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Sammanfattning 
Det finns svårigheter att uppnå goda dagsljusförhållanden i byggnader idag. Städer förtätas, 
åtstramande energikrav och bristande kunskap är några av de bidragande faktorerna. 
Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnads indikator 12 dagsljus bygger på Boverkets 
byggreglers (BBR) allmänna råd. Till skillnad från BBR kräver Miljöbyggnad verifiering, 
vilket har visat att dagsljuskravet är svårt att uppnå.   
 
Syftet med rapporten var att undersöka hur dagsljusindikatorn upplevs. Skapa en uppfattning 
om varför det är svårt att uppnå kraven och ta fram en process för att underlätta 
dagsljusprojekteringen. En studie om hur människor påverkas av dagsljus i byggnader har 
genomförts ge tyngd till undersökningen. Resultatet bygger på en litteraturstudie, 
enkätundersökning och intervjuer.  
 
Resultatet av litteraturstudien har visat att dagsljus är av stor betydelse för människan, 
dagsljuset påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. Dagsljusindikatorn upplevs som 
den svåraste indikatorn att uppfylla. Kraven anses som omoderna, svårtolkade och för högt 
satta. När kraven inte uppfylls tidigt i projekteringen resulterar det i höga kostnader och 
merarbete om en certifiering fortfarande vill genomföras. Det finns ett starkt samband mellan 
att indikatorn inte blir godkänd och att dagsljusfrågan uppdagats för sent i projekteringen.  
 
Miljöbyggnads krav för dagsljusindikatorn som bygger på de allmänna råden i BBR är inte 
utformade efter dagens byggnadssätt. De är ofta svårt att applicera på moderna byggnader. 
Samtidigt är viktigt att byggbranschen slutar nonchalera kraven för dagsljus.   
De huvudsakliga slutsatserna för att uppnå kraven på dagsljusindikatorn är att dagsljusfrågan 
måste in tidigt i processen och från början veta att byggnaden ska miljöcertifieras.  
  



Abstract 
There are many challenges to achieving good daylight in today’s buildings. Denser cities, 
more stringent energy requirements and lack of knowledge are some of the contributing 
factors.  Indicator 12 dagsljus (daylight) in the environmental Certification System 
Miljöbyggnad is based on the Swedish building regulations (BBR) general advice. 
Miljöbyggnad differs from BBR with it’s demand for verification and this process has 
revealed that the daylight requirement is difficult to fulfil.  
 
The aim of the report was to investigate how the daylight indicator is experienced in practice, 
establish an idea of why it is difficult to meet the requirements and develop a process to 
facilitate daylight design. A study of how people are affected by natural light in buildings has 
been carried out to give weight to the survey. The result is based on a literature study, 
questionnaire and interviews.  
 
The results of the literature study has shown that daylight is of great importance to people as 
it affects both mental and physical health. The daylight indicator is perceived as the most 
difficult indicator to fulfil and the requirements are considered by many in the industry to be 
outdated, difficult to interpret and too ambitious. When the requirements are not fulfilled in 
the design process it may result in high costs and extra work when attempting to certify a 
project. There is a strong chance that the indicator will not be approved if the matter is 
brought up too late in design process.  
 
The Miljöbyggnad daylight indicator as based on the general advice in BBR is not designed 
for today's construction market. The methods are often difficult to apply in modern buildings. 
Simultaneously it is important that the construction industry stops ignoring daylight 
requirements. The main conclusions of this study is that if the building is to obtain 
certification and meet the requirements for this indicator, daylight must be considered early in 
the design process  
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1.0	  Inledning	  

Enligt Sharp, Lindsey, Dols & Coker, (2014) har det alltid varit problematiskt att 

utforma byggnader som på bästa sätt uppfyller människors behov av dagsljus. I 

Sverige där det är långa mörkerperioder blir det extra viktigt att ta vara på dagsljuset. 

Att byggnader ska ha god tillgång till direkt dagsljus är idag ett krav från Boverket, 

det finns en viss problematik med att verifiera detta, eftersom att kravet är kvalitativt 

blir det öppet för tolkning. I certifieringssystemet Miljöbyggnad [MB] bedöms en 

byggnad inom kategorierna energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. Alla 

kategorier har ett antal indikatorer som måste uppfylla en kravnivå för att en byggnad 

ska få ett godkänt slutbetyg. En indikator som hör till kategorin inomhusmiljö är 

dagsljus. I miljöcertifieringssystemet MB ska alla indikatorer verifieras, vilket har 

visat att kraven på dagsljus ofta är svåra att uppnå.   

1.1	  Bakgrund	  

Genom historiens gång har det på olika sätt projekterats för att få in dagsljus i 

byggnader, innan elektriciteten var dagsljus den enda ljuskällan, förutom eld, som 

fanns att tillgå. Vilket gjorde den oumbärlig. Redan romarna började under sin 

storhetstid att använda sig av fönsterglas, och på 1500-talet blev det allt vanligare att 

byggnader fick fönster, detta gällde även för Sverige. Fönstrets största funktion vid 

den här tiden var att få in dagsljus i byggnaderna vilket gjorde att fönstren ofta 

placerades högt upp. Innan fönsterglaset riktigt slagit igenom användes små 

öppningar uppe i taken för att få in dagsljus i de mörka husen. Tillverkningen av 

fönster i Sverige började på 1700-talet, i och med detta blev det allt vanligare med 

fönster för gemene man (Glasbransch Föreningen, u.å). 

 

Under 1900-talet var det många olika stilar och trender som låg till grund för hur 

byggnader utformades. Stiltrenden funktionalismen som växte fram i Sverige på 

1930-talet med ledorden ljus, luft och funktion är ett exempel på hus som utformades 

med mål att nå goda dagsljusförhållanden (Historiska Stockholm, u.å.). Den 

byggnadstekniska utformningen ändrades drastiskt under 1970-talet i och med 

energikrisen. Ett sätt att spara in på energikostnaderna var att minska 

fönsterstorlekarna i byggnader (Nationalencyklopedin u.å.b). Med mindre 
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fönsterstorlekar minskar dagsljusintaget i byggnader, för att kunna reglera och 

metodiskt bygga hus som uppnådde goda dagsljusförhållanden behövdes en manual. 

1970 kom den första svenskanpassade rapporten som behandlade 

dagsljusberäkningar, boken heter Dagsljus inomhus. Två år senare bestämdes det att 

det skulle bli krav på dagsljustillgång i byggnader, vilka formulerades i Svensk 

Byggnorm (SBN) 1972. Med en utvecklad byggnadsteknik och ett stort urval av nya 

fönster ansågs det 1987 nödvändigt att Dagsljus inomhus behövde förnyas och 

omarbetas för att bättre uppfylla tidens förutsättningar (Löfberg, 1987). 

Dagens krav för dagsljus kan hittas i BBR 21 avsnitt 6:322 Dagsljus och den lyder: 
 

”Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än 

tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt 

dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn till rummets 

avsedda användning” 

(BFS, 2014). 
 

