the daylight factor. 

 

For all test room modeled and applied in the study, grade GOLD were obtained for the 

Solarheating. For the Thermal environment all the test room obtained the grade 

SILVER. These indicators seem unaffected by the geometry just as much as the 

daylight factor, which takes more into account both the room and the window size and 

design. Therefore the assessment according to Miljöbyggnad paramount lie on meeting 

a satisfying daylight by checking that the daylight factor is fulfilled in the room, which 

can easily be performed with the help of this studies pre-planning tool. 

The effective pre-planning tool can be used to simplify and speed up the evaluation 

process and appreciate a score for indicator Daylight in Miljöbyggnad. By making use 
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of the tool in an early planning stage, where the use of time-consuming computer 

programs is avoided, both the cost and time can be minimized. 
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Förord 
Rapporten som presenteras i detta dokument är resultatet av det examensarbete på 15 

hp, inom området Dagsljus och Miljöbyggnad, som utförts inom 

byggnadsingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle. Examensarbetet samt rapporten 

syftar till att förenkla bedömningsprocessen av indikatorn Dagsljus, med hänsyn till 

rummets och fönstrets geometri, enligt miljöcertifieringsmetoden Miljöbyggnad. 

Förhållandet mellan Solvärmelast och Termisk komfort har studerats, med hänsyn till 

indikatorn Dagsljus.  

 

Först vill vi börja med att tacka Marita Wallhagen, intern handledare, för ditt stöd och 

vägledning genom arbetets gång. Ett stort tack till vår externa handledare, Peter 

Hansson från Sweco, som bemött och hjälpt oss väl när vi behövt vägledning i 

datorprogrammen eller Miljöbyggnad. Vi vill även tacka Peter för tilldelandet av 

ritningar för äldreboendet Ängsbacken, som senare använts för att validera och 

kontrollera resultatet i parameterstudien. Vi vill ge Maxim Arkitekter AB ett stort tack 

för upprättandet av ritningarna för Ängsbacken som Peter tilldelade oss.  

Vi vill slutligen tacka Jan Akander för sin support och sitt engagemang i detta 

examensarbete, som också bidragit till etablerandet av resultat i denna studie. 

 

Maj 2015 Gävle 
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Ordlista 
Dagsljusfaktor, DF (%): Dagsljusfaktorn anger hur stor del av belysningsstyrkan från 

en oavskärmad mulen himmel mot en horisontell yta som når en punkt i ett rum.  

 

DVUT (°C): Anger den dimensionerande vinterutetemperaturenen för aktuell ort.  

 

g-värde (%): Anger glasets solenergitransmittans där ett lägre g-värde innebär att 

glaset släpper igenom mindre solvärme. 

 

gsyst (-): Sammanvägt g-värde för fönsterglas och solskydd.  
 

Ljustransmission/dagsljustransmission, LT (%): Anger glasets förmåga att släppa 

igenom dagsljus, där ett högre LT-värde innebär att glaset släpper igenom mer dagsljus. 

 

ParaSol: Datorprogram som kan simulera ett rum för att beräkna energi och 

effektbehov samt innertemperaturer för olika glas och solksyddslösningar.  

 

PPD (%): Predicted Percentage Dissatisfied, anger hur många personer i procentandel 

som uppskattas vara missnöjda med det termiska klimatet.  

 

Revit: CAD-program där 2D och 3D modeller av byggnader och dylikt kan upprättas 

och simuleras. 

 

Solvärmelast, SVL (W/m
2
): Är ett mått på hur mycket solvärme som strålar in i en 

bostad och påverkas av fönstertyp, fönsterstorlek och eventuellt solskydd. 

 

Thermal Comfort Calculator (ISO7730-1993): Simuleringsverktyg som kan ta fram 

PPD-värde i ett rum med bestämda förutsättningar. 

 

Tsol (%): Primär solenergitransmittans. Kvoten mellan den genom fönstret och 

solskyddet transmitterade solstrålningen och den infallande solstrålningen.  

 

Tm (%): Medelinstrålningstemperatur. 

 

U-värde (W/m
2
K): Värmegenomgångskoefficient, ett lågt U-värde indikerar på att ett 

material eller konstruktion har lågt värmeläckage och innehar en bättre 

isoleringsförmåga.  

 

Velux Daylight Visualizer: Simuleringsprogram för beräkning av dagsljusfaktorer.
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1 Inledning 
1.1  Bakgrund 

Hållbart byggande blir allt mer eftertraktat och attraktivt inom byggbranschen. 

Genom att miljöcertifiera en byggnad ökar statusen för både byggnaden och 

fastighetsägare (Boverket, 2015). Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifieringsmetod 

där bedömningen sker genom att undersöka de kriterier som redogörs i Miljöbyggnads 

manual 2.2 för aktuell byggnad (Sweden Green Building Council, 2014). Manualen 

uppdaterades senast 2014-10-01 men författarna belyser att: 

 

”Miljöbyggnad kommer även fortsättningsvis att behöva förtydligas, tolkas och 

anpassas i takt med en allt bredare användning. ” 

 

För den fastighetsägare som strävar efter slutbetyget GULD, ingår Dagsljus i ett 

delbetyg på rumsnivå, aspektnivån och områdesnivå som i sin tur kan uppfylla betyget 

GULD på hela byggnaden. Konsulter som genomför bedömningen måste i ett tidigt 

skede kontrollera att förslag på lösningar är genomförbara samtidigt som de uppfyller 

delkraven. Bedömningsmetoden för indikatorn Dagsljus är i behov av en uppdatering då 

problem uppstår när standarder och krav strikt ska följas, med bristande hänsyn till 

faktorer som utformning av rum och fönster samt energikrav som inverkar på 

dagsljuskvalitén i en byggnad (E2B2, 2015).   

 

Dagsljus i byggnader är viktigt för hälsan både psykiskt och fysiskt. Dygnsrytmen styrs 

och regleras genom dagsljus och vid brist på ljusinsläpp kan detta bland annat bidra till 

trötthet och ett bristande välbefinnande (Boverket, 2014).    

Genom att endast fokusera på dagsljusinsläppet i ett rum där stora glasytor placeras 

bidrar detta till att energieffektiviseringen försämras när stora värmeförluster sker 

främst genom fönster. Även husets utformning påverkar hur dagsljuset sprider sig i ett 

utrymme. Den termiska komforten påverkas när stora fönster, som ger mycket värme på 

sommaren och ytterst lite under kallare årstider, placeras i en byggnads klimatskal. Val 

av fönstertyp, placering, utformning samt eventuell avskärmning som finns tillgänglig 

är parametrar som påverkar både dagsljusinsläpp och termisk komfort i en byggnad. 

Problemet ligger i att skapa en god balans mellan utformning, energieffektivisering och 

termisk komfort samtidigt som ett tillfredsställande dagsljus ska tillämpas i byggnader 

där människor vistas (Shen & Tzempelikos, 2012). 

 

Tidigare studier inom Miljöbyggnad och området Dagsljus förtydligar svårigheten i att 

bedöma ett bra dagsljusinsläpp, eftersom datorsimuleringar krävs för att erhålla ett 

betyg (Dahlberg, 2013). Dahlberg (2013) menar på att en framtida studie kan vara att 

upprätta en sorts lathund eller guide som konsulter, arkitekter m.fl kan tillämpa för att 

enklare välja fönstertyp samt storlek för ett rum som ska bedömas enligt Miljöbyggnads 

indikator Dagsljus.    
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan dagsljusinsläpp och fönstrets 

utformning, glastyp och placering i rum med olika förutsättningar. Därefter studeras 

inverkande faktorer som energi och termisk komfort för att undersöka om och hur dessa 

parametrar inverkar på dagsljusinsläppet. Syftet är också att i ett tidigt skede projektera 

för byggnader med goda förutsättningar för dagsljusinsläpp i rum där människor vistas. 

 

1.3  Mål 

Målet med studien är att ta fram ett förprojekteringsverktyg som kan tillämpas under ett 

tidigt skede vid bedömningen av indikatorn Dagsljus där hänsyn till intilliggande 

indikatorer som Solvärmelast och Termiskt klimat inom Miljöbyggnad studeras.  

 

1.4 Målgrupp 

Denna studie riktar sig främst till aktiva inom byggbranschen som är bekanta med 

miljöcertifieringsmetoden Miljöbyggnad. Konsulter, arkitekter m.fl. kan använda sig av 

denna studie samt resultat för att enklare bedöma indikatorn Dagsljus inom 

Miljöbyggnad. 

 

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Miljöbyggnad 

Studien kommer främst inrikta sig på att undersöka indikatorn Dagsljus, men även ta 

hänsyn till indikatorer med nära anknytning till ämnet, som Solvärmelast och Termiskt 

klimat. Detta görs för att se hur dessa indikatorer påverkar varandra och snabbt 

uppskatta ett betyg vid viktning av dessa indikatorer. Målet är också att i ett tidigt 

projekteringsskede avgöra om den tänkta lösningen inom det tekniska området går att 

tillämpa för de krav och bedömningar som Miljöbyggnad presenterar i sin 

bedömningsmanual. Dock sker bedömningen av det termiska klimatet under både 

sommar och vinter enligt Miljöbyggnad, men i denna studie har endast termiskt klimat 

vinter undersökts.  

 

Fönsterglasandel (AF), som är en av bedömningarna av dagsljuskvalitén i ett 

vistelserums inom Miljöbyggnad, kommer ej tas hänsyn till i detta arbete. Detta 

eftersom denna metod endast är en förenklad bedömning av ett tillfredsställande 

dagsljusinsläpp och tar ej hänsyn till rummets geometri i samma utsträckning som vid 

bedömning med dagsljusfaktorn. 

 

1.5.2 Bostäder 

Studien kommer endast beröra svenska standarder för bostäder enligt Boverket (2014) 

inklusive Svensk standard SS-EN 91 42 01 samt Sveby (2012). Miljöbyggnads manual 

2.2 ”Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader”, senaste versionen, har 

tillämpats i arbetet samt studien (Sweden Green Building Council, 2014).  
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1.5.3 Utformning 

Eftersom indikatorerna Dagsljus, Solvärmelast och Termiskt klimat bedöms på 

rumsnivå kommer undersökningen endast ske på rum med olika utformning och inte på 

hela byggnader. Testrummen som ingår i studien kommer att vara rektangulära och 

kvadratiska med en centrerad fönsterplacering och varierande fönsterstorlek. Rummens 

bredd och djup justeras men höjden är fastställt på 2,4 m och ändras inte (Boverket, 

2014). 

Alla rummen som presenteras kommer antas vara omöblerade och rummens interiör 

som golv, väggar och tak antas vara normalt ljusa. Testrummen kommer inneha fönster 

placerade endast åt ett vädersträck, söder. I rummen kommer klara fönster med Treglas 

respektive Energisparglas att placeras och studeras. Solskydd kommer att finnas 

tillgängligt i alla fönster. Inga ekonomiska aspekter beaktas under denna studie. 

 

1.5.4 Energi 

Miljöbyggnads manual (Sweden Green Building Council, 2014) innehåller flera 

indikatorer som berör området energi, men i denna undersökning kontrolleras endast 

indikatorn Solvärmelast för testrummen. Studien har även tagit hänsyn till 

energiaspekter i form av att eftersträva låga U-värden för fönster och genom att jämföra 

Energisparglas med vanligt Treglas i simuleringsprogrammet ParaSol. 

 

1.5.5 Omgivning 

Vid bedömningen samt upprättande av testrummen kommer studien utföras utan hänsyn 

till omkringliggande byggnader eller yttre störande objekt som kan hindra dagsljuset 

från att ta sig in. Detta innebär att området utblick, som är ett av bedömningskriterierna 

för dagsljuskvalitén för indikatorn Dagsljus, ej kommer behandlas i denna studie.  

Vid val av möjlig ort i simuleringsprogrammen har Sveriges huvudstad Stockholm 

valts, eftersom Miljöbyggnad baserar sig på svensk standard och därför lämpade det sig 

att välja en stad i Sverige. 

 

2 Teoretisk bakgrund 
För att få en övergripande bakgrund över berört område har information samlats in för 

de olika ämnesområden som berör arbetet och studiens olika moment. Först behandlas 

allmän fakta om dagsljus, fönster och termisk komfort. Sedan redogörs för vilka lagar 

och förordningar samt standarder som gäller vid utförandet av ett tillfredsställande 

dagsljus. Därefter beskrivs metoden Miljöbyggnad samt vad dessa säger om 

indikatorerna Dagsljus, Solvärmelast och Termiskt klimat. Datorprogrammen som 

kommer att användas i studien presenteras i slutet av kapitlet. Denna teoretiska 

bakgrund kommer sedan ligga till grund för nästkommande metodkapitel. 

 

2.1 Dagsljus, energi & termisk komfort 

Naturligt dagsljusinsläpp kommer främst in i byggnader genom fönster, som också är en 

viktig komponent i utformningen inom arkitekturen. Fönster inverkar även på den 
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termiska komforten och kan fungera som ett energibesparande verktyg då artificiellt ljus 

inomhus slipper användas (Acosta, Munoz, Campano, & Navarro, 2015). 

Acosta et al., (2015) skriver att dagsljusinsläppet påverkas av flera variabla faktorer 

men framförallt påverkas av form, storlek, fönsterdesign samt placeringen av 

öppningen. Fönstrets uppgift är bland annat att tillgodose rummet tillräckligt med 

dagsljus och mängden dagsljus som tar sig in beror på tidigare nämnda faktorer. 

Dagsljusfaktorn är direkt proportionell mot glasytan, det vill säga ett större fönsterglas 

ger en högre dagsljusfaktor (Acosta et al., 2015). Rummets djup och höjd samt alla 

ytors reflektionsförmåga påverkar också hur mycket ljus som kommer in. Även faktorer 

utanför rummet som hög vegetation och omkringliggande byggnader kan begränsa 

dagsljusinsläppet. Acosta et al., (2015) hävdar att kvadratiska fönster ger en högre 

dagsljusfaktor än fönster som är placerade horisontella eller vertikala i ett rum. 

Vertikala fönster ger lägst dagsljusfaktor jämfört med kvadratiska och horisontella. 

Fönster som är placerade högre upp i ett rum ger en märkbart högre luminans 

(ljusintensitet) och ljuset kan transporteras långt bak i rummet jämfört med centrerade 

fönster (standard placering).  

 

I likhet med Acosta et al. (2015) menar Husan & Harrieth (2012) att en minskande 

energiförbrukning samt förbättrad termisk komfort kan tillgodoses med bra och 

anpassade fönster med rätt glastyp i byggnader. Även storleken och placeringen av 

fönstret inverkar på dagsljuset som släpps in i en byggnad, men framförallt tillåter 

fönster utsikt. 

 

Shen & Tzempelikos (2012) hävdar att energi, utformning och termisk komfort är 

viktiga parametrar vid utförandet av ett tillfredsställande dagsljus i byggnader. Dock 

menar författarna att det är svårt att skapa en god balans mellan dagsljus och minskad 

energiförbrukning, samtidigt som den termiska komforten och hänsyn till hur mycket 

solljus varje individ vill ha, ska tillgodoses.  

 

Dagsljus är viktigt för människors hälsa och välbefinnande där brist på dagsljus kan 

försämra bland annat immunförsvaret.  Forskning påvisar att dagsljuset påverkar hur vi 

upplever rum, föremål och människor (SP, u.å.). Det är alltså viktigt att uppleva goda 

miljöförhållanden för att få ett positivt intryck av rummet (Aries, M.B.C et al. 2010).  