Boverket (2015) hänvisar på sin hemsida till standarden SS 91 42 01 för beräkningar, 

metod och kontroller för hur god tillgång på dagsljus i byggnader ska uppfyllas. I SS 

91 42 01 hänvisar i sin tur svensk standard till boken av Hans Allan Löfberg, räkna 

med dagsljus som metod för beräkning av dagsljusfaktor. SS 91 42 01 som hade 

första giltighetsdag 1988-01-01 samt Hans Allan Löfbergs rapport från 1987 är den 

manual som än idag ligger till grund för hur dagsljuskraven ska uppfyllas. Eftersom 

kravet är ”god tillgång till direkt dagsljus” har det varit svårt att verifiera om en 

byggnad verkligen uppfyller detta. Men i och med att Miljöcertifieringssystem har 

börjat granska och bedöma byggnader har kravet på ”god tillgång till direkt dagsljus” 

kvantifierats och måste verifieras, vilket kan göras manuellt genom handberäkningar 

eller med hjälp av diverse datorprogram.  

1.2	  Problembeskrivning	  

När det byggs högre, tätare och med större husdjup ökar svårigheten att uppfylla 

kraven för dagsljus i byggnader. Därmed krävs en större kunskap om 

dagsljusprojektering. Men Sundborg (2010) skriver att dagsljusfrågan helt har 

försvunnit från utbildningen på högskolorna runt om i Sverige. 
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För att nå ett slutbetyg i MB krävs att en byggnad uppfyller lägstanivån på samtliga 

indikatorer vilket i princip betyder att myndighetskraven är uppfyllda, då MB har valt 

att lägga lägstanivån vid byggnadsbestämmelserna. Det är däremot ofta svårt att nå 

kraven för dagsljusindikatorn. Enligt en enkätundersökning som Ericson & Larsen 

(2013) genomförde visade det sig att indikator 12 dagsljus är den indikator som är 

svårast att uppnå ett högt betyg i. Enkätundersökningen riktade sig mot personer som 

har arbetat med MB. 

 

Den 27 år gamla standarden som BBR än idag hänvisar till kan anses omodern 

eftersom byggnader utformas på ett annat sätt idag än när den skrevs. Standarden  

SS 92 41 01 från 1988 och räkna med dagsljus från 1987 är vad MB har utgått ifrån 

när det gäller verifieringsmetoder för dagsljusindikatorn. Att ett nytt och modernt 

miljöbedömningssystem som förhåller sig till beräkningsmetoder som snart är 3 

decennier gamla kan minska trovärdigheten.  

1.3	  Frågeställningar	  	  

Rapportens fyra huvudsakliga frågeställningar är följande: 

• 1. Vilken påverkan har dagsljus på människor i byggnader? 

• 2. Hur upplever personer som arbetar med MB dagsljusindikatorn?  

• 3. Varför är det svårt att uppnå kraven för dagsljusindikatorn?  

• 4. Vad skulle kunna göras för att underlätta processen att uppnå 

dagsljuskraven? 

 

Fråga 1 besvaras genom litteraturstudien. Fråga 2 och 3 besvaras genom 

enkätundersökningen och intervjuerna. Fråga 4 riktas mot de intervjuade. 

1.4	  Syfte	  och	  Mål	  

Syfte och mål är att belysa problemet med att nå goda dagsljusförhållanden i moderna 

byggnader. Reda ut hur personer som arbetar med MB upplever dagsljusindikatorn 

samt ta fram en process som kan underlätta att uppnå bra dagsljus i byggnader och 

därmed få bra betyg för indikatorn dagsljus. En analys över vad som orsakar 

problematiken ska genomföras, detta ska ligga till grund för vilka förbättringar som 

kan göras. I rapporten ska även en studie genomföras för att utreda dagsljusets 

påverkan på människor i byggnader.   
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1.5	  Avgränsningar	  

Rapporten har begränsats genom att utredningen bygger på hur inblandade personer 

har svarat på frågor angående problemen, samt att sakkunniga har berättat hur de 

upplever ämnet. Praktiska utredningar med byggnader som exempel har inte gjorts i 

den här rapporten. 

1.6	  Begrepprecisering	  och	  förklaringar	  

AF Fönsterglasarea delat med golvarea. 

 

Atemp Med Atemp avses area som är uppvärmd till 10 C eller mer innanför 

ytterväggarnas insida. 

 

BOA Boarea - Är den yta i ett hus som används för boende, måttet tas på 

insidan av ytterväggen.  

 

BTA Bruttoarea - Bruttoarean är den totala summan av alla våningsplans 

area och begränsas av de omslutande byggnadsdelarnas utsida. 

 

DF Dagsljusfaktor. Förhållandet mellan belysningen inomhus och 

utomhus en mulen dag. Räknas fram för hand eller med hjälp av 

simuleringsprogram. 

 

Luminans Ljusstyrka per ytenhet. Luminansen är beroende av ytans 

reflektionsegenskaper och belysningsstyrka. 

 

LUX SI-enheten för illuminans. En lux är definierad som en lumen per 
kvadratmeter. 
 

MB Miljöbyggnad. 

 

SGBC Sweden Green Building Council - förvaltar och utvecklar MB. 

 

Transmission Är en dimensionslös storhet som beskriver förhållandet mellan 

infallande och genomsläppt strålningsintensitet. 
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2.0	  Metod	  

För att finna relevant information till denna rapport har en litteraturstudie, en 

enkätundersökning och ett antal intervjuer genomförts. Litteraturstudien genomfördes 

för att öka kunskaperna om MB, specifikt för dagsljusindikatorn. Ett annat fokus var 

att undersöka dagsljusets effekter på människor och byggnader.  Enkätundersökning 

utfördes för att samla information om hur de som arbetar med MB uppfattar systemet, 

störst fokus låg på dagsljusindikatorn och hur den upplevs. 

Ett antal intervjuer har genomförts med sakkunniga personer på området dagsljus i 

byggnader. Intervjuerna har gett möjlighet till att gå djupare i vissa frågor, eftersom 

dessa har kunnat anpassas efter vem som intervjuats och vad personen har för 

erfarenheter.  

 

Frågorna som ställs i enkätundersökning och intervjuerna är framtagna utifrån det 

underlag som behandlas i litteraturstudien och i samtal med handledarna P. Hansson 

och M. Glaumann. 

 

2.1	  Litteraturstudie	  

För att kunna ställa relevanta frågor i både enkäten och i intervjuerna krävs god 

kännedom om MB och dagsljus. I detta syfte utfördes en litteraturstudie i två delar. 

Den första delen har fokus på hur MB är uppbyggt och hur det fungerar, specifikt för 

dagsljusindikatorn. Den andra delen av studien behandlar hur dagsljus påverkar 

människor i byggnader. Resultatet från litteraturstudien presenteras i kapitel 3, 4 och 

5. 

 

För att hitta relevanta artiklar har ett antal olika databaser och rapporter granskats.  

Databaser som har använts är Discovery, Sciencedirect och Scitech. I dessa databaser 

har sökorden ”Daylighting”, ”Daylighting in buildings”, ”Daylighting in green 

buildings” används för att söka artiklar. 
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2.2	  Enkät	  

En internetbaserad enkät upprättades via webbenkater.se, där frågor kring MB och 

framförallt indikator 12 dagsljus ställdes. Enkäten riktade sig mot personer som är 

certifierade inom MB eller har arbetat med det. 

 

För att enkäten skulle nå ut till en relevant målgrupp tillämpades en lista över 

certifierade personer inom MB från SGBC´s hemsida. I listan står namn och vilket 

företag de behöriga personerna arbetar för. I de allra flesta fall har  

e-postadressen till den certifierade personen funnits på företagets hemsida. I ett fåtal 

fall lämnade företagen inte ut de anställdas e-postadresser på hemsidan. En förfrågan 

om uppgifter till deras anställda med certifiering skickades då ut till företaget. 

Enkäten skickades ut den 20/4-2015 med uppföljande påminnelse 27/4 och 4/5-2015 

innan enkäten stängde 6/6-2015. Enkäten har även publicerats i grupperna “Svensk 

dagsljusberäkning” och “Certifierad i Miljöbyggnad” på nätverket Linkedin.com. 

 

Frågorna från enkäten redovisas tillsammans med svaren i resultatdelen. 

Syftet med enkäten var att besvara frågan hur dagsljusindikatorn upplevs av personer 

som arbetar med MB, ta reda på vilka problem som har uppstått, vad det är som 

orsakar dessa problem och vilka konsekvenserna blivit. Enkäten finns i sin helhet i 

bilaga 1. 

 

2.3	  Intervjuer	  

Ett antal intervjuer har genomförts för att fördjupa kunskaperna inom ämnet. Alla 

personer som har intervjuats jobbar antigen med MB eller dagsljusfrågor i någon 

form. Samtliga intervjuer har genomförts via telefon och spelats in. Berörda personer 

har i efterhand godkänt det som redovisas under kapitel 6.2 resultat intervjuer i 

rapporten. Eftersom de intervjuade personerna är sakkunniga inom olika områden har 

frågorna varierat och anpassats därefter. I tabell 1 redovisas de personer som har 

intervjuats. Alla intervjuer i sin helhet finns i bilaga 2.  
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Tabell 1. Följande personer har intervjuats.  

Namn Företag Arbetsuppgift 

Bengt Sundborg  Dt arkitektur/ KTH Stadsplanerings konsult 

och Författare av boken 

Ljus i bebyggelsen. 

Helena Bülow-Hübe   Fojab Energi och miljöchef 

Karvel Andersen Skanska Grön utvecklingsledare 

och Granskare åt SGBC 

Lars Estlander  Boverket Ansvarig för avsnitt 6:322 

dagsljus i BBR 

Paul Rogers  BAU AB Dagsljuskonsult och 

arkitekt 

Stefan Olsson Bengt Dahlgren AB VVS konsult och 

Granskare åt SGBC  

 

Urval av frågor som har ställts vid intervjutillfällena. 

• Anser du att det är relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån dagsljus? 

• Anser du att kraven i BBR och MB är bra som de ser ut idag? Hur skulle du 

vilja att de såg ut? 

• Dagsljusfaktorn påverkas av många olika faktorer, vilka anser du vara lättast 

att påverka? 

• Kan du rekommendera en process för att lyckas med dagsljusindikatorn? 

3.0	  Miljöcertifiering	  

Enligt Malmqvist et al. (2011) är bidraget från den bebyggda miljön en stor belastning 

på klimatet. I Sverige står Byggnadssektorn idag för ca 30-40 % av den totala 

energiåtgången (Miljömål, 2015).  
 

I ett försök att minska Sveriges klimatpåverkan har den svenska regeringen satt upp 

sexton miljömål, av dessa är det främst tre som berör byggnadssektorn; God bebyggd 

miljö, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan (Miljömål, 2015). Delmål 6, god 

bebyggd miljö, säger att energianvändningen ska sänkas med 50 % till år 2050 med 
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ett delmål på 20 % till 2020, jämfört med 1998 års energianvändning (Boverket, 

2007).  

 

Genom att bygga på ett mer miljövänligt sätt skulle klimatpåverkan minska. Ett steg i 

rätt riktning kan vara att miljöklassa både nya och befintliga byggnader genom ett 

miljöcertifieringssystem.  

 

Idag finns det ett antal olika miljöcertifieringssystem från olika organisationer med 

varierande inriktningar. Några exempel på system är LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design), ett amerikanskt system som idag är det största 

internationella miljöcertifieringssystemet (Sweden Green Building Council [SGBC], 

2015c). BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method) är det äldsta systemet och kommer från Storbritannien (SGBC, 2015a). Det 

svenska systemet heter Miljöbyggnad (MB) och är det system som certifierat flest 

byggnader i Sverige (SGBC, 2015b).  

 

3.1	  Miljöbyggnad	  

MB är ett svenskt certifieringssystem som bygger på svenska bygg- och 

myndighetsregler. I systemet bedöms en byggnad inom olika kategorier som gäller 

energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. MB har 15 respektive 14 indikatorer 

beroende på om det är nyproduktion eller befintlig byggnad som bedöms. Alla 

indikatorer ska bli betygsatta i BRONS, SILVER eller GULD. En byggnad kan även 

få betyget klassad vilket betyder att indikatorn är bedömd men inte blivit godkänd 

(SGBC, 2014b).  

 

Några av ledorden under utvecklingen av MB var Verkningsfullt, kostnadseffektivt 

och Enkelhet. Med det menar MB att miljövärderingen ska vara relevant och att 

kostnader för program, utredningar och utrustning inte ska drivas upp. MB vill att det 

ska vara enkelt att certifiera en byggnad, certifieringen ska kunna skötas av samma 

personer som normalt figurerar i en nyproduktion efter en kortare utbildning (SGBC, 

2014b).  
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MB togs fram med hjälp av privata och statliga aktörer för att tillsammans utveckla ett 

hållbart byggande samt förbättra inomhusmiljön. Det fanns redan olika 

certifieringssystem innan MB, men grundarna ville skapa ett certifieringsverktyg som 

var anpassat efter det svenska klimatet (Malmqvist et al., 2010).  
 

MB är det miljöcertifieringssystem i Sverige som ökat mest under de senaste åren. 

Systemet är det med flest certifieringar i Sverige vilket illustreras i Figur 1. 
 

 
Figur 1. Illustrerar ökningen av olika Miljöcertifieringssystem i Sverige under de 

senaste åren (SGBC, u.å.) 

 

3.1.1	  Betygsystemet	  

Betygssystem i MB använder sig av en aggregeringsmetod när indikatorbetygen 

sammanställs till ett helhetsbetyg för byggnaden. Anledningen bakom detta är att en 

byggnad med brister inte ska kunna få ett högt betyg. Betygsaggregeringen är 

konstruerad så att det inte ska gå att höja slutbetyget för mycket genom att 

kompensera en indikator som uppfattas som svår med ett bra betyg på en indikator 

som anses vara lättare att uppnå ett högt betyg i. I systemet får låga indikatorbetyg en 
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stor påverkan på slutbetyget, alla indikatorer ska prioriteras likvärdigt (SGBC, 

2014b).  

 

För att uppnå GULD i slutbetyg behöver inte en byggnad få betyget GULD på alla 

indikatorer. Men Slutbetyget på en byggnad kan som högst bli ett steg högre än det 

lägsta betyget som är satt på en indikator. Har en indikator betyget BRONS är det 

därmed inte möjligt att nå GULD i slutbetyg (SGBC, 2014b), vilket illustreras i Figur 

1. 