Rent generellt känner personer sig mindre tillfredsställda om det finns begränsad 

tillgång till fönster i ett vistelserum (Shin, Yun & Kim, 2012). 

 

2.2  Fönster 

Den process som sker när dagsljuset passerar genom ett fönster kan även beskrivas som 

att dagsljuset transmitteras genom glaset. Detta innebär att större delen av ljuset 

passerar genom fönstrets glas. En del av ljuset stannar kvar i glasets där det absorberas 

medan resten reflekteras tillbaka. Denna process pågår i ett fönsters alla glasrutor, vilket 

betyder att ett fönster med fler glasrutor får ett sämre dagsljusinsläpp. Detta kan 

jämföras med ett vanligt tvåglasfönster som släpper igenom ca 80 % av dagsljuset, 
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medan ett vanligt treglasfönster släpper in 75 %. Det beror också på om glasen är 

behandlade med ett lågemissionsskikt som minskar dagsljusinsläppet något (SP, u.å.) 

 

Enligt Energimyndigheten (2011) har ett energieffektivt fönster två eller tre glas 

sammanfogade i en isolerruta. Springan mellan glasen är gastätt tillslutet och i de flesta 

fall fyllt med ädelgas för att minska värmeförlusterna. Detta innebär att fönstret får 

lättare att släppa in solvärme och gör det svårare för värmen i rummet att ta sig ut. Även 

fönstrets karmar och bågar är konstruerade för att minimera värmeförlusterna. Dessa 

värmeförluster mäts i ett så kallat U-värde, där värdet är ett mått på hur bra 

kombinationen av glas, karm och båge isolerar. Ett lägre U-värde innebär ett bättre 

isolerat fönster. Vid nybyggnation bör ett fönster med U-värdet 1,0 [W/m
2
K] väljas. 

Genom att välja energieffektiva fönster kan kallras undvikas, då temperaturen på den 

inre glasytan blir högre och bättre komfort uppnås. Det är viktigt att få in tillräckligt 

med dagsljus (dagsljustransmission) och solvärme (solenergitransmission). Dessa 

värden bör vara minst 63 % respektive 52 % av den inkommande solenergin 

(Energimyndigheten, 2011).   

  

Glaset, som vanligtvis utgör huvudmaterial i ett fönsters uppbyggnad, har en viktig 

inverkan på hur energieffektivt ett fönster faktiskt är. Genom att ha god kännedom om 

fönstrets förmåga att förhindra värmeöverföring (U-värde), solenergitransmission 

genom glaset samt mängden ljus som passerar genom glaset (synlig transmission) kan 

rätt fönster väljas för att maximera energi effektiviseringen samt förbättra den termiska 

komforten (Husin & Harith, 2012). Dock är ramen, som sitter runt fönstret, en viktig 

komponent som inte uppnår lika låga U-värde som för fönsterglasen. Den ram med lägst 

U-värde har ett U-värde på 0,61 W/ m
2
 K, enligt Jelle et al. (2012). 

 

Jelle et al. (2012) hävdar att fönster utgör upp till 60 % av den totala energiförlusten i en 

byggnad. I takt med nya krav på byggnader och dess energiförbrukning kommer 

fönster, både nu och i framtiden, behöva energieffektiviseras. Moderna fönster 

utvecklas och blir bättre och mer effektiva och idag kan ett fönster erbjuda mer än 

praktisk öppning för utsikt. För att ett fönster ska vara energieffektivt eftersträvas ett 

lågt U-värde. Det finns många högpresterande fönsterprodukter och i takt med att nya 

material används och testas kan framtidens fönster bli ännu bättre, ur ett 

energiperspektiv. Fönster med aerogel inglasning har ett av de potentiellt lägsta U-

värdena för ett fönsterglas idag, vilket ligger på 0,1 W/ m
2
 K. Aerogel är ett lätt material 

med god ljusspridningsförmåga samt innehar en väldigt god isoleringsförmåga, vilket 

gör att värmeförluster genom glaset minimeras genom att placera aerogel inglasning i 

fönstret (Jelle et al., 2012). Dock är fönster med trippel glaserade skiktprodukter, 

treglasfönster, vanligaste fönstertypen idag. Dessa treglasfönster har dock ett högre U-

värde, mellan 1,8-2,1 W/ m
2 

K (SP, u.å.), än fönster med aerogel inglasning. Nackdelen 

med energieffektiva fönster med aero inglasning är att utsikten samt solinstrålningen 

blir försämrad för dessa glastyper (Jelle et al., 2012).  
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2.3 Lagar och förordningar 

2.3.1 Svensk Standard SS-EN 91 42 01 

Svensk Standard SS-EN 91 42 01 är en förenklad metod för kontroll av en 

tillfredsställande fönsterglasarea för vertikala fönster i en sidovägg. Dokumentet samt 

standarden gäller än idag och beskriver steg-för-steg principerna för hur man uppnår en 

tillfredsställande dagsljusnivå i ett rum. Standarden menar på att om förutsättningarna 

som beskrivs i dokumentet ej uppfylls kan inte standarden tillämpas. Istället säger 

standarden att dagsljusfaktorn för en punkt i rummet måste beräknas och hänvisar till 

boken ”Räkna med dagsljus” (Löfberg, 1987).  

Både Miljöbyggnad och Boverket hänvisar till denna standard när dagsljus ska tillämpas 

i ett rum i en byggnad.   

 

2.3.2 Räkna med dagsljus 

Löfberg (1987) menar på att fönster och dess funktioner ofta tas för givet i avseende på 

utblick och dagsljusinsläpp. Fönsters viktiga värde för människan kan inte mätas i 

pengar då just varierande utsikt och möjligheten till kontakt med omvärlden är 

betydelsefulla faktorer. Dock menar Löfberg (1987) att det är oklart huruvida vilket typ 

av fönster, placering och dess form som är optimalt men att formen på fönstret bör utgå 

ifrån hur mycket utblick som fönstret kan ge. Genom forskning och studier där 

undersökningar kring hur rumsupplevelsen och dagsljuset fördelar sig i ett rum kan 

riktlinjer för fönsterstorlek tas fram, hävdar Löfberg (1987).  

 

2.3.3 Boverkets byggregler, BBR 21  

2.3.3.1 Dagsljus 

I Boverkets byggregler finns föreskrifter och allmänna råd om hur ljusförhållanden samt 

dagsljus ska tillämpas i byggnader. Ljusförhållandena tillfredsställs genom rätt 

ljusstyrka och luminans (ljushet) där bländning, reflexer och andra störande moment 

undviks. Dock hänvisar inte Boverket vidare till riktlinjer eller standarder för 

bedömning av störande moment samt ljusstyrka eller luminans (Boverkets byggregler 

[BBR], BFS 2014:3, kap. 6). 

Boverket (2014) säger att tillgång till direkt dagsljus skall finnas i utrymmen eller rum 

där människor vistas mer än tillfälligt, om möjlighet finns och beroende på om 

utrymmet eller rummet nödvändigtvis behöver tillgången till direkt dagsljus. Dock 

nämner Boverket att tillgången till direkt solljus skall finnas i rum i bostäder där 

människor vistas mer än tillfälligt. Detta med undantag för studentbostäder som har en 

golvarea på max 35 m
2
, där direkt solljus ej behöver tillämpas.  

Enligt Boverket skall minst ett fönster finnas i ett rum där människor vistas mer än 

tillfälligt. Fönstret skall placeras så att möjlighet till utblick finns där årstiderna och 

dygnets timmar kan beskådas. Dock påpekar Boverket att takfönster i bostäder bör ej 

utgöra enda källan till dagsljus i ett rum där människor vistas mer än tillfälligt.  

 

För att beräkna och kontrollera att fönsterglasarean i ett rum tillfredsställs hänvisar 

Boverket (2014) till den förenklade metoden i Svensk Standard SS-EN 91 42 01. Ett 
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schablonvärde för godkänd fönsterglasarea i ett rum kan uppskattas till minst 10 % av 

golvarean i den nämnda standarden. Om förutsättningarna i standarden uppfylls ger 

detta en dagsljusfaktor på ca 1 % i rummet, menar Boverket (2014).  

2.3.3.2 Termisk komfort 

I Boverket (2014) står det att byggnader tillhörande bostäder bör inneha en riktad 

operativ temperatur i vistelsezonen på minst 18 ºC där temperaturen i hygienutrymmen 

bör minst ligga på 20 ºC. Golvet under vistelsezonen bör ha en yttemperatur på lägst 16 

ºC och i hygienutrymmen bör yttemperaturen ligga på lägst 18 ºC. Dessutom nämner 

Boverket att lufthastigheten i rummets vistelsezon bör ej överstiga 0,15 m/s, under 

uppvärmningssäsong. Ventilationssystemets lufthastighet bör ej överstiga 0,25 m/s i 

rummets vistelsezon samt övrig tid på året. Boverket säger också att termisk komfort i 

byggnader ska anpassas till utrymmenas ändamål och funktion vid normala 

förhållanden (BBR, BFS 2014:3, kap. 6). 

 

2.4 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem som utgår från svenska bygg- och 

myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Fördelarna med systemet är att det är relativt 

enkelt att använda och ett kostnadseffektivt alternativ för att bedöma miljömässigt 

hållbara byggnader på ett effektivt sätt. Miljöcertifieringssystemet inom Miljöbyggnad 

fungerar som ett drivmedel för att effektivisera energianvändningen, skapa en god 

inomhusmiljö och minska byggnadens material med farliga ämnen. Systemet används 

för nyproducerade och befintliga byggnader oberoende av storlek. En byggnad kan 

uppnå betygen BRONS, SILVER eller GULD. Betyget BRONS motsvarar olika 

myndighetskrav, Boverket (2014), SILVER står för en högre ambitionsnivå och GULD 

är den bästa lösningen och tekniken ur ett hållbarhetsperspektiv. Miljöbyggnad 

inkluderar 15 indikatorer som på olika sätt vägs samman för att få ett slutgiltigt betyg 

för hela byggnaden, som i de flesta fall sker i tre eller fyra steg. Detta beror på om en 

indikator bedöms på rumsnivå eller byggnadsnivå. Indikatorerna viktas samman från 

rumsnivå till indikatorbetyg, från indikatorbetyg till aspektbetyg, från aspektbetyg till 

områdesbetyg och slutligen från områdesbetyg till byggnadsbetyg (Sweden Green 

Building Council, 2014). Dock kan betyget på varje delnivå inte bli mer än ett steg 

högre än lägsta betyget på nivån innan. Se exempel i Figur 1 nedan. 
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2.4.1 Dagsljus 

Enligt Miljöbyggnad, indikator 12 Dagsljus, är syftet att säkerställa att byggnader 

utformats, projekterats och byggts för god tillgång till dagsljus. Dagsljuskvaliteten i 

vistelserum kan bedöms utifrån Dagsljusfaktorn, Fönsterglasandel (AF) och Utblick. 

 

Dagsljusfaktorn, (DF), är beroende av glasarean, mätpunkt, golvarea, 

horisontavskärmning, fönsterglasets ljustransmission och rumsytors reflektionsförmåga 

och är ett mått (%) på förhållandet mellan ljusstyrkan utomhus och inomhus. 

Beräkningarna på ljusstyrkan måste ske under en mulen dag och är baserad på en 

grafisk metod som beskrivs i Räkna med dagsljus (Löfberg 1987). Det går också att 

beräkna dagsljusfaktorn i olika simuleringsprogram, till exempel i Velux Daylight 

Visualizer. Genom att använda ett simuleringsprogram finns det även möjlighet att få 

fram dagsljusfaktorn för olika storlek på glasets ljustransmission. Dagsljusfaktorn 

bedöms i en beräkningspunkt enligt SS-EN 91 42 01 alternativt i en punkt 800 mm över 

golv på halva rumsdjupet, en meter från mörkaste sidovägg. För bedömningskriterier se 

Figur 2. Det är den mörkaste av de två punkterna som jämförs med betygskriterierna. 

För att kunna beräkna punkten bör hänsyn tas till omkringliggande byggnader och 

utvändiga skuggande byggnader, fasta skärmar etc.   

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

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

datorsimulering. 
 

Godkänt resultat 
från enkät eller 

egendeklaration. 

Figur 2. Miljöbyggnads bedömningskriterier av dagsljusfaktorn, DF, för indikatorn Dagsljus. 
 

Figur 1. Exempel på viktning av indikatorer, aspekter och områden som i sin tur ger 

ett slutbetyg för hela byggnaden, enligt Miljöbyggnad. Hämtad från: 

http://www.sgbc.se/docman/certifieringssystem-1/119-metodik-miljobyggnad-2-1-

1/file 
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2.4.2 Solvärmelast 

Dagsljustransmittans anger glasets LT-värde och solenergitransmittans anger glasets g-

värde. Ett högre LT-värde och g-värde innebär att glaset släpper igenom mer dagsljus 

och solvärme (Energifönster, u.å.).  

 

Solvärmelasten, SVL är ett mått på hur mycket solvärme som strålar in i en bostad. För 

att beräkna Solvärmelasten, som utgör den tredje indikatorn i Miljöbyggnad, behöver ett 

gsyst för fönstret inklusive solksydd fastställas. Gsyst erhålls genom att känna till fönstrets 

g-värde med aktiverat solskydd för att sedan erhålla ett gsyst med hjälp av 

simuleringsverktyg som ParaSol. Detta värde påverkar sedan val av fönstertyp, 

fönsterstorlek och solskydd (Husvärden, u.å.).  

 

SVL beräknas enligt Miljöbyggnad med en förenklad metod, där den maximala 

solstrålningen mellan vår- och höstdagjämningen mot en vertikal yta används som 

utgångspunkt. Enligt Miljöbyggnad ligger detta värde omkring 800 W/m
2
. 

Bedömningen av maximala solstrålningen utförs endast i vistelserum med fönster 

riktade mot öster till väster via söder (90-270 grader), alltså rum som har fönster mot 

norr är inte aktuella (Sweden Green Building Council, 2014). Om rummet endast har 

fönster åt ett väderstreck utförs beräkningen enligt Formel 1 nedan. 

 

 

                                                    
     

    
                 (1) 

 

                                     

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

Aglas = Fönsterglasarea (endast den glasade delen av ett fönster) (m
2
) 

Arum = Golvarea i rummet inkl. köksinredning och garderober (m
2
) 

 

I Figur 3 nedan presenteras Miljöbyggnads bedömningskriterier för SVL samt 

respektive betyg. 

 

Indikator 3 BRONS SILVER GULD 

Bostäder SVL≤ 38 SVL≤ 29 SVL≤ 18 

Figur 3. Miljöbyggnads bedömningskriterier för Solvärmelast, SVL. 

 

2.4.3 Termiskt klimat  
I Miljöbyggnad sker en bedömning av det termiska klimatet med hänsyn till PPD-

värden. Ett PPD-värde indikerar på hur den termiska komforten upplevs i ett rum eller 

utrymme där procentandel missnöjda med temperaturen uppskattas. Med hjälp av 

datorsimuleringar kan PPD-värden erhållas som sedan betygsätts utifrån Miljöbyggnads 

bedömningskriterier, se Figur 4 nedan.  
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Figur 4. Miljöbyggnads betygskriterier för bedömning av operativ temperatur baserat på PPD-

index för Termiskt klimat vinter. 