 

 
Figur 2. Illustrerar aggregeringsmetoden, ett BRONS ger slutbetyg SILVER. (SGBC, 

2014b) 

 

Några av indikatorerna i MB bedöms för hela byggnaden, medan andra bedöms på 

rumsnivå. Bedömning av dessa indikatorer ska göras på ett representativt våningsplan 

i det rum med sämst förutsättningar för att klara av indikatorkraven. Därefter ska det 

näst sämsta rummet bedömas och sen fortsätter det till strax över 20 % av våningens 

Atemp är bedömd. 

Indikatorer som ska bedömas på rumsnivå: 

• Indikator 3 – Solvärmelast 

• Indikator 5 - Ljudmiljö 

• Indikator 10 – Termisk klimat vinter 

• Indikator 11 – Termisk klimat sommar 
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• Indikator 12 - Dagsljus 

 

För att uppnå betyget GULD kräver MB att brukarna av byggnaden måste fylla i en 

enkät för vissa indikatorer. Det krävs att minst 80 % av brukarna som svarat på 

enkäten är nöjda. Följande indikatorer kräver verifiering med enkät för att kunna 

uppnå betyget GULD. 

• Indikator 5 Ljudmiljö 

• Indikator 7 Ventilationsstandard 

• Indikator 9 Fuktsäkerhet 

• Indikator 10 Termiskt klimat vinter 

• Indikator 11 Termiskt klimat sommar 

• Indikator 12 Dagsljus 

(SGBC, 2014b). 

3.1.2	  Dagsljusindikatorn	  	  

Syftet med dagsljusindikatorn är att byggnader med god tillgång till dagsljus ska 

uppmuntras. Kravnivåerna för att uppnå ett specifikt betyg redovisas nedan i Figur 3 

där kraven för fönsterglasarea (AF) illustreras, vilket förklaras i kapitel 5.2.1 

fönsterglasarea (AF-metoden). I Figur 4 illustreras kraven för dagsljusfaktor (DF) och 

utblick, DF förklaras i kapitel 5.2.2 Dagsljusfaktorn. För betyget GULD ska 

verifiering av dagsljusfaktorn redovisas för att visa att kraven uppfyllts och en 

enkätundersökning ska genomföras (SGBC, 2014a)  

 

 
Figur 3. Illustrerar kraven för AF metoden. (SGBC, 2014a)   
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Figur 4. Illustrerar kraven för DF och utblick (SGBC, 2014a) 

4.0	  Krav	  och	  beräkningsmetoder	  	  

Kraven på dagsljus i MB bygger på de allmänna råden i BBR. Kravet i BBR säger att 

det sak vara ”god tillgång till direkt dagsljus” men beskriver inte hur det ska 

redovisas. MB har kvantifierat kravet. För att uppfylla kraven samt verifiera att de har 

uppfyllts finns beräkningsmetoder hänvisade i de allmänna råden i BBR. 

Miljöbyggnads verifiering- och beräkningsmetoder för dagsljusindikatorn bygger på 

BBRs allmänna råd.  

4.1	  Krav	  i	  BBR	  

Kravet som Boverket ställer är kvalitativt, det finns inga siffror som säger vad god 

tillgång till direkt dagsljus är, vilket gör kravet tolkningsbart.  

6:322 Dagsljus i BBR: ”Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än 

tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om 

detta inte är orimligt med hänsyn till rummets avsedda användning.” (BFS 2014:3)  

  

I de allmänna råden från Boverket hänvisas	  det till en standard som beskriver hur god 

tillgång till direkt dagsljus kan uppfyllas. Standarden SS914201 beskriver hur 

fönsterglasarea-metoden (AF) ska tillämpas. I standarden hänvisar Svensk Standard 

(SIS) till rapporten Räkna med dagsljus av Hans Allan Löfberg där det beskrivs hur 
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beräkningssättet av dagsljusfaktorn beskrivs (Boverket, 2014). Det allmänna rådet 

visas nedan.	  

”För beräkning av fönsterglasarean kan en förenklad metod enligt SS 91 42 01 

användas. Metoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått, fönsterplacering 

och avskärmningsvinklar enligt standarden. Då bör ett schablonvärde för rummets 

fönsterglasarea vara minst 10 % av golvarean. Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 

% om standardens förutsättningar är uppfyllda. För rum med andra förutsättningar än 

de som anges i standarden kan fönsterglasarean beräknas för dagsljusfaktorn 1,0 % 

enligt standardens bilaga.” (BFS 2014:3). 	  

4.2	  Krav	  i	  Miljöbyggnad	  	  

Miljöbyggnad har valt att kvantifiera kraven genom att anamma BBRs allmänna råd 

och använda det som krav för betyget BRONS. Kvaliteten ska bedömas i vistelserum 

och bedöms med dagsljusfaktor (DF) eller Fönsterandel (AF). För att uppnå följande 

betyg krävs:  

• BRONS byggnaden ska antigen uppfylla AF ≥ 10% eller DF  ≥ 1,0%.  

• SILVER byggnaden ska antingen uppfylla AF ≥ 15% eller DF  ≥ 1,2%.  

• GULD, byggnaden ska uppfylla DF ≥ 1,2% och ett godkänt resultat från 

enkät.  

Miljöbyggnad har dessutom ytterligare ett alternativ för att verifiera tillgången på 

dagsljus, genom utblick, men det gäller endast för handelslokaler. 

4.3	  Beräkningsmetoder	  enligt	  MB	  och	  BBR	  

Det finns ett antal olika beräkningsmetoder för att verifiera dagsljustillgång i 

byggnader. BBR hänvisar till två metoder, den förenklade AF-metoden och 

Dagsljusfaktorn DF.  

 

Dagsljusfaktorn har två olika former, det finns genomsnittlig DF över en yta och DF i 

en punkt. Den genomsnittliga DF metoden ger ofta en bättre indikation på det 

övergripande dagsljusförhållande i ett rum. Punktberäkningen är lättare att beräkna 

manuellt och är numera ofta ett beräkningssätt som dataprogram använder för att ta 

fram DF i en punkt. Punktberäkningen är det ursprungliga beräkningssättet för DF 

(Trengenza & Wilson, 2011). 
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4.3.1	  Fönsterglasarea	  (AF-‐metoden).	  

För enkla rum av en viss storlek, utan större avskärmningar och med givna 

fönsterplaceringar går den förenklade metoden att applicera. Den förenklade metoden 

går ut på att fönsterarean måste utgöra 1/10 del av golvets totala area (Löfberg, 1987). 

 

För att AF metoden ska få tillämpas krävs att vissa förutsättningar uppfylls. 

Avskärmningensvinkeln får inte överstiga 30 grader enligt standarden, mätt från 

fönstrets mittpunkt (SS914201, 1987), detta illustreras i Figur 5. I MB är 

extrapolering accepterad, vilket gör det möjligt att räkna på större avskärmning. 

 

 
Figur 5. Illustrerar hur avskärmningsvinkel α	  ska	  beräknas	  (Löfberg,	  1987) 

 

I SS914201, (1987) beskrivs det att fönster som används måste vara klara med 2 eller 

3 glas. Max fyra fönster i rad, dessa får inte vara placerade mot väggens kant. 