 

2.5  Datorprogram 

2.5.1 Velux Daylight Visualizer  

Simuleringsprogrammet Velux Daylight Visualizer är skapat och utvecklat av 

LUXION, som är ett företag med expertkunskaper inom områden som renderingsteknik, 

ljusspridning och spektral simulering (Velux, 2015).  Med detta verktyg kan 

simuleringar och analyseringar utföras för dagsljusförhållanden i byggnader, vilket kan 

förenkla samt hjälpa yrkesverksamma genom att förutsäga hur dagsljuset kommer 

sprida sig i ett utrymme i det tidiga projekteringsstadiet. Med Velux kan 

dagsljusfaktorer (DF) uppmätas i ett rum för att sedan tillämpas i senare arbeten.  Den 

stora skillnaden mellan att använda CAD-program och Velux Daylight Visualizer är att 

detta program kan mer tillförlitligt simulera och kvantifiera dagsljusnivåer inomhus. 

Vanliga CAD-program utför endast 3D renderingar där information om dagsljuset 

kvantitet och kvalitet i ett utrymme saknas, vilket Velux kan ta fram desto mer 

information om. Möjligheten att importera 3D modeller direkt från CAD-program som 

AutoCAD, Revit, SketchUp och ArchiCAD till Velux underlättar modelleringen och 

simuleringen.  

Programmet kan tillämpas inom design och arkitektur då beslut med hänsyn till 

dagsljuset kan tas.  

Utvecklarna menar på att programmet är användarvänligt eftersom det är kostnadsfritt 

att ladda ner, snabbt och är enkelt att använda (Velux, 2015).  

 

2.5.2 ParaSol 

ParaSol är ett datorprogram som utvecklats och skapats vid Lunds Universitet. 

Datorprogrammet ParaSol är ett projekteringsverktyg samt hjälpmedel som kan 

tillämpas för jämförelse av energi och effektbehov samt innertemperaturer för olika glas 

och solkskyddslösningar. Upphovsmännen menar på att programmet är relativt enkelt 

och riktar sig främst till studenter, forskare, arkitekter och energikonsulter. Programmet 

lämpar sig bäst för simulering av kontor, skolor, sjukhus och flerbostadshus både under 

projektering och ombyggnationer (ParaSol, 2014).   

 

För att lättare orientera sig i programmet är arbetet uppdelat i fyra olika 

huvudfunktioner; Rum, Fönster, Solskydd och Simulering. Genom att ändra i olika 

indata och parametrar kan en energibalanssimulering tas fram som sedan kan användas 

Indikator 10 BRONS SILVER GULD 

 
Bostäder och 

lokalbyggnader 

Termiskt klimat 
motsvarande 

PPD  
≤ 20 % 

 
 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD  

≤ 15 % 
 
 

Termiskt klimat 
motsvarande PPD  

≤ 10 % 
 

Godkänt 
enkätresultat eller 
egendeklaration. 
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för att ta fram en global operativ temperatur i rummet samt PPD-värden.  Programmet 

kan alltså ytterligare studera och ta fram prestationsmått för termisk och visuell komfort 

(ParaSol, 2014).   

 

På ParaSols hemsida finns en förenklad guide för hur du lättast arbetar med programmet 

för att få fram data du sedan vill använda dig av (ParaSol, 2014).   

 

2.5.3 Thermal Comfort Calculator, TCC (ISO7730-1993) 

Thermal Comfort Calculator är ett simuleringsverktyg som kan ta fram ett PPD värde i 

ett rum med bestämda förutsättningar (Healthyheating, 2012). 

Ett PPD-värde indikerar på hur det termiska klimatet upplevs i ett rum och genom att 

ändra på parametrarna i datorverktyget TCC kan procentandel missnöjda med 

temperaturen i rummet uppskattas. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid upprättandet av 

byggnader där människor ska vistas för en ökad medvetenhet om trivsel och komfort i 

utrymmen med olika förutsättningar.  Med hjälp av information om operativ temperatur 

Top från datorprogram som ParaSol (2014) kan parametrarna i TCC justeras för att 

sedan få fram PPD för ett bestämt rum. Med hjälp av PPD kan en värdering av 

inneklimatet i ett rum med bestämda förutsättningar utföras.  

För att enkelt utläsa om inneklimatet är tillfredsställande finns en figur, i form av en 

kanin, i programmet se Figur 5 nedan. När kaninen är vit är den neutral vilket innebär 

att inneklimatet är godkänt, det vill säga PPD värdena är låga. Om kaninen däremot 

ändrar färg till röd eller blå innebär detta att inneklimatet är för varmt respektive kallt 

vilket indikerar på att inneklimatet eller temperaturen i rummet inte är tillfredsställande. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Figur 5. Thermal Comfort Calculator, översiktsbild. Hämtad från:  

http://www.healthyheating.com/solutions.htm#.VVHXd_ntmko 
 



 

12 

 

3 Metod och material 
I detta kapitel redovisas tillvägagångssättet under projektets gång, där varje delmoment 

presenteras i underrubriker. Först kommer en kort redogörelse för vilka material som 

använts i studiens metoder under rubriken Material. Därefter redovisas metoden steg-

för-steg på ett lättförståeligt sätt i kronologisk ordning. För en ökad förståelse och mer 

detaljerad beskrivning av metoderna hänvisas till bilagorna under respektive moment. 

 

3.1 Material 

För att få fram den information och indata som behövts under arbetets gång har olika 

källor tillämpats. Dessa källor är vetenskapliga artiklar, elektroniska källor, tidigare 

examensarbeten inom berört ämnesområde, muntlig kommunikation samt datorprogram 

som bland annat skapat simuleringar och renderingar. Programmet Excel har använts 

flitigt genom arbetets gång, där beräkningar och tabeller skapats. 

 

3.2 Förstudie 

3.2.1 Modellering av testrum 

Vid utförandet av de olika simuleringarna förbestämdes ett antal testrum i tabeller i 

datorprogrammet Excel. Tabellerna redovisar rummens golvarea, djup, bredd, 

fönsterarea både inklusive och exklusive karm samt fönstrets bröstningshöjd, se Figur 6 

nedan.  

 

 

 

Alla rummen som presenteras har valts att vara omöblerade och rummens interiör som 

golv, väggar och tak antas vara normalt ljusa. Testrummen innehar fönster placerade 

endast åt väderstrecket söder. I rummen valdes klara fönster med Treglas respektive 

Energisparglas att placeras och studeras. Solskydd, i form av mellanliggande persienner, 

finns tillgängligt i alla fönster. Testrummen är antingen kvadratiska eller rektangulära.  

Respektive rum skapades med olika förutsättningar, där rummens golvarea samt 

fönstrets storlek och bröstningshöjd varierade. En del av rummen följer 

förutsättningarna enligt den Svenska Standarden SS-EN 91 42 01 för en godkänd 

fönsterglasandel i ett rum, se Bilaga A, där högsta djupet tillåts vara ≤ 6m. Resterande 

Figur 6. Övergripande figur över hur testrummen generellt 

är uppbyggda samt vilka parametrar och beteckningar som 

använts. 
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testrum frångår detta högsta tillåtna djup på rummet ≤ 6m. För fullständiga dimensioner 

samt förutsättningar för respektive testrum se Bilaga B. Miljöbyggnads 

bedömningsmanual där bedömningskriterier redogörs för har tillämpats i alla 

testrummen. 

 

I huvudsak har testrummen simulerats i Velux Daylight Visualizer för att få fram en 

dagsljusfaktor. Programmet ParaSol har använts vid beräkningar av den termiska 

komforten, för att få fram Top och gsyst för respektive testrum. Värdet för solvärmelasten, 

SVL, har beräknats enligt metoden och beräkningsformeln i Miljöbyggnad.  

 

3.2.2 Uteslutande av Revit 

Testrummen började modelleras i CAD-programmet Revit, för att sedan överföras till 

Velux där en dagsljusfaktor förväntades erhållas för respektive testrum. Denna metod 

valdes på grund av personlig trygghet och erfarenhet i Revit samt att tidigare 

examensarbetet tillämpat denna metod för beräkning av DF (Ljung-Duarte & Lundberg, 

2013).  

Dock upptäcktes brister vid överföringen av Revit-filerna, (i DWG-format), till Velux.  

Problem uppstod vid exporten av fönster och dess karm där oklarheter huruvida Velux 

tolkade det importerade fönstret. Fönstrets area inklusive karm upplevdes vara större 

vid överföringen av DWG-filerna till Velux, till skillnad från att modellera samma 

testrum och fönster direkt i Velux. Med detta som bakgrund uteslöts Revit och dess 

simuleringar i Velux i denna studie och testrummen som presenteras i rapporten har alla 

modellerats samt simulerats direkt i Velux.  

 

3.2.3 Fönstertyper 

Vid simuleringarna av testrummen har två glastyper studerats för att undersöka hur de 

olika  glasen och dess uppbyggnad i olika skikt i fönstret inverkar på den termiska 

komforten och solvärmelasten i ett rum. Dessa glastyper valdes eftersom det är 

intressant att studera om det faktiskt blir en märkbar skillnad eller inte mellan ett mindre 

komplext Treglas samt ett mer invecklat Energisparglas. I Tabell 1 och Tabell 2 nedan 

redovisas respektive fönsterglas U-värde, LT-värde och g-värde. Båda glasen är i 

klarglas och är hämtade från Pilkingtons glaskatalog (Pilkington, 2015). 

 

 

Tabell 1. Egenskaper för Pilkingtons Treglas som 

tillämpats för testrummen i studien. 

Tabell 2. Egenskaper för Pilkingtons Energisparglas 

som tillämpats för testrummen i studien . 
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Eftersom Pilkingtons katalog hänvisade till många olika typer av fönster med klara 

Treglas valdes ett medelvärde av dessa. U-värde, LT-värde samt g-värde för det 

tillämpade Treglaset i studien är baserat på medelvärdet av Pilkingtons listade TGU-

glas som redovisas i Tabell 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fönsterkarmen som tillämpats är densamma för både Treglaset och Energisparglaset. 

Egenskaper för vald fönsterkarm är hämtad från Bilaga C och för denna studie är endast 

U-värde väsentligt för karmen.  

U-värde på karmen valdes till 1,49 W/m
2
 och är ett medelvärde som baseras på U-värde 

för respektive karmdel för fönstret i Bilaga C. I Figur 7 nedan presenteras en 

överskådlig bild samt formeln för beräknandet av U-värde på karmen.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Överskådlig bild över U-värde för karm över, botten, vänster och 

höger baserat på Bilaga C. Formel för beräkning av Ukarm redovisas överst i 

figuren. 

Tabell 3. Medelvärdet för olika treglasfönster, 

hämtade från Pilkingtons tabell för TGU-glas. 
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3.3 Dagsljus 

3.3.1 Velux Daylight Visualizer 

Velux har tillämpats som metod då det anses tillförlitligt och användbart i denna studie 

(Labayrade, Wann Jensen & Jensen, 2009).  

Med hjälp av Velux kan programmet visa hur dagsljuset sprider sig i rummet. För att 

mäta upp dagsljusfaktorn har renderingar utförts i Velux. Utifrån de fastställda 

testrummen utfördes renderingar för att få fram dagsljusfaktorn för respektive rum. 

Olika värden fördes in i programmet för rummens och fönstrens varierande storlekar, se 

Bilaga B, medan resterande parametrar förblev konstanta. De konstanta värdena som 

fördes in i Velux för de olika testrummen presenteras nedan under de kategorier som 

finns i simuleringsprogrammet. Alternativt se Bilaga D för redovisning av mer 

detaljerade bilder och metodbeskrivning.  

Under Outer walls justerades Wall height till 2400 mm som är ett minimikrav 

enligt Boverket (2014) och är den takhöjd som valts för respektive rum. Tjockleken på 

väggen valdes Wall thickness till 300 mm. 

 

För att knyta samman väggarna med taket ändrades Height above floor till 

2400 mm. Roof thickness fick ett värde på 300 mm precis som väggarna, dock har detta 

värde en mindre betydelse då det inte påverkar dagsljusfaktorn i rummet. 

 

Det förinställda värdet för Stockholm valdes under Location eftersom studien är 

baserad på svenska förhållanden.  

 

 Under Facade product justeras det olika värdena för respektive fönsters höjd 

samt bredd. Samtliga fönster har en bredd som är större eller lika med höjden, eftersom 

tidigare studier påvisat att horisontella fönster är att föredra framför vertikala. Detta har 

även kontrollerats  i denna studie och visat att en högre dagsljusfaktor erhålls med 

horisontella fönster.  Fönstret placerades sedan i mitten på kortsidan mot söder. 

Lining talar om hur långt in i väggen fönstret är placerat från väggens insida, dock 

ändrades inte detta värde då sökningar inte resulterade i något funnet standardvärde för 

fönstrets smygdjup. Därför valdes en neutral placering centralt i väggen (175 mm). 

Fönstrens Height above floor varierade mellan 500 och 800 mm för det olika 

simuleringarna. 

 

I Surfaces valdes färg och material för hela rummet. Under Floor valdes Wooden 

floor 1 och Exterior ground till Defualt som avgör hur reflektionen från marken ska 

vara utanför rummet. Både Ceiling och Wall justerades till White paint matte. För 

fönstren under Façade product justerades Frame till White polyurethane och Lining till 

White paint matte. Transmittance för Pane redigerades till 74%, vilket är transmittansen 

studiens fönster har. För fullständig redovisning av ovanstående kulörers egenskaper 

hänvisas till Tabell 4. 
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Color Reflectance Roughness Specularity 

Wooden floor 1 0,84 0,03 0,15 

Default 0,2 0 0 

White paint matte 0,84 0,03 0 

White polyurerhane 0,92 0,01 0,1 

 

 Enligt Miljöbyggnads ligger bedömningspunkten för dagsljusfaktorn på 0,8 m 

över golvet därför valdes View high till 800 mm under Plan view. 

 

Eftersom dagsljusfaktorn är det värdet som eftersträvas ändrades Render type till 

Daylight factor och  kvaliteten  som valts under Render quality är satt till Medium.  

 

 En rendering utfördes för varje testrum, 

se Figur 8. För att få fram 

dagsljusfaktorn i rummet ska, enligt 

Miljöbyggnad, beräkningspunkten ligga 

1 meter från mörkaste sidovägg och in i 

halva rumsdjupet. Programmet i sig 

innehåller inget mätverktyg för att mäta 

ut punkten för dagsljusfaktorn. För att få 

ut ett sådant exakt värde som möjligt har 

en linjal använts vid mätningen. Genom 

att högerklicka med datormusen på 

mätningspunkten syns det om rummet 

klarar en dagsljusfaktor på minst 1,0%, 

ett värde för att uppnå BRONS i 

Miljöbyggnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Rendering av testrum med dagsljusfaktorn 

1,0%.  

Tabell 4. Redovisar vald färg och dess reflektion, ojämnhet 

samt spegling i datorprogrammet Velux.  
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3.4 Solvärmelast 

3.4.1 ParaSol och gsyst 

Värden för gsyst för respektive fönstertyp har simulerats fram i ParaSol eftersom gsyst 

behövs vid bedömningen av indikatorn Solvärmelast. Miljöbyggnad hänvisar även till 

detta verktyg för beräkning av gsyst vilket ökar metodens tillförlitlighet samt 

användarvänlighet. 

Gsyst påverkas av fönstertyp, placering, solskydd samt vilken plats som valts i 

programmet. Genom att mata in indata för vald fönstertyp, solskydd, placering samt 

plats, se kapitel ”Termiskt klimat” ovan, utfördes  en simulering av transmissionen i 

respektive testrum, se Figur 9 nedan. Eftersom endast två fönstertyper undersökts i 

denna studie, Treglas och Energisparglas, har gsyst för respektive fönster undersökts. 