Glasytor under höjden 0,8m får inte tillgodoräknas. Storleken på fönster är låst, med 

en maximal höjd på 1,4m och en minsta höjd på 0,6m, samt en maximal bredd på 

1,5m och en minsta bredd på 0,9m. 

 

Rumsmåtten är fasta och ett rum får inte vara under 2,5m och inte över 6m i bredd. 

Djupet på rummet får inte vara mindre än 2,0m och inte överstiga 6,0m. Rumshöjden 

måste vara minst 2,1m. Golv, väggar och tak ska vara normalt ljusa. Om dessa 

förutsättningar inte uppfylls får standarden inte tillämpas, då måste dagsljusfaktorn 

beräknas (SS914201, 1987). Vid avskärmning med mer än 20° grader måste AF % 

ökas enligt Figur 6 nedan. I MB är extrapolering accepterat. 
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Figur 6. Illustrerar hur AF % måste öka om avskärmningen är över 20° (SGBC, 

2014a). 

4.3.2	  Dagsljusfaktorn	  

Dagsljusfaktorn är förhållandet mellan ljusstyrkan inomhus och utomhus en mulen 

dag. Dagsljusfaktorn 1 % betyder att om ljusstyrkan utomhus är 12000 lux är den 120 

i den givna punkten inomhus (Löfberg, 1987). 

 

Löfberg (1987) skriver att vid beräkning av dagsljusfaktorn ska alltid himlen ses som 

helmulen. En helmulen himmel anses som det sämsta fallet, klarar ett rum av att 

uppfylla kraven när det är mulet utomhus kommer det att klara av kraven när himlen 

är klar. Dagsljusfaktorn ska beräknas i en punkt 1m från mörkaste sidoväggen på 

halva rumsdjupet och på en höjd av 0,8m (SS914201). 

 

När dagsljusfaktorn beräknas manuellt används tre olika delar som sedan adderas, 

himmelskomponent (HK), utereflekterande komponent (URK) och innereflektrande 

komponent (IRK). Sambandet mellan de olika komponenterna redovisas nedan i 

Formel 1. 

 

 

Formel 1. Illustrerar beräkningsmetoden för DF (Löfberg,1987). 

 

HK är det direkta himmelsljuset, URK är det ljus som reflekteras mot ytor utanför 

fönstret och som skärmar av delar av himlen. IRK är det ljus som reflekteras i 

rummet, IRK varierar mycket beroende på hur ljusa rumsytorna är (Löfberg, 1987). 

Detta illustreras i Figur 7 nedan. 

DF= HK+URK+IRK 
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Figur 7. Illustrerar sol och dagsljus instrålning till en specifik punkt (Löfberg,1987). 

 

HK och URK beräknas fram genom en geometrisk beskrivning beroende av fönstrets 

storlek och placering samt med hjälp av en s.k. dagsljusgradskiva medan IRK finns i 

tabeller (Löfberg, 1987). 

5.0	  Dagsljus	  

Nationalencyklopedin [NE], (u.å.a) definierar dagsljus som ”Det ljus som har solen 

som direkt ljuskälla och som är det naturliga ljuset på dagen”. Medan Fridell & 

Klaren (2014) skriver att dagsljus kan definieras som en mix av direkt och indirekt 

solstrålning som når jorden. Dagsljus kan delas upp i tre delar, himmelsljus, direkt 

solljus samt en kombination av himmel- och solljus som reflekteras från jordens yta. 

5.1	  Vad	  är	  god	  tillgång	  på	  dagsljus	  	  

Det naturliga ljuset varierar hela tiden, variationen på dagsljuset är stor över hela 

världen, beroende på vilken klimatzon som betraktas. Ljuset distribueras i olika skalor 

av ljushet på ett mycket komplext sätt, vilket gör att varje dagsljusbelyst rum blir helt 

unikt skriver Trengenza & Wilson (2011). Ljus i byggnader måste uppnå en viss 

kvalitet om det ska få en önskad funktionalitet. Ljuset bör vara lämpligt riktat och 

fördelat, ha en tillräcklig belysningsnivå, inte vara bländande och ha en lämplig färg 

på ljus och ytor. Dessa fem faktorer påverkar huruvida resultatet på ljuset blir. 

Felaktiga mängder på någon av faktorerna kan ge negativa effekter, som bländning 

eller för stor variation i luminans. Fönster skapar en kontakt med omvärlden och ger 
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en stimulerande innemiljö. Dagsljusets variation kan ha positiva effekter på 

innemiljön om det utnyttjas rätt (Löfberg, 1987).  

5.1.1	  Dagsljusets	  olika	  kvaliteter	  	  

Löfberg, (1987) nämner tre områden på dagsljusets kvaliteter, variation, bländning 

och ljusfärg. Dagsljuset har en stor variation och kan ses som opålitlig. Ljusfärgen 

varierar över tiden, det är variationen som är dagsljusets viktigaste egenskap. Genom 

variationen stimulerar dagsljuset miljön på ett sätt som inte artificiell belysning kan. 

Dagsljuset varierar över hur det tas in i en byggnad. Upplevelsen blir annorlunda om 

ljuset kommer in genom ett tak- eller väggfönster. Beroende på hur ljuset tas in kan 

upplevelsen för ett rums helhet variera.  

 

Ett fönster som har himmelssikt kan ofta ha en hög luminans som ger en bländande 

effekt. För att minska den bländande effekten bör området kring fönsteröppningen ha 

en ljus färg, viket leder till att luminansen avtar. Permanenta avskärmningar bör 

undvikas eftersom att dessa har en negativ effekt på dagsljusintaget och försämrar ofta 

utsikten. Variationen på dagsljusets färg är mycket stor. Några exempel är vitt 

molnljus, blått himmelsljus och varma färger från solnedgång och soluppgång. I 

kombination mellan dagsljus och artificiellt ljus förekommer tveljus (färgblandning). 

Vid färgjämförelser kan tveljus vara ett problem annars är det sällan något som 

påverkar inomhusmiljön skriver Löfberg, (1987).  

 

Trengenza & Wilson, (2011) uttrycker att det inte är utsikten genom ett fönster som 

gör att vi ser vad som finns där ute, det är dagsljuset. Även om det inte finns några 

vackra utsikter att se kan fortfarande ett fönster berätta vilket väder det är utomhus 

eller vilken tid på dygnet det är. Det är en viktig egenskap hos människor som 

befinner sig inomhus att de känner hur det naturliga ljuset förändras. Fysiskt går det 

att räkna och mäta dagsljus i ett rum på olika sätt, på ett subjektivt sätt går det att 

beskriva dagsljus. Men hur vi uppfattar dagsljus och hur vi reagerar på det är helt 

individuellt.    

5.2	  Hälsoeffekter	  	  

Robbins (1986, refererad i Edwards & Torcellini, 2002) anser att människor påverkas 

både fysiskt och psykiskt av olika typer av ljus. Bättre humör, högre moral, mindre 
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trötthet och mindre påfrestningar för ögonen är några av effekterna som har 

associerats med dagsljus. Heschong, Wright & Okura, (2002) instämmer i att dagsljus 

påverkar människors humör, därutöver har det visat sig ha effekter på människors 

prestationsförmåga genom förbättrad syn och ökad hälsa. 
 

I en studie av Peng Xue, Mak och Cheung, (2014) som undersökte vilken effekt 

dagsljus har på människors beteendemönster visade det sig att dagsljus är mycket 

viktigt för människors välbefinnande. Även Bellia, Pedace & Barbato (2013) anser att 

det går att sammanlänka dagsljusets effekter på människors dygnsrytm. Dagsljuset har 

en positiv påverkan på människans nervsystem, hormonsystem och dygnsrytm och är 

därför mycket viktig i en människas vardag skriver (Edwards & Torcellini, 2002). 
 

Peng Xue, Mak, Cheung, (2014) menar att användning av artificiell belysning under 

stora delar av dagen gör ljuskomforten sämre. Peng Xue, Mak, Cheung, (2014) anser 

att det artificiella ljuset inte kan ersätta dagsljusets påverkan på människors 

beteendemönster. Sharp, Lindsey, Dols & Coker, (2014) håller med om att fördelarna 

med tillgång till dagsljus, för att behaga personerna som vistas i en byggnad, inte kan 

ersättas med artificiellt ljus. 

5.3	  Planera	  för	  dagsljus	  

Enligt Edwards & Torcellini (2002) borde det läggas stor tyngd på utformningen för 

att få in dagsljus i byggnader, eftersom många studier visar att dagsljus har en stark 

påverkan på människors hälsa i olika miljöer. Dagsljus kan ge en bättre inomhusmiljö 

för personer som vistas i en byggnad. Även Heschong, Wright & Okura, (2002) anser 

att det är mycket viktigt att ta hänsyn till dagsljusinsläpp i byggnader, samt att en 

byggnad bör ha tillräckligt mycket fönster för att kunna tillfredsställa människors 

behov av dagsljus. Eftersom ljus i byggnader är en viktig egenskap för att en byggnad 

ska vara funktionell kräver området mycket uppmärksamhet och studier menar 

(Sharp, Lindsey, Dols & Coker, 2014). Dagsljusinsläpp i byggnader kan ha negativa 

effekter om det har projekterats felaktigt och får för mycket ljusinsläpp. Negativa 

effekter som har påvisats av för mycket dagsljusinsläpp är bland annat extremt starkt 

ljus och bländning, höga temperaturer, minskad produktivitet och ökad frånvaro på 

arbetsplatser (Edwards & Torcellini, 2002).  
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Jovanović, Pejić, Djorić-Veljković, Karamarković & Djelić, (2014) skriver att ca 19 

% av världens totala elförbrukning används till artificiellt ljus, vilket motsvarar ca 2,4 

% av världens primära energi förbrukning. Dagsljus kan bidra med en reducering av 

elanvändningen om det användes istället för att artificiellt ljus ska täcka ljusbehovet i 

byggnader skriver Bodart, Penaranda, Denayer & Flamant (2007). 

6.0	  Resultat	  	  

Resultatet i rapporten bygger på en enkätundersökning samt intervjuer. Det som har 

ansetts relevant för undersökning redovisas nedan under 6.1 Resultat enkät och 6.2 

Resultat intervjuer. Både enkäten och intervjuerna finns i sin helhet under bilaga 1 

samt bilaga 2.  

6.1	  Resultat	  enkät	  

Enkäten behandlade 23 frågor, till många av frågorna fanns det möjlighet att lämna en 

kommentar. 17 av dessa frågor som ansetts haft relevans för undersökningen har valts 

ut och redovisas i resultatet nedan. Till de frågor där det fanns möjlighet att 

kommentera svaret har ett urval av kommentarer valts ut. 190 personer svarade helt 

eller delvis på enkäten, därför varierar antalet deltagare för respektive fråga. Det var 

160 personer som genomförde hela enkäten.  
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Fråga 1: Vilken yrkesgrupp identifierar du dig med i första hand?  

Den största delen av respondenterna tillhörde gruppen miljöspecialister. Dessa 

utgjorde nästan 45 % vilket redovisas i Figur 8 nedan. De deltagare som svarade 

”annat” tillhörde bland annat yrkesgrupperna: beställare, dagsljuskonsult, 

energispecialist, glaskonsult och hållbarhetschef.   

 
Figur 8. Svarsfördelningen fråga 1 – Yrkesgrupper (190 respondenter) 
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Fråga 4: Vilken indikator anser du som svårast att uppnå?  

Några av respondenterna har angivit fler än en indikator. Alla svar har räknats, vilket 

gör att det är fler svar än respondenter. Av 159 svar ansågs indikator 12 dagsljus vara 

den svåraste indikatorn att uppnå med 112 röster. Av 156 respondenter ansåg ca 70% 

att dagsljusindikatorn var svårast att uppnå vilket redovisas i Figur 9 nedan. Näst 

svåraste indikatorn att uppnå var indikator 3 solvärmelast följt av indikator 11 

termiskt klimat sommar. 

 

 

 
Figur 9. Svarsfördelning fråga 4 - Vilken indikator som uppfattas som svårast att 

uppnå kraven för (156 respondenter, 159 svar) 
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Fråga 5: Anser du att det är relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån 

dagsljusförhållanden? 

Nästan 92% av de 174 respondenterna anser att det är relevant att miljöbedöma en 

byggnad utifrån dagsljusförhållanden. Endast 4% anser att det är irrelevant. Resultatet 

redovisas i Figur 10 nedan.  

 

 
Figur 10. Svarsfördelning fråga 5 – Är det relevant att miljöbedöma en byggnad 

utifrån dagsljusförhållanden (174 respondenterna) 
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Fråga 6: Hur viktig anser du att dagsljusindikatorn är i förhållande till 

Miljöbyggnads andra indikatorer? 

Av 174 respondenter anser 36 % att dagsljusindikatorn hör till de viktigaste 

indikatorerna jämfört med de 22 % som ansåg att indikatorn hör till en av de mindre 

viktiga vilket illustreras i Figur 11 nedan. Lite mer än 1/3 av respondenterna anser att 

alla indikatorer är lika viktiga. Endast drygt 2 % anser att dagsljusindikatorn borde tas 

bort från MB.  

 
Figur 11. Svarsfördelning fråga 6 – Hur viktigt är dagsljusindikatorn jämfört med 

Miljöbyggnads andra indikatorer (174 respondenter) 

 

Fråga 8: (Nybyggnad) Har du upplevt att det är svårt att nå följande betyg för 

dagsljusindikatorn? 

Av respondenterna har de flesta upplevt det svårt att uppnå betygen GULD och 

SILVER. För BRONS anser 47 % att det inte har varit svårt jämfört med de 39 % som 

har upplevt att det varit svårt vilket redovisas i tabell 1 nedan.  

 

Tabell 2. Svarsfördelning fråga 8 – Svårigheter att nå följande betyg för 

dagsljusindikatorn (171 respondenter) 
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Urval av kommentarer angående fråga 8:  

• ”Vid simulering så har GULD och SILVER samma betygskrav vilket gör det 

onödigt svårt att få GULD på indikatorn. Om ett enda rum i byggnaden t.ex. 

får DF 1,1 % mätt enligt riktlinjerna så kan maximalt betyg SILVER nås för 

indikatorn. SILVER borde ha sitt eget betygskrav på t.ex. DF 1,1 %, 

alternativt 1,2 % och GULD får 1,3 % som krav eller liknande.” 