Genom att trycka på fliken ”Spara” i Figur 9 nedan har ett gsyst för respektive månad 

erhållits. Månaden mellan vår- och höstdagjämning (20:e Mars->20:e September)
 1

 med 

högst gsyst valdes till beräkningarna för solvärmelasten för respektive fönstertyp, se 

Figur 10 och 11 nedan.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Datum för vår- och höstdagjämning är hämtad från SMHI:s hemsida: 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hostdagjamning-och-vardagjamning-1.4185 

Figur 9. Simulering av soltransmission i ParaSol. Bilden ovan är 

endast för förståelsen av arbetsgång och har inget med studiens 

kommande värden och resultat att göra. 

 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/hostdagjamning-och-vardagjamning-1.4185


 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Beräkning av solvärmelasten, SVL 
Vid bedömningen av hur mycket solvärme som strålar in i ett vistelserum har 

solvärmelasten beräknats enligt Miljöbyggnads formel, Formel 2 nedan.  

 

                                                       
     

    
                 (2) 

 

Den maximala solinstrålningen under året används som utgångspunkt för beräkningen. 

Enligt Miljöbyggnads manual är 800 W/m
2
 ett lämpligt värde att använda för den 

multiplicerande faktorn. Vid beräkningen av gsyst har solskyddet varit aktiverat och 

simulerats fram via ParaSol för två olika fönstertyper, Treglas samt Energisparglas. Aglas  

utgör endast den glasade delen av fönstret (m
2
) och Arum är rummes totala golvarea (m

2
). 

 

Beräkningarna av solvärmelasten utfördes på de rum där dagsljusfaktorn som minst 

uppfyller BRONS, det vill säga en DF ≥ 1,0%. Beräkningar har även utförts på de rum 

som inte uppfyllt minimikravet för dagsljusinsläppet, detta för att se hur mycket SVL 

skiljer sig beroende på om rummen klarar dagsljuskravet eller inte.  

 

3.5 Termiskt klimat 

3.5.1 ParaSol och Top 

För att ta fram den operativa temperaturen (Top) i alla testrum har datorverktyget 

ParaSol använts. Den operativa temperaturen Top är nödvändig vid senare beräkning av 

medelinstrålningstemperaturen Tm samt bedömningen av PPD och termiskt klimat för 

varje testrum. Genom att ändra på indata under kategorierna i programmet, se Figur 12 

nedan, har simuleringsbilder för respektive testrum tagits fram. För utförligare 

beskrivning av metod och tillvägagångssätt vid upprättandet av testrummen samt 

simuleringar i ParaSol hänvisas till Bilaga E. Nedan presenteras upprättandet av 

testrummen i kronologisk ordning, det vill säga i den ordningen som metoden utfördes. 

 

Figur 10. Gsyst för respektive 

månad under året för 

Energisparglas. April har 

valts som störst gsyst.  

Figur 11. Gsyst  för respektive 

månad under året för 

Treglasfönster.  Augusti har 

valts som störst gsyst. 
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Först modellerades testrummen ett i taget eftersom programmet endast simulerar på 

rumsnivå. Dimensioner på fönster inklusive karm samt rummets dimensioner 

bestämdes, utifrån testrummens specifika förutsättningar.  

U-värde på fönsterkarmen justerades till 1,49 W/m2K. Detta U-värde baserar sig på U-

värdeberäkningar på fönsterkarm för ett Treglasfönster enligt SS-EN ISO 10077-2, Se 

Bilaga C.  

Eftersom studien samt Miljöbyggnad baseras på svensk byggstandard samt 

klimatförhållanden har den förinställda platsen Stockholm valts vid simuleringarna. 

Alla fönster i testrummen placerades åt Syd.  

Ytterväggens förinställda U-värde på 0,15 W/m2K ansågs rimligt samt acceptabelt att 

använda eftersom energimyndighetens riktlinjer menade på att ett normalt U-värde för 

en yttervägg ligger på 0,13 W/m2K (Energimyndigheten, 2013).  

Vid val av väggkonstruktion samt tunghet ändrades ingen indata eftersom detta ansågs 

ej inverka avsevärt på den operativa temperaturen, Top, i testrummen. 

Två olika fönstertyper kallade Treglas och Energisparglas konstruerades sedan. Dessa 

fönster är framtagna ur Pilkingtons fönsterkatalog (Pilkington, 2015). I programmet 

finns det befintliga fönstertyper, dock konstruerades egna fönster till projektet för att U-

värde och g-värde skulle eftersträva valda fönstertyper utvalda från Pilkingtons 

fönsterkatalog. Dock överensstämmer inte de uppbyggda fönsterkonstruktionerna i 

ParaSol helt med förvalda fönsters U-värde och g-värde (se Figur 13 och 14), vilket bör 

tas hänsyn till i vidare beräkningar, simuleringar samt resultat. Detta kan bero på 

ParaSols förinställda egenskaper för olika material under fliken ”skikt”, där indata ej 

kan justeras för specifikt skikt. Skillnaderna mellan egenskaperna för fönster som 

upprättades i ParaSol och de två förvalda fönsterna från Pilkington presenteras nedan, se 

Figur 12. Figuren presenterar kategorierna i ParaSol och dess 

justerbara parametrar. 
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Tabell 5 och 6 nedan. Kommande beräkningar samt simuleringar i detta kapitel baseras 

på fönstrets egenskaper från ParaSol. 

Solskydd placerades i vardera fönstertyp, i form av en mellanliggande persienn med 

lamellvinkeln 90 °. Detta innebär att persiennerna är fullt aktiva och solskyddet valdes 

att vara på vid simuleringarna. 

 

Tabell 5. Förvalt Energisparglas och dess 

egenskaper, hämtat från Pilkington. 

U-värde 

(W/m²) 
g-värde (%) LT (%) 

0,9 57 73 

 

 
Tabell 6. Förvalt Treglas och dess egenskaper, 

 hämtat från Pilkington. 

 

 

 

När all indata i programmet justerats för de specifika testrummen utfördes en 

energibalans. Innan simulering utfördes justerades min. temperaturen till 21°C, med 

utgång från Svebys data för innetemperatur i bostäder (Sveby, 2012). 

 

Den lägsta utetemperaturen valdes genom att använda ParaSols förinställda värde för 

den kallaste timmen under året, 3:e Januari klockan tio på morgonen, (58:e timmen på 

året). Detta datum och klockslag fördes in i programmet för att få fram den operativa 

temperaturen, Top. Enligt ParaSols klimatdata uppskattades den lägsta utetemperaturen i 

Stockholm till -19,4 °C. Denna temperatur har tillämpats vid senare simuleringar för 

operativ temperatur, Top. 

Ingen hänsyn till övriga parametrar som radiatorer och dess placering har tagits vid 

simuleringarna i ParaSol.  

Baserat på ovanstående justerade parametrar utfördes en analys av den termiska 

komforten där en simulering av temperaturen i testrummen utfördes. Alla simuleringar i 

ParaSol där Top för  respektive testrum redovisas finns i Bilaga F.  

Med hjälp av Miljöbyggnads manual 2.2 och dess kriterier samt riktlinjer för hur 

bedömning av Top i rummet bör ske, vilket är en meter från fönstrets mittpunkt i 

rummet, har Top för varje rum tagits fram (se Figur 15). ParaSol saknade dock någon 

form av mätverktyg, därav har mätning endast utförts med linjal direkt på datorskärmen 

U-värde 

(W/m²) 
g-värde (%) LT (%) 

1,74 67,7 73,6 

Figur 13. Energisparglas uppbyggt i ParaSol. 

Figur 14. Treglas uppbyggt i ParaSol. 
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vilket kan tänkas påverka trovärdigheten i framtida resultat. Med hjälp av Top har ett 

värde för Tm beräknats för respektive rum, se Bilaga F, som sedan förts in i verktyget 

Comfort Calculator och därmed har PPD-värden för respektive testrum erhållits. Ingen 

hänsyn till eventuell radiator i rummet har tagits vid simuleringarna eller om 

programmet har en förinställd radiator i rummet.   

 

3.5.2 Thermal Comfort Calculator och PPD 

Miljöbyggnads manual 2.2 nämner under indikator 10 Termiskt klimat vinter samt 11 

Termiskt klimat sommar att med hjälp av den operativa temperaturen i rummet kan ett 

PPD-värde erhållas med hjälp av olika verktyg, bland annat Thermal Comfort 

Calculator (hämtad från: http://www.healthyheating.com/). Detta program anses 

tillförlitlig och kompatibelt och därför har detta verktyg använts vid framtagandet av 

PPD-värden i de olika testrummen. 

Ett PPD-värde indikerar på hur det termiska klimatet upplevs i ett rum och genom att 

ändra på parametrarna i datorverktyget TCC kan procentandel missnöjda med 

temperaturen i rummet uppskattas. Detta är viktigt att ta hänsyn till vid upprättandet av 

byggnader där människor ska vistas för en ökad medvetenhet om trivsel och komfort i 

utrymmen med olika förutsättningar.   

I programmet TCC har PPD-värden beräknats med hänsyn till dessa variabler: 

 Air Temperature (°C) Lufttemperaturen i rummet 

 Radiant Temperature (°C) Medelstrålningstemperaturen i rummet 

 Relative Humidity (%) Relativ fuktighet i rummet 

 Air Velocity (m/s) Lufthastighet i rummet 

 Activity Rate (met) Aktiviteter i rummet 

 Clothing Level (clo) Inomhusklädsel 

Figur 15. Simulering av testrum i datorprogrammet ParaSol. Beskrivning av mätning och 

metod, baserat på Miljöbyggnads kriterier, av den operativa temperaturen i rummet 

redovisas i figur ovan.  
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Miljöbyggnads manual 2.2, 10 Termiskt klimat vinter & 11 Termiskt klimat sommar, 

menar på att vid avsaknad av uppgifter om ovanstående data kan schablonvärden anges. 

Baserat på Miljöbyggnads manual har nedanstående variabler fastställts samt tillämpats 

vid uppskattning av PPD-värden för respektive testrum, se Tabell 7. I denna studie har 

schablonvärden som nämns under Termiskt klimat vinter tillämpats eftersom 

sannolikheten att störst diskomfort uppstår är under lägre temperaturer.  

Miljöbyggnad säger att ”Relativ luftfuktighet spelar normalt en mindre roll vid 

värderingen av det termiska klimatet vintertid”. Med hänsyn till detta har det 

förinställda värdet för relativ luftfuktighet på 60 % tillämpats vid simuleringar och 

beräkningar av det termiska klimatet (Sweden Green Building Council, 2014). Enligt 

Sveby brukarindata bör den rekommenderade inomhustemperaturen för bostäder ligga 

på 21 ºC (Sveby, 2012). 

 

                               Tabell 7. Konstanta variabler som tillämpats  

                                vid simuleringar av samtliga testrum i TCC. 

 

 
 

 

 

 

 

Medelinstrålningstemperaturen, Tm, beräknas för respektive testrum eftersom alla 

rummen i studien har olika förutsättningar och därmed förväntas resultatet att skilja sig 

från rum till rum. Tm har beräknats med hjälp av uppgifter om operativ temperatur Top 

från ParaSol, samt lufttemperaturen Tl, se Formel 3 och 4 nedan:  

 

 

     
     

 
   (3)                                                    (       )   (4) 

 

 

Top= Operativ temperatur (°C) 

Tl= Lufttemperatur i rummet (°C)  

Tm= Medelinstrålningstemperaturen (°C) 

 

3.6  Parameterstudie 

För att enklare utföra en bedömning av Dagsljuset enligt Miljöbyggnad samt utläsa ett 

samband för olika faktorer har en parameterstudie utförts. Detta i samråd med Jan 

Akander (personlig kommunikation, 17 april 2015). Nedan beskrivs en kort redogörelse 

för arbetsgång vid undersökningen av olika inverkande parametrar på dagsljuset som 

rumsdjup, rumsbredd, fönstrets bröstningshöjd m.fl. 

 

Konstanta variabler Värde 

Air Temperature (°C) 21 

Relative Humidity (%) (60) 

Air Velocity (m/s) 0,1 

Activity Rate (met) 1,2 

Clothing Level (clo) 1,0 
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Till en början skapades rum med flera rörliga parametrar där rumsdjup, bredd samt 

fönstrets dimensioner justerades. Detta gjorde det problematiskt att finna ett samband 

efter simuleringarna i Velux. 

Därefter valdes istället testrummen att studeras med endast en varierande parameter i 

taget, t ex att endast rummets bredd justerades. Testrummen studerades med rumsdjup 

på 4-10 m, en bredd på 4 och 5 m och en fast fönsterarea på 2x1,5 m. Dessa rum 

testades även med tre olika bröstningshöjder på 0,8 respektive 0,6 och 0,5 m, se Bilaga 

B1-B3. Dagsljusfaktorn påverkades ytterst lite vid test av de olika bröstningshöjderna. 

Fönstren har valts att placera centralt på fasadväggen, vilket kan tänkas inverka på DF 

för de olika bröstningshöjderna. 

I nästa steg skapades nya testrum  som uppfyllde en DF på precis 1,0 respektive 1,2 %. 

Detta för att undersöka om det fanns ett samband mellan de olika parametrarna, se 

Bilaga B. 

För att hitta fler rum som uppfyllde DF 1,0 och 1,2 % upprättades fler testrum, se 

Bilaga B4. Dessa nya testrum skapades med en bröstningshöjd på 800 mm där 

varierande djup, bredd samt fönsterarea studerades för att kontrollera sambandet. Detta 

utfördes för att skapa en bättre och mer tillförlitlig kurva i senare upprättade diagram. 

I samråd med Jan Akander (personlig kommunikation, 17 april 2015) har ett samband 

fastställts där rumsdjupet är beroende av fönsterandelen (%)  av väggen. Detta samband 

kan tillämpas vid bedömningen av DF där ett betyg enligt Miljöbyggnad kan erhållas. 

För att få ut fönsterandelen i procent har detta beräknats genom att sätta α till 

Afönster/Avägg som en parameter samt rumsdjupet, D, som den andra. 

Ett diagram skapades utifrån α och rumsdjupet  för de olika betygsnivåerna BRONS 

(DF 1,0%) och SILVER (DF 1,2%). 

För att få ett mer tydligt samband och för att kontrollera om sambandet verkligen är 

tillförlitligt har beräkningar utförts och en sammanställning av de tidigare testrummen 

som uppfyller kraven, för resultat se Bilaga B5. Under beräkningarna har Afönster varit 

okänt och resterande parametrar har bestämts med hjälp av diagramet. Genom att gå in i 

diagramet och välja de betygsmål som vill uppnås och rumsdjupet kan beräkningar 

utföras för att få ut hur stort fönster (inkl. karm) som bör tillämpas för det valda 

betygsmålet. Med hjälp av kurvan för respektive DF för det specifika rumsdjupet kan ett 

värde på α avläsas och fönsterandelen kan beräknas. Fönsterandelen, α, har beräknats 

enligt Formel 5 och Afönster enligt Formel 6 nedan: 

 

 

 

 

                               ,  där                              ( ) 

 

Alla testrum är simulerade i Velux för att kontrollera samt bevisa att testrummen 

uppfyller den eftersträvande dagsljusfaktorn. Förutsättningen för att använda 

diagrammen i resultatet nedan är alltså att konsulten känner till fasadarea och 

rumsdjupet, utan att känna till fönsterarean. I diagrammet ser sedan konsulten för vilka 

α som uppfyller dagsljuskraven vid det specifika rumsdjupet. 