• ”Enkäten för Guld känns väldigt osäker. Dagens förtätade detaljplaner går 

inte alltid hand i hand med dagsljuskraven i Miljöbyggnad. Problem med 

otydlighet från SGBC´s sida och deras egna tolkningar av SS 914201. Deras 

egna "fria" tolkningar av standarden skapar otydlighet.  Detta, samt att 

standarden dessutom från första början inte känts varken aktuell eller tydligt 

formulerad, gör inte saken bättre. Ett stort misslyckade av SGBC i den här 

frågan. Deras önskan om att Miljöbyggnad skall vara ett kostnadseffektivt 

system faller tyvärr på indikator 12.” 

 

Fråga 12: Tycker du att de två olika beräkningsmetoderna är bra och rättvisande? 

Av respondenterna som anser sig ha kunskaper av beräkningsmetoderna anser de 

flesta att beräkningsmetoderna är bra och rättvisande. Av de som svarade ja eller nej 

ser statistiken följande ut: Fönsterglasandel, AF: Ja (54,4%) Nej (45,6%) och 

dagsljusfaktor, DF: Ja (60,8%) och Nej (39,2%) vilket redovisas i tabell 2 nedan. 

 

Tabell 3. Svarsfördelning fråga 12 – Är beräkningsmetoderna bra och rättvisande 

(167 respondenter) 

 
 

Urval av kommentarer angående fråga 12: 

• ”AF bygger på BBR och är oftast en tillräckligt bra metod för att bedöma 

dagsljusförhållandena. Dagsljussimulering kan vara bra men kräver stor 

kunskap av den som utför simuleringen och passar bra vid 
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nyproduktion/större ombyggnader. Ofta finns en övertro på simuleringar och 

Jag anser att AF tillsammans med enkät/frågor till brukarna ger en betydligt 

bättre bild av dagsljusförhållandena för befintliga byggnader.” 

• ”Fönsterglasandel för trubbigt och DF för strängt och krångligt.  I en 

arbetsprocess kan man inte simulera varje rum under tiden man skissar 

planlösningar. Det är för arbetskrävande och långsamt. Af-metoden för skiss 

och simulering för utvärdering av skiss fungerar inte. Det är alldeles för ofta 

AF-metoden säger ok och sedan visar det sig i simuleringen att det ändå inte 

fungerar, och vi behöver skissa om hela planet. DF kräver ibland att hela 

väggen glasas upp vilket krockar med aspekt 3 och 11. Ibland känns det helt 

omöjligt.   Jag vill ha en AF-metod som är lite mer avancerad och rättvisande 

som tar hänsyn till rummets djup.” 

• ”Otydligt vilka regler som gäller för DF” 

• ”Det beror på vad som menas med AF, om det bara är glasarea i förhållande 

till rumsarea så känns det som en bra nivå. Men när man använder metoden 

som godkändes förra året där man beräknar avskärmningar enligt diagram 

så blir det inte så bra. Det handlar egentligen om att kraven är för hårda och 

att de står i strid med andra indikatorer såsom t ex energiförbrukning, 

värmeeffektbehov och solvärmelast.  Såsom dagsljusbedömningen är 

utformad nu så får man bara sämre lägenheter och sämre värden på andra 

indikatorer, utan att kvaliteten i projektet ökar.” 
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Fråga 14: Vilka simuleringsprogram använder ni er av för att beräkna 

dagsljusfaktorn? 

Det fanns möjlighet för respondenten att välja fler alternativ på den här frågan.  

Det vanligaste simuleringsprogrammet är Velux Daylight Visualizer, 125 av 208 svar 

vilket redovisas i Figur 12 nedan. Radiance är näst vanligast med 28 av 208 svar. Av 

respondenterna som svarade annat har ett antal olika program nämnts. Några gör 

enbart handberäkningar.   

 

 
Figur 12. Svarsfördelning fråga 14 – Vilket simuleringsprogram de svarande 

använder sig av (167 respondenter) 
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Fråga 15: När i projekteringsfasen är dagsljusindikatorn involverad? 

Nästan 66 % av respondenterna har erfarenhet av att dagsljusindikatorn involveras i 

början av projektet vilket redovisas i Figur 13 nedan. Ungefär en fjärdedel har 

erfarenhet av att dagsljusindikatorn involveras i mitten av projektet.  

 
Figur 13. Svarsfördelning fråga 15 – När i projekteringsfasen involveras 

dagsljusindikatorn (166 respondenter) 

 

Urval av kommentarer angående fråga 15: 

• ”Den är ju med hela tiden, rummen/planlösning behöver dock bli spikade för 

att kunna börja jobba med dagsljuset. Det förekommer även flera projekt där 

miljöbyggnad kommer in sent i processen och då blir ju även arbetet med 

dagsljuset senarelagt. I vissa fall är huset under produktion samtidigt som 

dagsljusberäkningarna tas fram. Det är ju absolut inte ultimat i och med att 

inget går att ändra/justera då.” 

• ”Så snart som en beställare bestämmer sig för Miljöbyggnad är 

dagsljusfaktorn en indikator som man börjar med. Frågan är alltså inte när 

man börjar titta på det, snarare när bestämmer sig beställaren för att köra på 

Miljöbyggnad. Det sistnämnda är oftast problemet med varför det är svårt att 

nå dagsljusfaktorn, man har hunnit projektera långt innan beställaren 

beslutar sig för att miljöcertifiera enligt Miljöbyggnad.” 

• ”Oftast kommer den in för sent, när ljud och energi har satt standarden för 

fönstren och det är svårt att göra något åt dagsljusfaktorn. Man måste arbeta 

parallellt med de olika faktorerna som på verkar fönsterstorlek och placering 

av fönster, energi, ljud, solvärmelast, dagsljus” 
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Fråga 17: Fick du lära dig om dagsljusprojektering under dina studier på 

universitet/högskola? 

Av 166 respondenter var det endast drygt 7% som fick lära sig om 

dagsljusprojektering under sina studier på universitet/högskola vilket redovisas i Figur 

14 nedan. 88% av de svarande hade inte det i sin utbildning.  

 

 
Figur 14. Svarsfördelning fråga 17 – Fick de svarande lära sig dagsljusprojektering 

under sina studier på universitet//högskola (166 respondenter) 

 

Fråga 21: Tycker du att det borde ha funnits med i utbildningen? 

Av respondenterna ansåg 63 att dagsljusprojektering borde varit med i utbildningen, 

50 av respondenterna ansåg att det inte var nödvändigt och 53 hade ingen åsikt om 

frågan vilket redovisas i Figur 15 nedan.  

 
Figur 15. Svarsfördelning fråga 21 – Tycker du dagsljus borde ha varit en del av 

utbildningen på universitet/högskolan (166 respondenter) 
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Urval av kommentarer angående fråga 21:  

• ”Jag tycker att det borde ingå mer dagsljus i grundutbildningarna, särskilt A-

programmet. Det är arkitekterna som ansvarar för gestaltning och 

rumssamband, så det är deras huvudansvar att se till att vi får ett bra 

dagsljus.” 

• ”Risken med att kräva specialistkunskap för respektive indikator är att 

systemet blir för kostsamt för kunderna. Om Miljöbyggnads ska vara ett 

kostnadseffektivt system som många vill använda så måste det förenklas. 