(5) 
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3.7  Fallstudie 

3.7.1 Ängsbacken i Sandviken 

För att validera att parameterstudien kan tillämpas på befintliga objekt kommer 

slumpmässigt utvalda rum från äldreboendet Ängsbacken i Sandviken att fungera som 

en valideringskontroll. Detta slutliga steg utförs för att kontrollera att ett 

förprojekteringsverktyg faktiskt har erhållits samt vilka brister som finns vid 

tillämpandet av verktyget idag. 

Rummen D1-D4 som har valts presenteras i Figur 17-20 nedan och valdes ut 

slumpmässigt från planritningen, se Bilaga G. Dock valdes alla rummen med fönster 

placerade endast åt ett väderstreck, för att i den mån det går eftersträva 

parameterstudiens indata. För fönsteruppställning se Bilaga G. 

 

 

 

 

 

   

Figur 17. Rum D1. 
Figur 18. Rum D2. 

Figur 19. Rum D3. Figur 20.  Rum D4. 
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Ingen hänsyn har tagits till rummens verkliga funktion, vilket vädersträck fönstren är 

placerade, fönstertyp, bröstningshöjd, balkonger m.fl.  

De viktiga parametrarna som undersöktes för respektive rum var fönstrets dimensioner 

inklusive karm, rummets höjd respektive bredd samt djupet på rummet. En 

sammanställning för respektive rums förutsättningar, som sedan kommer tillämpas och 

prövas inför valideringen av parameterstudien, presenteras i Tabell 8 nedan. Observera 

att höjden i alla rummen har fastställts till 2,55m, enligt tilldelade ritningsunderlag.  

 

Tabell 8. Sammanställning av rum D1-D4, utvalda från fallstudien Ängsbacken. 

 D (m) B(m) Avägg (m2) Afönster  (m2) 

D1 6,2 6,1 15,5 7,5 
D2 7,0 8,2 20,9 10,2 

D3 6,5 5,1 13,0 4,3 

D4 3,5 5,1 13,0 4,3 
 

D= Rumsdjup 

B= Rumsbredd 

Avägg= Arean för fasadarean inklusive Afönster  

Afönster= Arean för fönstret inklusive karm 

 

Under kapitlet ”Resultat” kommer betyg för rum D1-D4 fastställas, med hjälp av 

resultatet från parameterstudien. 
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4 Resultat 
4.1  Dagsljus 
Genom simuleringar i Velux Daylight Visualizer fastställdes dagsljusfaktorn för 

testrummen som minst uppfyllde DF ≥ 1,0 % och för de rum som låg precis under för 

att klara kraven på DF ≥ 1,0 %. Detta för att säkerställa vart gränsen går för en godkänd 

respektive icke godkänd dagsljusfaktor, se Bilaga B. 

Dagsljusfaktorn är ett delresultat som sedan har använts i parameterstudien, där 

testrummen som uppfyller en DF på BRONS (1,0%) och SILVER (1,2%) plottats ut i 

diagrammen som redovisas senare i kapitlet under rubriken Parameterstudie.  

 

4.2 Solvärmelast 

Vid beräkningar av solvärmelasten fastställdes gsyst för respektive fönstertyp, se Tabell 9 

nedan. I Tabell 10 nedan redovisas SVL [W/m
2
] för de aktuella testrummen 

innehållandes Treglas- respektive Energisparglasfönster. 

 
Tabell 9. Valt gsyst för respektive fönstertyp, hämtat från ParaSol. 

 
 
 
 
 
Tabell 10. Solvärmelasten beräknad enligt Miljöbyggnads kriterier för testrum A-D. Samtliga 

studerade testrum fick betyget GULD. 

Solvärmelast SVL BETYG SVL BETYG 

  Treglas SVL Energi SVL 

TestrumA1 14,3 GULD 13,1 GULD 

TestrumB1 14,3 GULD 13,1 GULD 

TestrumC1 14,3 GULD 13,1 GULD 

TestrumD1 14,1 GULD 12,9 GULD 

TestrumE1 14,2 GULD 13,0 GULD 

TestrumA2 13,4 GULD 12,2 GULD 

TestrumB2 13,4 GULD 12,3 GULD 

TestrumC2 13,6 GULD 12,5 GULD 

TestrumD2 13,5 GULD 12,4 GULD 

TestrumE2 13,7 GULD 12,6 GULD 

TestrumA3 12,4 GULD 11,4 GULD 

TestrumB3 12,5 GULD 11,5 GULD 

TestrumC3 12,9 GULD 11,8 GULD 

TestrumD3 12,9 GULD 11,8 GULD 

TestrumE3 13,3 GULD 12,1 GULD 

TestrumA4 11,5 GULD 10,5 GULD 

TestrumB4 11,6 GULD 10,6 GULD 

TestrumC4 12,2 GULD 11,2 GULD 

 Gsyst (%) 
Treglas 17,9 

Energisparglas 16,4 
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TestrumD4 12,3 GULD 11,3 GULD 

TestrumE4 12,8 GULD 11,7 GULD 

TestrumB5 10,7 GULD 9,8 GULD 

TestrumC5 11,5 GULD 10,5 GULD 

TestrumD5 11,7 GULD 10,8 GULD 

TestrumE5 11,5 GULD 10,5 GULD 

TestrumC6 10,7 GULD 9,8 GULD 

TestrumD6 11,2 GULD 10,2 GULD 

TestrumE6 11,8 GULD 10,8 GULD 

TestrumC7 10,0 GULD 9,2 GULD 

TestrumD7 10,6 GULD 9,7 GULD 

TestrumE7 11,3 GULD 10,3 GULD 

TestrumD8 10,0 GULD 9,2 GULD 

TestrumE8 10,8 GULD 9,9 GULD 

TestrumE9 10,3 GULD 9,4 GULD 

 

 

4.3 Termiskt klimat 

Ett medelvärde för testrummens Top, Tm och PPD-värde redovisas i Tabell 11. 

Testrummen, med respektive fönstertyp, simulerades för att studera skillnaden mellan 

dessa fönster. Samtliga testrum som undersöktes uppfyllde betyget SILVER enligt 

Miljöbyggnads bedömningskriterier. I Tabell 12 redovisas slumpmässigt utvalda 

testrum som ej uppfyller en godkänd DF på 1,0%. Även dessa rum har fått betyget 

SILVER.  För fullständig redovisning av tesrummens förutsättningar samt resultat 

hänvisas till Bilaga B.  

 

Tabell 11. Sammanställning av det termiska klimatet där skillnaden mellan fönstertyperna 

Treglas och Energisparglas tydliggörs.  

 

 

 

 

 

  

Kommentar. Värdena ovan redovisar medelvärdet av testrummen 

A-E med DF >1,0 % och resultat där även indikatorbetyg för 

Termiskt klimat redovisas.  
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Tabell 12. Redovisar fem testrum som försetts med fönstertypen Treglas där DF är ≤ 1,0%. 

Samtliga testrummen uppfyller slutbetyget SILVER, trots en icke godkänd 

dagsljusfaktor, DF. 

 

 

 

 

 

 

Kommentar. Värdena ovan redovisar slumpmässigt utvalda testrum innehållandes Treglas i 

studien som inte uppfyller ett godkänt dagsljusinsläpp på DF ≥ 1,0% . Alla rummen uppfyller 

betyget SILVER enligt Miljöbyggnads bedömningskriterier för indikatorn Termiskt klimat. 

4.4 Parameterstudie 
Nedan presenteras resultatet av arbetets parameterstudie. Diagramen redovisar 

sambandet mellan rumsdjupet och fönsterandelen i förhållande till den vägg där fönstret 

placerats och har fått benämningen α. Fönsterandelen har beräknats inklusive karm där 

måttet på karmen bestämt till 50 mm på vardera sidan om fönstret.  Diagram 1 

redovisar hur α ändras med rumsdjupet för rum enligt Svensk Standard SS-EN 91 42 01 

(se Bilaga A). Diagram 2 redovisar hur α ändras med rumsdjupet för rum som frångår 

standarden, benämns som djupa rum och uppgår till tio meter. Med hjälp av α och 

rumsdjupet kan DF 1,0 % (BRONS) eller DF 1,2 % (SILVER) avläsas i diagramen. För 

fullständiga värden på punkterna i diagrammen se Bilaga B5. 

 Diagram 1. Diagramet nedan visar sambandet mellan fönsterglasandel, α, och rumsdjup 

från 3,5 till 6 m, där rum som uppfyllt DF 1,0% respektive 1,2% plottats ut.  För att 

skapa ett tydligare samband har en kurva för respektive DF skapats. 
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4.5 Fallstudie 
I Tabell 13 presenteras rum D1-D4 fönsterandel, rumsdjup, uppskattad dagsljusfaktor 

samt betyg enligt Miljöbyggnad. Dagsljusfaktorn har uppskattats ligga över 1,2 % för 

respektive rum, se Figur 21 och 22, där samtliga rum uppfyller betyget SILVER med 

god marginal. Rum D1-D4 har validerats genom att rummen modellerats i Velux för att 

kontrollera att dagsljusfaktorn stämmer överens med den DF som erhålls i diagrammen 

nedan, se figur 23, 24, 25 och 26. Med hjälp av diagrammen kan ett rum med bestämda 

förutsättningar förutse om rummet klarar en dagsljusfaktor på 1,0% respektive 1,2% och 

därmed förutse ett betyg för rummet.  

 

Tabell 13. Fallstudiens rum D1-D4. 

 Fönsterandel, α 
(%) 

Rumsdjup 
(m) 

Dagsljusfaktor, 
DF (%) 

BETYG 

D1 0,48 6,2 ≥ 1,2 SILVER 

D2 0,49 7,0 ≥ 1,2 SILVER 
D3 0,33 6,5 ≥ 1,2 SILVER 

D4 0,33 3,5 ≥ 1,2 SILVER 

 

Diagram 2. Diagrammet nedan visar sambandet mellan fönsterglasandel, α, och 

rumsdjup från 6 till 10 m, där testrum som uppfyllt DF 1,0 % respektive 1,2 % plottats ut. 

För att skapa en tydligare samband har en kurva för respektive DF skapats.  
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Figur 21. Rum D1-D3 är utplottade i diagrammet ovan. I diagrammet utläses att rum 

D1-D2 klarar en DF ≥1,2 % med god marginal, vilket gör att rummen bedöms med 

betyget SILVER enligt Miljöbyggnad.  Dock  kan rum som ligger nära kurvan, se rum 

D3, behöva kompletteras med simulering i Velux för att med säkerhet uppskatta en DF 

för rummet.  

Figur 22. Rum D4 är utplottat i diagrammet ovan. Här utläses att rum D4 klarar 

en DF ≥1,2 %, vilket gör att rummet bedöms med betyget SILVER enligt 

Miljöbyggnad.   
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Figur 23. Rendering i Velux av Rum D1 där dagsljusfaktorn 

3,0 % uppskattades.  

Figur 24. Rendering i Velux av Rum D2 där 

dagsljusfaktorn 2,7 % uppskattades. 
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Figur 3. Rendering i Velux av Rum D3 där 

dagsljusfaktorn 1,9 % uppskattades. 

Figur 4. Rendering i Velux av Rum D4 där dagsljusfaktorn 4,7 % 

uppskattades. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel presenteras en kritisk reflektion kring arbetsgång, metoderna, indata som 

använts, problem som uppstått och hur dessa har hanterats samt felkällor som kan 

påverka resultatets trovärdighet. Först presenteras en övergripande reflektion kring 

ämnet under rubriken Allmänt för att sedan övergå till en fördjupande reflektion 

avseende studiens innehåll. 

  

5.1 Allmänt 

Det är rent allmänt känt att byggnadssektorn utgör en av de största miljöbovarna i 

dagens samhälle, därav har kraven på att energieffektivisera och bygga mer hållbart 

blivit allt striktare. Miljöbyggnads lägsta betyg, BRONS, är krav från Boverket och bör 

uppfyllas vid alla nybyggnationer. Som tidigare nämnt utgör fönster en av de största 

energiförlusterna i en byggnad. Genom att använda byggnadskomponenter som ger en 

låg energiförbrukning kan både kostnader och energiförluster minskas, vilket i sin tur 

ger i en hållbarare miljö. 
Genom att miljöcertifiera byggnader kan en byggnads kvaliteter och brister utläsas, 

baserat på indikatorbetygen. För nyproducerade byggnader kan brister upptäckas relativt 

snabbt, genom att studera betyget för respektive indikator, för att därefter åtgärdas. 

Trots att Miljöbyggnad är ett effektivt sätt att upptäcka brister i en byggnad är denna 

metod kostsam och tidskrävande, där även kunskap inom området Miljöbyggnad behövs 

för att kunna tillämpa metoden. Tidigare studier (Dahlberg, 2013) har bekräftat att 

indikatorn Dagsljus i Miljöbyggnad behöver en uppdatering för att kunna påskynda 

bedömningsprocessen och göra den enklare. Fördelen med att effektivisera 

bedömningen är att både tid och kostnader kan minimeras.  

 

5.2 Modellering av testrum samt fönsterval 

Testrummen utformades först utifrån Svensk Standard SS-EN 91 42 01 (Se Bilaga A) 

och med hänsyn till Miljöbyggnads bestämmelser. Detta för att åskådliggöra ett 

samband mellan parametrar som golvarea, fönsterarea, dagsljusfaktor m.m. för att sedan 

undersöka om detta samband även gäller för rum och fönster som frångår standarden. 

Det var svårt och komplicerat att skapa testrum för att försöka utläsa ett samband. 

Problemet låg i att hitta ett någorlunda linjärt förhållande mellan rummens bredd och 

djup samt fönstrets geometri och placering. Vi var tvungna att avgränsa studiens ramar 

mer än förväntat när vi insåg att arbetet var mer omfattande än vad vi först trodde.  

 

Studien undersökte två typer av fönster för att se hur dess egenskaper påverkar 

indikatorerna solvärmelast och termiskt klimat med hänsyn till dagsljus. Det är viktigt 

att välja fönster med bra egenskaper redan i förprojekteringsstadiet för att uppnå en god 

kvalitet med avseende på dagsljus, termisk komfort och energi. Tidigare studier som 

undersökt fönstrets geometri och dess inverkan på dagsljusinsläppet hävdar att 

kvadratiska fönster ger en högre dagsljusfaktor än horisontella och vertikala (Acosta et 

al., 2015). Enligt Acosta et al. (2015) är horisontella fönster att föredra framför 
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vertikala. Med bakgrund till detta har horisontella, där bredden istället för höjden på 

fönstret justeras, tillämpats i denna studie.  

5.3 Metoddiskussion 

Testrummen som utgör grunden för hela studien ritades till en början i CAD-

programmet Revit Architecture, detta på grund av bekvämligheten och den goda 

erfarenheten av programmet. Dock upptäcktes problem under användandet och därmed 

fick tesrummen ritas om i Velux för att uppnå ett  mer tillförlitligt resultat. Velux anses 

vara ett godtyckligt simuleringsprogram då både Miljöbyggnad rekommenderar 

programmet samt att tidigare studier baserat sina resultat på simuleringar i Velux 

(Ljung-Duarte & Lundberg, 2013). 

 

Genom simuleringar i Velux visade det sig att testrummen fick en högre dagsljusfaktor 

då fönstrens bredd ökade, vilket påvisar att rum med horisontella fönster erhåller ett 

bättre dagsljusinsläpp i förhållande till vertikal geometri (där fönstrets höjd justeras). 

Det är inte bara fönstrets geometri som utgör en viktig faktor för att få in ett 

tillfredställande dagsljus, även hur rummets ytbeklädnad och fönsterglasets 

genomsläpplighet är inverkande faktorer. När dagsljuset transmitteras genom fönstret 

beter sig ljuset olika beroende på reflektansen i rummet, där mörka ytor ger en sämre 

reflektans än för ljusa. Alla testrum har antagits varit normalt ljusa, det vill säga att 

ljuset reflekteras bättre och medför i en högre dagsljusfaktor. Detta val av interiör 

påverkar simuleringsresultat och renderingar och är en viktig detalj att ha i åtanke. 

Treglasfönstret och Energisparfönstret har en transmission på 74 % (73,6) respektive 

73%, denna procentskillnad åstadkom ingen förändring i resultatet vid renderingarna för 

erhållandet av dagsljusfaktor.  

 

I ParaSol användes inte det rekommenderade DVUT enligt Boverket (2014) för orten 

Stockholm som valts i studien, utan istället valdes den lägsta temperaturen för orten. 

Detta gör att Miljöbyggnads krav på tillämpandet av DVUT för beräkning av Termisk 

komfort ej uppfylls. I samråd med Peter Hansson, teknisk Dr. ansågs detta värde ändå 

vara tillförlitligt att använda. Dock bör detta uppmärksammas eftersom resultatet för Tm 

för respektive testrum kan tänkas påverkas av vilken utetemperatur simuleringen baserar 

sig på.  

 

Under arbetets gång upptäcktes liknande brister i både Velux och ParaSol som bör 

uppmärksammas. Nämnda datorprogram saknar någon form av mätverktyg, vilket gör 

att momentet i sig blir tidskrävande då samtliga mätningar måste ske manuellt med 

linjal direkt på renderings- och simuleringsbild på datorskärm. I och med det kan även 

felmätningar uppstå och påverka slutresultatet negativt och minska trovärdigheten för 

studiens resultat. Ett annat problem som uppstod i ParaSol under simuleringarna var att 

indatan för respektive rum inte justerades, trots att indatan ändrades, vid varje ny 

simulering. Det krävdes att programmet startades om för respektive testrum för att 

erhålla ett trovärdigare resultat för den operativa temperaturen, Top. Detta problem 

upptäcktes dock inte förrän i efterhand och krävde mycket tid när simuleringarna fick 

göras om. Användandet av Thermal Comfort Calculator fungerade bra och inga problem 
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uppstod med indatan, vilket gör att programmet uppleves vara lätthanterligt och enkelt 

att förstå. Miljöbyggnad hävdar att värdet på den relativa luftfuktigheten inte ger 

märkbara skillnader på PPD. Dock kontrollerades detta med ett annat värde på denna 

parameter senare under arbetet och visade att resultatet påtagligt blir annorlunda om 

detta värde ändras.  

 

Under simuleringarna i Velux valdes väggtjockleken till 300 mm då detta värde ansågs 

vara rimligt. Ytterväggens tjocklek påverkar endast hur långt in fönstret kan placeras i 

väggen från insidan. Dock kan ytterväggens tjocklek påverka resultatet från 

simuleringarna i ParaSol eftersom dagsljusfaktorn möjligtvis påverkas av tjockleken på 

ytterväggen. Fönstrets placering i ytterväggen bör noteras då detta också kan inverka på 

dagsljusfaktorn och därmed betyget för indikatorn Dagsljus.  

 

5.4 Parameterstudie 

Resultatet av studien redovisas i två diagram, detta för att få en tydlig bild över hur 

fönsterarean expanderar i takt med rumsdjupet. Eftersom testrummen har utformats 

utifrån Svenska Standard SS-EN 91 42 01 har dessa rum valts att placeras i ett diagram 

och övriga rum som frångår standarden redovisar i ett annat diagram.  

Något som kan ha påverka resultatet är att ingen av parametrarna är låsta, det vill säga 

att varje rum har varierande bredd, djup och fönsterandel. Där rummets bredd har ökat 

med djupet eftersom ett fönster, som ger en tillräcklig dagsljusfaktor för det specifika 

rummet, ska kunna placeras i väggen. Djupare rum ger ett högre α då djupare rum oftast 

är större och kräver därmed ett stort fönster, vilket gör att fönstret utgör en högre 

procent av väggen. Fönstren har utökats på bredden, detta eftersom rummets höjd är den 

enda låsta parametern och med hänsyn till det Acosta et al. (2015) påvisat. 

 

5.5 Fallstudie 

Fallstudien som utfördes på äldreboendet Ängsbacken resulterade i en god 

dagsljuskvalitet för rum D1-D4 som studerats. Genom att plotta ut rummen i 

parameterstudiens resultat (diagram) kunde betyget SILVER utläsas för respektive rum. 

Betyget SILVER uppnådes med god marginal för rum D1, D2 och D4 där rum D3 

hamnade precis på den utmätta kurvan för en dagsljusfaktor på 1,2 %. Med hänsyn till 

detta bör rum D3 kontrolleras med en simulering för att erhålla en bestämd 

dagsljusfaktor, eftersom att ”förprojekteringsverktyget” inte stämmer till punkt och 

pricka. Dock bör fler rum testas i diagrammen för ett trovärdigade resultat men på grund 

av tidsbrist konotrollerades endast fyra rum studien. Diagrammen som upprättats tar 

inte hänsyn till mer än ett fönster per rum eller fönstrets placering mot flera väderstreck 

och kan resultera i avvikelser vid bedömningen, därför valdes enbart rum med fönster åt 

ett håll att studeras. Hänsyn har inte tagits till om det finns några omkringliggande 

byggnader eller andra skuggande objekt. Detta är viktigt att observera eftersom de 

utvalda rummen från äldreboendet skyms av bland annat en utkragande, inglasad 

balkong och har fönster som ej är placerat centralt i rummen. 
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5.6 Metoden Miljöbyggnad 
Enligt Miljöbyggnad ställs krav på hur mycket ett objekt utifrån får förhindra 

dagsljusinsläppet. Indikatorn Dagsljus bedöms utifrån Dagsljusfaktorn, 

Fönsterglasandel och Utblick, men studien har valt att inte ta med kriterierna för 

Utblick eftersom det är en allt för varierande parameter. Därför har studien inte tagit 

hänsyn till utvändigt avskärmande objekt som kan påverka hur dagsljuset infaller i 

rummet.  

I och med att studien är utförd med hänsyn till metoden Miljöbyggnad, som är baserad 

på svenska förhållanden och byggstandarder, är resultatet endast användbart i länder 

med liknande klimat- och byggförhållanden. Det som kan tänkas bli annorlunda i länder 

med andra breddgrader är hur dagsljusinsläppet påverkas med avseende på hur högt 

solen står. Studien har inte tagit hänsyn till hur många meter över marken som samtliga 

rum är placerade, om detta inverkar på resultatet är det viktigt att ha i åtanke inför 

framtida studier. Den termiska komforten påverkas om klimatet är kallare eller varmare 

vid val av liknande fönstertyper. Även solvärmelasten påverkas markant om mer 

solvärme passerar genom glaset, vilket leder till ökad energiförbrukning då luften i 

rummet behöver kylas för att ett bekvämt termiskt klimat ska finnas. 

 

Tydliga skillnader har uppmärksammats vid bedömningen av indikatorerna Dagsljus, 

Solvärmelast samt Termiskt klimat. Solvärmelasten och det Termiska klimatet är 

mindre känsliga för förändringar i rummets geometri, i förhållande till beräkningen av 

dagsljusfaktorn för indikatorn Dagsljus. Detta kan enkelt observeras för de två valda 

fönstertyperna, där Treglasfönstret har ett U-värde på 1,7 W/m
2
K medan 

Energisparfönstrets U-värde ligger på 0,9 W/m
2
K. Trots detta uppnår samtliga testrum 

GULD för SVL. Det är dock viktigt att veta att vid utförandet av varje simulering i 

ParaSol har solskyddet varit aktiverat, vilket är ett krav från Miljöbyggnad. En annan 

bidragande orsak till resultatet är fönstrens storlek i förhållande till golvarean, där 

studien eftersträvade fönsterstorlekar som klarade kraven för dagsljusfaktorn för 

respektive betyg, BRONS och SILVER, för indikatorn Dagsljus. Därmed kan fastställas 

att Solvärmelasten och Termiskt klimat påverkas av fönstrets egenskaper och storlek 

samt i vilken stad/vilket land och vilken tid på dygnet som simuleringen utförs än hur 

rummets geometri ser ut.  

 

5.7 Källkritik 

I denna studie har mycket beräkningar utförts samt resultat skapats i datorprogrammet 

Excel. Vid inmatning av inkorrekt data eller värden i programmet kan detta påverka 

resultatens tillförlitlighet, därför bör den mänskliga faktorn beaktas i studien.  

Brist på kunskap och erfarenhet i datorprogrammen som tillämpats i studien är viktig att 

uppmärksamma eftersom detta påverkar indata och resultat som presenteras i studien.  

Fakta som inhämtats under kapitlet Teoretisk bakgrund bör kompletteras med 

ytterligare trovärdiga källor som understryker det som tidigare författare sagt. Detta för 

att öka trovärdigheten i det som sagts, till exempel att fönster med horisontell 

utformning ger en högre dagsljusfaktor jämfört med vertikal utformning. De 

vetenskapliga artiklarna kan anses trovärdiga eftersom forskare inom berörda 
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ämnesområden läst och godkänt det som skrivits i artiklarna. Artiklarnas trovärdighet 

ökar också eftersom ingen av dessa är äldre än fem år. Metoderna, samt dess 

trovärdighet, som författarna använt sig av kan tänkas inverka på både deras och 

studiens resultat. Information från elektroniska källor, som inhämtats från hemsidor på 

nätet, kritiskt studeras eftersom dessa källor kan anses vara opålitliga beroende på vem 

eller vilka som upprättat hemsidorna.   

Den information som tilldelats av Peter Hansson och Jan Akander har ansetts tillförlitlig 

eftersom personerna är bekanta och har god erfarenhet inom berörda ämnesområden 

som studien behandlar. 
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6 Slutsats 
Ett effektivt förprojekteringsverktyg, i form av två diagram, har skapats genom 

användning av simuleringsprogrammen Velux, ParaSol och Thermal Comfort 

Calculator samt parameterstudier och studier av olika testrum har. Diagrammen 

redovisar förhållandet mellan Afönster/Avägg och rumsdjupet där två kurvor för testrum 

som uppfyller DF 1,0 % (BRONS) samt 1,2 % (SILVER) finns redovisade i Diagram 1 

och 2. Med hjälp av dessa diagram kan ett rums DF uppskattas och därmed kan rummet 

ges ett preliminärt betyg för indikatorn Dagsljus enligt Miljöbyggnad. Detta 

”förprojekteringsverktyg” kan underlätta vid bedömningen för att kontrollera om ett 

rum får in tillräckligt eller en högre nivå av dagsljus för att klara kraven i 

Miljöbyggnad. Dock bör noteras att diagrammen baseras på förbestämda förutsättningar 

som plats, väderstreck, rumshöjd, fönsterplacering, glasets ljustransmission, interiör 

osv. Med detta som bakgrund bör det även tas i beaktning att denna studie inte är helt 

generaliserbar.  

Ett samband mellan de tre indikatorerna Dagsljus, Solvärmelast och Termiskt klimat har 

inte erhållits. Detta kan bero på att bedömningen av Solvärmelasten och Termiskt 

klimat tar hänsyn till vilken plats som studien utförs på, fönstrets storlek, egenskaper 

och ytterst lite hänsyn till rummets utformning.  Denna slutsats gäller endast för aktuell 

studie där mindre rum med stora fönsterytor ej studerats, vilket kan tänkas påverka 

Solvärmelasten märkbart. Dagsljusfaktorn, som beräknas för indikatorbetyget Dagsljus, 

tar mer hänsyn till rummets utformning samt fönstrets placering än tidigare nämnda 

indikatorer. Baserat på ovanstående kan ett högt betyg erhållas för indikatorerna 

Solvärmelast och Termiskt klimat genom att välja fönster med låga U-värden och högre 

LT-värde samt g-värde. Därför bör den största vikten ligga på bedömningen av 

Dagsljusindikatorn och detta redan i ett tidigt projekteringsstadie för att erhålla ett 

tillfredsställande dagsljusinsläpp.  

Ett samband mellan fönstret- och fasadväggens area samt rumsdjup med hänsyn till 

dagsljusfaktorn, DF, kunde erhållas. Dock är parametern ”fönsterglas” ej med i 

diagrammet, då denna faktor var svår att analysera.  

 

6.1 Framtida studier 

I denna studie har viktiga parametrar som också kan påverka resultatet uteslutits, till 

exempel varierande rumshöjd, avskärmande objekt och mörkare interiör. I framtiden bör 

diagrammet eller förprojekteringsverktyget som upprättats utvecklas och fler parametrar 

bör inkluderas för att eftersträva en ökad generaliserbarhet inför bedömningen av ett 

tillfredsställande dagsljus i ett rum där människor vistas. Även byggnader med andra 

funktioner än bostäder som lokaler, idrottsplatser eller arbetsplatser kan vara intressant 

att studera i framtida arbeten inom området dagsljus.   

En framtida studie kan vara att undersöka om det finns ett samband mellan 

dagsljusinsläppet och utkragande loftgångar och balkonger med inglasning. 

Förprojekteringsverktyget som upprättats i denna studie är enbart anpassat under 

bestämda förutsättningar, vilket kan göra det intressant att undersöka om sambandet 

även fungerar under andra förhållanden. Exempelvis kan olika fönsterplaceringar, 
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fönstertyper, val av plats och fler vädersträck vara aktuellt, eftersom dessa faktorer 

inverkar på dagsljusinsläppet.  

Andra förslag på förbättringar är att mätverktyg i datorprogrammen ParaSol samt Velux 

bör finnas för att ett tillförlitligare resultat skall erhållas. Alternativt kan användas 

liknande datorprogram som kan ge mer fullständiga och detaljerade resultat.  

I framtiden kan det vara intressant att studera den ekonomiska skillnaden mellan att 

erhålla betyget BRONS, SILVER och GULD för respektive indikator eller endast 

undersöka ett flertal utvalda indikatorer. Detta eftersom den ekonomiska aspekten är ett 

starkt incitament inom byggbranschen. 
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Bilagor 
Bilaga A – Svenska Standard SS-EN 91 42 01 

Bilaga B – Testrum 

Bilaga C – Elitfönster, U-värde för fönsterkarm 

Bilaga D – Velux 

Bilaga E – ParaSol 

Bilaga F – Termiskt klimat 

Bilaga G – Planritning och fönsteruppställning, Ängsbacken 

 



Bilaga B 
Testrum 

1. 

Tabell 1. Testrum 1:1 - 1:26.  

Tabell 1 Arum   Aglas     DF BETYG 

  Bredd Djup Bredd Höjd BH % DF 

Testrum1:1 4 4 2 1,5 0,5 2,9 SILVER 

Testrum1:2 4 4,5 2 1,5 0,5 2,9 SILVER 

Testrum1:3 4 5 2 1,5 0,5 2,1 SILVER 

Testrum1:4 4 5,5 2 1,5 0,5 1,8 SILVER 

Testrum1:5 4 6 2 1,5 0,5 1,7 SILVER 

Testrum1:6 4 6,5 2 1,5 0,5 1,5 SILVER 

Testrum1:7 4 7 2 1,5 0,5 1,3 SILVER 

Testrum1:8 4 7,5 2 1,5 0,5 1,1 BRONS 

Testrum1:9 4 8 2 1,5 0,5 1 BRONS 

Testrum1:10 4 8,5 2 1,5 0,5 0,8 / 

Testrum1:11 4 9 2 1,5 0,5 0,8 / 

Testrum1:12 4 9,5 2 1,5 0,5 / / 

Testrum1:13 4 10 2 1,5 0,5 / / 

Testrum1:14 5 4 2 1,5 0,5 2,3 SILVER 

Testrum1:15 5 4,5 2 1,5 0,5 2 SILVER 

Testrum1:16 5 5 2 1,5 0,5 1,8 SILVER 

Testrum1:17 5 5,5 2 1,5 0,5 1,5 SILVER 

Testrum1:18 5 6 2 1,5 0,5 1,4 SILVER 

Testrum1:19 5 6,5 2 1,5 0,5 1,2 SILVER 

Testrum1:20 5 7 2 1,5 0,5 1,1 BRONS 

Testrum1:21 5 7,5 2 1,5 0,5 1 BRONS 

Testrum1:22 5 8 2 1,5 0,5 0,9 / 

Testrum1:23 5 8,5 2 1,5 0,5 0,8 / 

Testrum1:24 5 9 2 1,5 0,5 0,7 / 

Testrum1:25 5 9,5 2 1,5 0,5 / / 

Testrum1:26 5 10 2 1,5 0,5 / / 

 

  
Kommentar.  Tabellen ovan redovisar rummens bredd och djup 

samt fönstrets bredd, djup och bröstningshöjd. Dagsljusfaktorn och 

slutbetyget presenteras för det rum som uppfyller kraven samt för 

de rum som hamnar på gränsen. 



2. 

Tabell 2. Testrum 2:1 - 2:26 

Tabell 2 Arum   Aglas     DF BETYG 

  Bredd Djup Bredd Höjd BH % DF 

Testrum2:1 4 4 2 1,5 0,6 3 SILVER 

Testrum2:2 4 4,5 2 1,5 0,6 2,5 SILVER 

Testrum2:3 4 5 2 1,5 0,6 2,2 SILVER 

Testrum2:4 4 5,5 2 1,5 0,6 1,8 SILVER 

Testrum2:5 4 6 2 1,5 0,6 1,7 SILVER 

Testrum2:6 4 6,5 2 1,5 0,6 1,4 SILVER 

Testrum2:7 4 7 2 1,5 0,6 1,3 SILVER 

Testrum2:8 4 7,5 2 1,5 0,6 1,2 SILVER 

Testrum2:9 4 8 2 1,5 0,6 1 BRONS 

Testrum2:10 4 8,5 2 1,5 0,6 0,9 / 

Testrum2:11 4 9 2 1,5 0,6 0,8 / 

Testrum2:12 4 9,5 2 1,5 0,6 / / 

Testrum2:13 4 10 2 1,5 0,6 / / 

Testrum2:14 5 4 2 1,5 0,6 2,8 SILVER 

Testrum2:15 5 4,5 2 1,5 0,6 2,4 SILVER 

Testrum2:16 5 5 2 1,5 0,6 2 SILVER 

Testrum2:17 5 5,5 2 1,5 0,6 1,8 SILVER 

Testrum2:18 5 6 2 1,5 0,6 1,5 SILVER 

Testrum2:19 5 6,5 2 1,5 0,6 1,3 SILVER 

Testrum2:20 5 7 2 1,5 0,6 1,2 SILVER 

Testrum2:21 5 7,5 2 1,5 0,6 1,1 BRONS 

Testrum2:22 5 8 2 1,5 0,6 0,9 / 

Testrum2:23 5 8,5 2 1,5 0,6 0,8 / 

Testrum2:24 5 9 2 1,5 0,6 / / 

Testrum2:25 5 9,5 2 1,5 0,6 / / 

Testrum2:26 5 10 2 1,5 0,6 / / 

 

  

Kommentar.  Tabellen ovan redovisar rummens bredd och djup 

samt fönstrets bredd, djup och bröstningshöjd. Dagsljusfaktorn och 

slutbetyget presenteras för det rum som uppfyller kraven samt för 

de rum som hamnar på gränsen. 



3. 

Tabell 3. Testrum 3:1 - 3:26 

Tabell 3 Arum   Aglas     DF BETYG 

  Bredd Djup Bredd Höjd BH % DF 

Testrum3:1 4 4 2 1,3 0,8 3,2 SILVER 

Testrum3:2 4 4,5 2 1,3 0,8 2,7 SILVER 

Testrum3:3 4 5 2 1,3 0,8 1,9 SILVER 

Testrum3:4 4 5.5 2 1,3 0,8 1,6 SILVER 

Testrum3:5 4 6 2 1,3 0,8 1,5 SILVER 

Testrum3:6 4 6,5 2 1,3 0,8 1,3 SILVER 

Testrum3:7 4 7 2 1,3 0,8 1,1 BRONS 

Testrum3:8 4 7,5 2 1,3 0,8 1 BRONS 

Testrum3:9 4 8 2 1,3 0,8 0,9 / 

Testrum3:10 4 8,5 2 1,3 0,8 0,8 / 

Testrum3:11 4 9 2 1,3 0,8 / / 

Testrum3:12 4 9,5 2 1,3 0,8 / / 

Testrum3:13 4 10 2 1,3 0,8 / / 

Testrum314 5 4 2 1,3 0,8 2,2 SILVER 

Testrum3:15 5 4,5 2 1,3 0,8 1,9 SILVER 

Testrum3:16 5 5 2 1,3 0,8 1,8 SILVER 

Testrum3:17 5 5,5 2 1,3 0,8 1,5 SILVER 

Testrum3:18 5 6 2 1,3 0,8 1,4 SILVER 

Testrum3:19 5 6,5 2 1,3 0,8 1,1 BRONS 

Testrum3:20 5 7 2 1,3 0,8 1 BRONS 

Testrum3:21 5 7,5 2 1,3 0,8 0,9 / 

Testrum3:22 5 8 2 1,3 0,8 0,8 / 

Testrum3:23 5 8,5 2 1,3 0,8 / / 

Testrum3:24 5 9 2 1,3 0,8 / / 

Testrum3:25 5 9,5 2 1,3 0,8 / / 

Testrum3:26 5 10 2 1,3 0,8 / / 

 

  
Kommentar.  Tabellen ovan redovisar rummens bredd och djup 

samt fönstrets bredd, djup och bröstningshöjd. Dagsljusfaktorn och 

slutbetyget presenteras för det rum som uppfyller kraven samt för 

de rum som hamnar på gränsen. 



Tabell 4 Arum     Avägg Aglas     Afönster BH 
Fönster

andel DF BETYG 

  Bredd Djup m² m² Bredd Höjd m² m² 
fönst

er α % DF 

TestrumA1 3 5 15 7,2 1,5 1 1,50 1,76 0,8 0,24 1,3 SILVER 

TestrumB1 3,5 5,5 19,25 8,4 1,6 1,2 1,92 2,21 0,8 0,26 1,3 SILVER 

TestrumC1 4 6 24 9,6 2 1,2 2,40 2,73 0,8 0,28 1,4 SILVER 

TestrumD1 4,5 6,5 29,25 10,8 2,4 1,2 2,88 3,25 0,8 0,30 1,3 SILVER 

TestrumE1 5 7 35 12,0 2,9 1,2 3,48 3,90 0,8 0,33 1,3 SILVER 

TestrumA2 3 5 15 7,2 1,4 1 1,40 1,65 0,8 0,23 1,1 BRONS 

TestrumB2 3,5 5,5 19,25 8,4 1,5 1,2 1,80 2,08 0,8 0,25 1,2 SILVER 

TestrumC2 4 6 24 9,6 1,9 1,2 2,28 2,60 0,8 0,27 1,3 SILVER 

TestrumD2 4,5 6,5 29,25 10,8 2,3 1,2 2,76 3,12 0,8 0,29 1,3 SILVER 

TestrumE2 5 7 35 12,0 2,8 1,2 3,36 3,77 0,8 0,31 1,3 SILVER 

TestrumA3 3 5 15 7,2 1,3 1 1,30 1,54 0,8 0,21 1 BRONS 

TestrumB3 3,5 5,5 19,25 8,4 1,4 1,2 1,68 1,95 0,8 0,23 1,1 BRONS 

TestrumC3 4 6 24 9,6 1,8 1,2 2,16 2,47 0,8 0,26 1,2 SILVER 

TestrumD3 4,5 6,5 29,25 10,8 2,2 1,2 2,64 2,99 0,8 0,28 1,2 SILVER 

TestrumE3 5 7 35 12,0 2,7 1,2 3,24 3,64 0,8 0,30 1,2 SILVER 

TestrumA4 3 5 15 7,2 1,2 1 1,20 1,43 0,8 0,20 0,9 / 

TestrumB4 3,5 5,5 19,25 8,4 1,3 1,2 1,56 1,82 0,8 0,22 1 BRONS 

TestrumC4 4 6 24 9,6 1,7 1,2 2,04 2,34 0,8 0,24 1,1 BRONS 

TestrumD4 4,5 6,5 29,25 10,8 2,1 1,2 2,52 2,86 0,8 0,26 1,2 SILVER 

TestrumE4 5 7 35 12,0 2,6 1,2 3,12 3,51 0,8 0,29 1,2 SILVER 

TestrumA5 3 5 15 7,2 / / / / 0,8 / / / 

TestrumB5 3,5 5,5 19,25 8,4 1,2 1,2 1,44 1,69 0,8 0,20 0,9 / 

TestrumC5 4 6 24 9,6 1,6 1,2 1,92 2,21 0,8 0,23 1 BRONS 

TestrumD5 4,5 6,5 29,25 10,8 2 1,2 2,40 2,73 0,8 0,25 1,1 BRONS 

TestrumE5 5 7,5 37,5 12,0 2,5 1,2 3,00 3,38 0,8 0,28 1,2 SILVER 

TestrumA6 3 5 15 7,2 / / / / 0,8 / / / 

TestrumB6 3,5 5,5 19,25 8,4 / / / / 0,8 / / / 

TestrumC6 4 6 24 9,6 1,5 1,2 1,80 2,08 0,8 0,22 1 BRONS 

TestrumD6 4,5 6,5 29,25 10,8 1,9 1,2 2,28 2,60 0,8 0,24 1 BRONS 

TestrumE6 5 7 35 12,0 2,4 1,2 2,88 3,25 0,8 0,27 1,1 BRONS 

TestrumA7 3 5 15 7,2 / / / / 0,8 / / / 

TestrumB7 3,5 5,5 19,25 8,4 / / / / 0,8 / / / 

TestrumC7 4 6 24 9,6 1,4 1,2 1,68 1,95 0,8 0,20 0,9 / 

TestrumD7 4,5 6,5 29,25 10,8 1,8 1,2 2,16 2,47 0,8 0,23 1 BRONS 

TestrumE7 5 7 35 12,0 2,3 1,2 2,76 3,12 0,8 0,26 1,1 BRONS 

TestrumA8 3 5 15 7,2 / / / / 0,8 / / / 

TestrumB8 3,5 5,5 19,25 8,4 / / / / 0,8 / / / 

TestrumC8 4 6 24 9,6 / / / / 0,8 / / / 

TestrumD8 4,5 6,5 29,25 10,8 1,7 1,2 2,04 2,34 0,8 0,22 0,9 / 

4. 

Tabell 4. Testrum A1 – E9 



  

TestrumE8 5 7 35 12,0 2,2 1,2 2,64 2,99 0,8 0,25 1 BRONS 

TestrumA9 3 5 15 7,2 / / / / 0,8 / / / 

TestrumB9 3,5 5,5 19,25 8,4 / / / / 0,8 / / / 

TestrumC9 4 6 24 9,6 / / / / 0,8 / / / 

TestrumD9 4,5 6,5 29,25 10,8 / / / / 0,8 / / / 

TestrumE9 5 7 35 12,0 2,1 1,2 2,52 2,86 0,8 0,24 0,9 / 

Kommentar. Tabellen ovan redovisar rummens bredd, djup, golvarea och väggarean där fönstret är 

placerat inkl. fönster. Fönsterglasets bredd, höjd och area,  fönstretarean inkl. karm och 

bröstningshöjden samt fönsterandel inkl. karm i förhållande till väggarean, dagsljusfaktorn och 

slutbetyget presenteras för det rum som uppfyller kraven samt för de rum som precis hamnar på gränsen. 



5. 

Tabell 4.  Testrum B1 - S12 

Tabell 5 DF      Befintligt rum   Fönster Fönsterandel 

  % Djup Bredd Höjd m² α 

B1 1 3,5 2,5 2,4 0,88 0,15 

S1 1,2 3,5 2,5 2,4 0,9 0,17 

B2 1 4 3 2,4 1,1 0,15 

S2 1,2 4 3 2,4 1,23 0,17 

B3 1 5 4 2,4 1,37 0,19 

S3 1,2 5 4 2,4 2,2 0,23 

B4 1 5,5 3,5 2,4 1,85 0,22 

S4 1,2 5,5 3,5 2,4 2,1 0,25 

B5 1 6 4 2,4 2,2 0,23 

S5 1,2 6 4 2,4 2,5 0,26 

B6 1 6,5 4 2,4 2,4 0,25 

S6 1,2 6,5 4 2,4 2,4 0,28 

B7 1 7 4 2,4 2,68 0,28 

S7 1,2 7 4 2,4 3,84 0,4 

B8 1 7,5 4 2,4 3,36 0,35 

S8 1,2 7,5 4 2,4 4,5 0,425 

B9 1 8 4 2,4 3,84 0,4 

S9 1,2 8 4 2,4 4,32 0,45 

B10 1 8,5 4 2,4 4,32 0,45 

S10 1,2 8,5 4 2,4 4,8 0,5 

B11 1 9,5 5 2,4 4,2 0,525 

S11 1,2 9,5 5 2,4 7,2 0,6 

B12 1 10 5 2,4 7,2 0,55 

S12 1,2 10 5 2,4 7,5 0,625 

 

 
Kommentar.  Tabellen ovan redovisar en sammanställning 

av de rum som finns utplottade i Diagram 1 och 2. Här 

presenteras rummens dagsljusfaktor, bredd och djup samt 

fönstrets area och fönsterandelen i förhållande till 

väggarean. 



U-värde 1,0 för fönster AFK 3-glas 
med T4LE-16Ar-4-16-4  och Tgi. IGF nr. T416T16TCA                     

 Beräkningarna utförda enligt SS-EN ISO 10077-2 (karm/båge) och SS-EN 673

           (glasdelen) med stöd av datorsimuleringsprogram FRAME 5.1

Storlek: Glasning: (inifrån mot utsida)

(enl. SS-EN 14351-1) 4 LE-glas: Pilk.Optitherm S3, εkorr = 0,037

16 Argon (93%)

Bredd 1 230 mm 4 floatglas

Höjd 1 480 mm 16 luft

4 floatglas

Distansprofil: Tgi

Projicerade ytor Delyta U-värde Delyta x U-värde    Ytberäkning

m2 W/m2K     av resp. delyta

Karm/båge över 0,066 1,46 0,1     bredd*0,0535

Karm/båge vä sida 0,073 1,46 0,11     (höjd-0,107)*0,0535

Karm/båge hö sida 0,073 1,46 0,11     (höjd-0,107)*0,535

Karm botten 0,066 1,60 0,11     bredd*0,0535

Glasrand över 0,213 0,98 0,21     0,190*(bredd-0,107))

Glasrand vä sida 0,189 0,98 0,18     0,190(höjd-0,487)

Glasrand hö sida 0,189 0,98 0,18     0,190(höjd-0,487)

Glasrand botten 0,213 0,99 0,21     0,190*(bredd-0,107)

Glasmitt 0,738 0,83 0,61     (bredd-0,487)*(höjd-0,487)

Summa 1,820 1,82     bredd*höjd = 1,820

S:a U-värde (Uw) 1,00 U=Summa (Delyta x U-värde)/Summa delytor

Avrundat U-värde:                      1,0 Avrundning enl. regel A  i  SS 01 41 41

Tabell över U-värde för AFK m. T4LE-16Ar-4-16-4 + Tgi

 Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd  Höjd

1230x1480 1,00 480 580 680 780 880 980 1080 1180 1280 1380 1480 1580

Bredd 480 1,19 1,17 1,16 1,15 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12

Bredd 580 1,17 1,15 1,14 1,12 1,12 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,09 1,08

Bredd 680 1,17 1,14 1,12 1,11 1,10 1,09 1,08 1,07 1,07 1,07 1,06 1,06

Bredd 780 1,16 1,13 1,11 1,09 1,08 1,07 1,06 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04

Bredd 880 1,15 1,12 1,10 1,08 1,07 1,06 1,05 1,05 1,04 1,03 1,03 1,03

Bredd 980 1,15 1,12 1,09 1,07 1,06 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 1,02 1,01

Bredd 1080 1,14 1,11 1,09 1,07 1,05 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,01

Bredd 1180 1,14 1,11 1,08 1,06 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00

Bredd 1280 1,14 1,10 1,08 1,06 1,04 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00 0,99

Bredd 1380 1,14 1,10 1,07 1,05 1,04 1,03 1,02 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99

Bredd 1480 1,13 1,10 1,07 1,05 1,03 1,02 1,01 1,00 1,00 0,99 0,99 0,98

AFK 1,0 T4-16 Energi+Ar+Tgi 2009-11-02 



  

Bilaga D 
Velux Daylight Visualizer –En detaljerad metodbeskrivning 

1. För att få fram dagsljusfaktorn måste en modell av rummet simuleras i Velux Daylight 

Visualizer. Detta utfördes genom att skapa ett nytt projekt och rita upp väggarnas  

dimensioner i Floor/Walls. Under Outer walls valdes Wall height till 2400 mm och 

Wall thickness till 300 mm, redovisas i Figur 1. 

 

Figur 1. Golv/väggar. 

2. Rummets tak redigeras i Roof/Celling. Den valda taktypen i detta fall är Flat med en 

Roof thickness satt till 300 mm. För att konekta taket med väggarna redigerades 

Height above floor till 2400 mm, vilket visas i Figur 2. 

 

Figur 2. Tak/undertak. 



  

3. Under fliken Lacation ändras platsen där byggnaden/rummet befinner sig. Stocklolm 

var den befintliga platsen som valdes för modellen, se Figur 3. 

 

Figur 3. Befintlig plats. 

4. Rummets fönster justeras i Windows/Doors och under fliken Facade product. 

Fönstrets dimensioner inklusive karm fylls i under Choose window size, där W är 

fönstrets bredd och H står för höjden. I Lining properties kan fönstrets avstånd från 

innerväggen ändras, till modellen valdes det förinställda värdet på 175 mm, se Figur 

4. 

 

Figur 4. Dimensioner på Fönster/dörrar. 

 

 



  

5. Figur 5 redovisar modellen efter storleksändringen på fönstret. Fönstret placeras 

automatiskt ut någonstans i figuren. Fönstret flyttades sedan centralt i kortväggen mot 

söder. Placeringen på fönstret kan även ändras under Distance to side wall. 

Bröstningshöjden redigerades sedan under Height above floor.  

 

Figur 5. Placering på Fönster/dörrar. 

6. I Surfaces har rummets färg ändrats, valen redovisas i Figur 6-10.  

Under fliken Floor justers färgen och materialet på golvet. Modellen har fått Wooden 

floor 1 i Floor och Defualt under Exterior ground, se Figur 6. 

 

Figur 6. Färg på golv. 

 

 



  

7. I Figur 7 har rummets färg på undertaket ändrats under Celling till White paint matte. 

 

Figur 7. Färg på undertak. 

8. Rummet väggfärg justerades under Wall till White paint matte,  redovisas i Figur 8. 

 

Figur 8. Färg på väggar. 

  



  

9. Genom att justera under fliken Facade project ändras fönstrets färg och egenskaper. 

Rummets fönster Fram valdes till White polyurethane och Lining till White paint 

matte. Transmittance för Pane redigerades till 74% under Surfaces och User defined, 

se Figur 9. 

 

Figur 9. Färg och fönstrets egenskaper. 

10. Den nyskapade transmittansen hamnar som Custom i Surfaces och dess inställningar 

syns under Properties, vilket syns i Figur 10. 

 

Figur 10. Tillagd transmittans genom fönstret 

 

 



  

11. Mätpunkten för dagsljusgaktorn ändrades till 800 mm i Camera under Plan view som i 

Figur 11. 

 

Figur 11. Kamera. 

12.  Under Render och Still image ändrades Render type till Daylight factor samt Render 

quality till Medium.För att sedan få fram den renderade bilden användes knappen 

Render. Se Figur 12. 

 

Figur 12. Rendering. 

 

 

 



  

13. Figur 13 redovisar vart dagsljusfaktorn befinner sig. Detta gjordes geonom att mäta ut 

punkten 1 meter från den mörkaste sidoväggen och efter halva rumsdjupet. För att få 

ut dagsljusfaktorn krävdes ett högerklick på datormusen i den uppmätna punkten. 

 

Figur 13. Simuleringsresultat av dagsljusfaktorn. 



 

Bilaga E 
ParaSol -En detaljerad metodbeskrivning 

För att ta fram den operativa temperaturen (Top) i alla testrum har datorverktyget ParaSol 

använts. I detta dokument redogörs för arbetsgång samt vilka indata som justerats i 

datorprogrammet för att få fram Top för respektive testrum. ParaSol laddades ner kostnadsfritt 

från upphovsmännens hemsida och figurer som presenteras nedan är hämtade från 

programmet. (http://www.ebd.lth.se/program/parasol)  

 

Figur 1 nedan visar hur programmets startsida ser ut, även vilka indata som har justeras.  

 

 

 

 

Figur 1. ParaSols startsida. 

http://www.ebd.lth.se/program/parasol


 

1. Först valdes dimensioner på fönster inklusive karm samt rummets dimensioner under 

översta fliken ”Geometri”. Dessa parametrar justerades för respektive testrums 

förutsättningar, se figur 2 nedan. 

 

2. Under fliken ”Fönsternisch, karm” ändrades U-värde på fönsterkarmen till 1,49 

W/m2K. Resterande data ändrades inte, se figur 3 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

Under fliken ”Plats och orientering” valdes den förinställda platsen Stockholm med dess 

latitud och longitud, eftersom studien baserar sig på svenska klimatförhållanden. Eftersom 

alla fönster i testrummen valdes att placeras åt Syd har ingen indata behövt ändrats under 

denna flik, se figur 4 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.  Geometri. Figur 3. Fönsternisch/karm. 

Figur 4. Plats & orientering. 



 

3. Under fliken ”Väggar” ändrades ingen indata eftersom ingen data bestämts för 

väggkonstruktionen i testrummen. Ytterväggens förinställda U-värde på 0,15 W/m2K 

ansågs rimligt samt acceptabelt att använda eftersom energimyndighetens riktlinjer 

menade på att ett normalt U-värde för en yttervägg ligger på 0,13 W/m2K.  

Resterande konstruktion valdes som ”lätt”, se figur 5 nedan. 

 

4. Två olika fönstertyper kallade ”Treglas” och ”Energisparglas” konstruerades sedan, se 

figur 6 nedan. Dess uppbyggnad och egenskaper valdes under fliken ”Uppbyggnad”. I 

programmet fanns det befintliga fönstertyper, dock konstruerades egna fönster till 

projektet för att U-värde och g-värde skulle eftersträva valda fönster från Pilkingtons 

fönsterkatalog. Dock överensstämmer inte de uppbyggda fönsterkonstruktionerna i 

ParSol helt med förvalda fönsters U-värde och g-värde, vilket bör tas hänsyn till i 

vidare beräkningar, simuleringar samt resultat. Detta kan bero på ParaSols förinställda 

egenskaper för olika material under fliken ”skikt”, där indata ej kan justeras för 

specifikt skikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Väggar. 

Figur 6. Fönstertyp och uppbyggnad av Treglasfönster. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Under kategorin ”Solskydd” har mellanliggande persienn valts för båda 

fönsterkonstruktionerna. Lamellvinkeln justerades till 90 ° , vilket innebär att 

solskyddet är aktiverat och ”i bruk”, se figur 8 nedan. Solskyddet valdes att vara på 

vid senare simuleringar i programmet.   

 

6. En energibalans kunde därefter simuleras under fliken ”Energibalans”. Dock 

justerades min. rumstemperaturen till 21 °C innan simulering utfördes, se figur 8 

nedan. 

En lägsta temperatur för platsen/orten Stockholm valdes vid simuleringarna för det 

termiska klimatet i testrummen. Denna temperatur baseras på ParaSols förinställda 

klimatdata för den kallaste timmen under året, 3:e Januari klockan tio på morgonen 

(58:e timmen på året). Den lägsta temperaturen fastställdes till - 19,4 °C  vilket sedan 

har tillämpats vid samtliga simuleringar för testrummen.  

 

7. Under fliken ”komfortanalyser” valdes sedan termisk komfort, se figur 8. Enligt 

Miljöbyggnad bör Top uppmätas i rummets sämsta komfortzon, vilket är en meter från 

fönstrets mittpunkt i rummet. Baserat på Miljöbyggnads kriterier och riktlinjer har Top 

för varje testrum uppskattats, se figur 9 nedan. Med hjälp av Top har ett värde för Tm 

beräknats för respektive rum (se Bilaga F) som sedan förts in i verktyget Thermal 

Comfort Calculator och därmed har PPD-värden för respektive testrum erhållits.  

 

 

 

Figur 7. Solskydd och persienner. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ett värde på gsyst för respektive fönstertyper togs fram under fliken ”Soltransmission”, 

se figur10 nedan. Gsyst för Treglaset och Energisparglaset togs fram med hjälp av 

ParaSols förinställda gsyst för respektive månad under året. Den månad under året med 

högst gsyst  mellan vår- och höstdagjämning (20 Mars till 20 September) valdes för 

respektive fönstertyp. Dessa värden tillämpades sedan vid beräkning av 

Solvärmelasten för respektive testrum. 

 

 

 

 

Figur 8. Energibalans. 

Figur 9. Indata för Termiskt klimat och simulering av Top. Denna indata var 

densamma för alla testrummen, där endast ”Level above floor”, höjd från golv, 

justerades eftersom fönstrets mitt ändrades när olika fönsterstorlekaroch 

bröstningshöjder testades. 



 

 

 

 

Figur 10. Soltransmission. 



Fönster Treglas Energiglas Treglas Energiglas Treglas Energiglas BETYG 

Rum Top (°C) Top (°C) Tm (°C) Tm (°C) PPD (%) PPD (%) B/S/G 

TestrumA1 20,6 20,7 20,2 20,4 5,2 5,2 SILVER 

TestrumB1 20,4 20,8 19,8 20,6 5,8 5,2 SILVER 

TestrumC1 20,4 20,6 19,8 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumD1 20,2 20,5 19,4 20 5,8 5,8 SILVER 

TestrumE1 20 20,4 19 19,8 6,9 5,8 SILVER 

TestrumA2 20,7 21 20,4 21 5,2 5,2 SILVER 

TestrumB2 20,5 20,7 20 20,4 5,8 5,2 SILVER 

TestrumC2 20,5 20,6 20 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumD2 20,3 20,5 19,6 20 5,8 5,8 SILVER 

TestrumE2 20,1 20,5 19,2 20 5,8 5,8 SILVER 

TestrumA3 20,8 21 20,6 21 5,2 5,2 SILVER 

TestrumB3 20,6 20,7 20,2 20,4 5,2 5,2 SILVER 

TestrumC3 20,4 20,6 19,8 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumD3 20,3 20,6 19,6 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumE3 20,1 20,5 19,2 20 5,8 5,8 SILVER 

TestrumA4 20,8 21,1 20,6 21,2 5,2 5 SILVER 

TestrumB4 20,7 20,8 20,4 20,6 5,2 5,2 SILVER 

TestrumC4 20,4 20,7 19,8 20,4 5,8 5,2 SILVER 

TestrumD4 20,3 20,6 19,6 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumE4 20,1 20,6 19,2 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumA5 20,8 21,1 20,6 21,2 5,2 5 SILVER 

TestrumB5 20,8 20,9 20,6 20,8 5,2 5,2 SILVER 

TestrumC5 20,5 20,7 20 20,4 5,8 5,2 SILVER 

TestrumD5 20,4 20,6 19,8 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumE5 20,2 20,6 19,4 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumA6 / / / / / /   

TestrumB6 20,8 20,9 20,6 20,8 5,2 5,2 SILVER 

TestrumC6 20,6 20,8 20,2 20,6 5,2 5,2 SILVER 

TestrumD6 20,4 20,7 19,8 20,4 5,8 5,2 SILVER 

TestrumE6 20,3 20,6 19,6 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumA7 / / / / / /   

TestrumB7 / / / / / /   

TestrumC7 20,7 20,8 20,4 20,6 5,2 5,2 SILVER 

TestrumD7 20,4 20,7 19,8 20,4 5,8 5,2 SILVER 

TestrumE7 20,3 20,6 19,6 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumA8 / / / / / /   

TestrumB8 / / / / / /   

TestrumC8 20,6 20,8 20,2 20,6 5,2 5,2 SILVER 

TestrumD8 20,5 20,8 20 20,6 5,2 5,2 SILVER 

Bilaga F 
Termiskt klimat 

 

Tabell 1. Testrum A - D 



 

 

TestrumE8 20,4 20,6 19,8 20,2 5,8 5,2 SILVER 

TestrumA9 / / / / / /   

TestrumB9 / / / / / /   

TestrumC9 / / / / / /   

TestrumD9 / / / / / /   

TestrumE9 20,4 20,7 19,8 20,4 5,8 5,2 SILVER 

Kommentar. Testrummen som ej uppfyller DF ≥1,0 % är markerade med beteckningen ”/” och har ej 

undersökts.    



Bilaga G 
Planritning,  Ängsbacken  

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Planritning över plan 1 för äldreboendet Ängsbacken i Sandviken, där rum D1-D4 

rödmarkerats. Denna ritning tilldelades av Peter Hansson, teknisk Dr. på Sweco.  



Fönsteruppställning, Ängsbacken 

 

Figur 2. Fönsteruppställning för Ängsbacken där fönstertyperna som finns i rum D1-D4 

rödmarkerats. Denna ritning tilldelades av Peter Hansson, teknisk Dr. på Sweco. 
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