Miljönyttan blir också betydligt större om fler byggnader och då främst 

befintliga byggnader certifieras. Risken blir annars att bara redan "bra" 

byggnader med rätt förutsättningar för dagsljus blir certifierade.” 

• ”Behöver inte finnas med i min utbildning (Byggnadsingenjör). 

Dagsljussimuleringar och beräkningar är en så pass liten del av det man som 

byggnadsingenjör kan arbeta med så jag anser inte att det behöver vara en del 

av utbildningen.” 

 

Fråga 23: Har ert företag tvingats tacka nej till certifiering inom Miljöbyggnad på 

grund av att dagsljusindikatorn ej går att uppfylla? 

(För nybyggnad) Av 129 respondenter som svarade Ja eller Nej hade 37 stycken 

erfarenhet av att deras företag tvingats tackan nej till certifiering på grund av 

dagsljusindikatorn.  

(Befintlig byggnad) Av 103 respondenter som svarade Ja eller Nej hade 34 stycken 

erfarenhet av att deras företag tvingats tackan nej till certifiering på grund av 

dagsljusindikatorn vilket redovisas i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 4. Svarsfördelning fråga – Har de svarande tvingats avsäga sig en certifiering 

på grund utav att dagsljusindikatorn inte går att uppfylla (166 respondenter) 
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Urval av kommentarer angående fråga 23:  

• ”Dagsljus har ofta medfört att certifiering inte utförts.” 

• ”JA. Vi har simulerat och kommit fram till att den här byggnadens 

förutsättningar inte är tillräckligt bra för dagsljus och därför sagt att 

byggnaden inte är lämplig att certifiera.” 

• ”Inget projekt som jag har jobbat med har behövt tacka nej till certifiering, 

men jag kan tro att de tuffare kraven i BBR och MB 2.2 kommer att kunna 

leda till att vi i fortsättningen kan se projekt som inte lyckas nå hela vägen 

med indikator 12.” 

 

Fråga 25: Har du erfarenhet av att projekt försenas på grund av att 

dagsljusindikatorn inte når upp till önskat betyg? 

(Nybyggnad) Av 144 respondenter som svarade Ja eller Nej var det 41% som hade 

erfarenhet av att projekt har försenats på grund av dagsljusindikatorn. 

(Befintlig byggnad) Av 109 respondenter som svarade Ja eller Nej var det 32% som 

hade erfarenhet av att projekt har försenats på grund av dagsljusindikatorn vilket 

redovisas i tabell 4 nedan. 

 

Tabell 5. Svarsfördelning fråga 25 – Har den svarande erfarenhet av att ett projekt 

försenats på grund av att dagsljusindikatorn inte uppnått önskat betyg (165 

respondenter) 

 

 
 

Urval av kommentar angående fråga 25:  

• ”När dagsljus inte tagits hänsyn till tidigt i projektet. Ändringar senare under 

projekteringen bidrar till ändringar för många projektörer vilket skapar 

förseningar.” 
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Fråga 27: Har du varit med i ett projekt där ett högt betyg (silver eller guld) för 

dagsljusindikatorn har prioriterats bort? 

99 av 153 respondenter som svarade Ja eller Nej har varit med i ett projekt där ett 

högt betyg för dagsljus prioriterats bort vilket redovisas i Figur 16.  

 
Figur 16. Svarsfördelning fråga 27 – Har ett högt betyg prioriterats bort (164 

respondenter) 

 

Urval av kommentarer angående fråga 27:  

• ”Det har varit omöjligt eller alldeles för dyrt och svårt. Inte känts motiverat. 

Miljöbyggnad syn på bra dagsljus är inte alltid vad resten av världen anser 

vara bra dagsljus.” 

• ”Gör vi i alla projekt, får gå på brons. Svårt att nå silver”. 

• ”Eftersom dagsljusfrågan är så prekär, så brukar jag sätta så lågt betyg som 

certifieringen möjliggör på ind 12. och lyfta andra indikatorer istället.” 
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Fråga 29: Vilken har varit orsaken till att ett högt betyg (silver eller guld) inte har 

eftersträvats för dagsljusindikatorn? 

Orsakerna till att ett högt betyg inte har eftersträvats är varierande, för nybyggnad är 

den vanligaste orsaken ”tack vare aggregeringsmetoden” tätt före ”kostnadskrävande” 

, resultatet redovisas i tabell 5 nedan. 

 

Tabell 6. Svarsfördelning fråga 29 – Vad har varit orsaken att ett högt betyg på 

dagsljus inte har eftersträvats (94 respondenter) 

 
 

Ett urval av kommentarer angående fråga 29:  

• ”Otydliga krav, eller att man anser att kraven är irrelevanta, exempelvis 15% 

AF i ett bostadssovrum.” 

• ”Den största anledningen är att kraven på dagsljus som de är eller har varit 

formulerade i Miljöbyggnad inte harmonierar med funktionen, utformning 

eller ens nytta i byggnaderna samt att om man skulle lösa det så hade det 

blivit oerhört kostnadsdrivande i projekten.” 

• ”Styrande detaljplan har gjort att byggnadens utformning varit svår att 

påverka.” 
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Fråga 31: Har du varit med i ett projekt där brons inte har uppnåtts för 

dagsljusindikatorn? 

Av 153 respondenter som svarade Ja eller Nej var det 73 som hade varit med i ett 

projekt där BRONS inte uppnåtts för dagsljusindikatorn vilket redovisa i Figur 17 

nedan. 

  

 
Figur 17. Svarsfördelning fråga 11 – Har de svarade varit med i ett projekt som inte 

har uppnått BRONS på dagsljusindikatorn (164 respondenter) 

 

Urval av kommentarer angående fråga 31: 

• ”I ett projekt hade vi en långt gående dialog med Miljöbyggnad där bl.a. 

arkitekten tydligt förklarade att dagsljus-indikatorn uppfylldes på alla sätt 

utom i en mindre del av storköket. Arbetsmiljökrav uppfylldes, BBR, etc likaså. 

Vi påtalade också att brukaren inte ville ha mer dagsljus i utrymmet heller, det 

var helt enkelt inte önskvärt. Men Miljöbyggnad accepterade inte våra 

förklaringar och motiveringar så allt arbete fick avbrytas.” 

• ”Främst bostadsprojekt där köken ligger i mitt i byggnaden långt från något 

fönster och det fanns då ingen chans att uppnå BBR:s krav heller.” 
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Fråga 35: Har projekteringen av dagsljusindikatorn givit er positiva erfarenheter 

som ni även tillämpar i andra projekt? 

Av 126 respondenter som svarade Ja eller Nej ansåg 69% att de givits positiva 

erfarenheter av projektering av dagsljus som sedan tillämpats i andra projekt vilket 

redovisas i tabell 6 nedan. 

 

Tabell 7. Svarsfördelning fråga 35 – Har projekteringen av dagsljusindikatorn givet 

de svarande positiva erfarenheter som de tillämpar i andra projekt (160 

respondenter) 

 

 
 

Urval av kommentarer angående fråga 35:  

• ”Det att frågan om dagsljus uppkommer är tack vare miljöcertifieringssystem 

som är väldigt positivt.” 

• ”Detta efterfrågas i princip i alla projekt nu mer, även de som inte 

certifieras.” 

• ”Kravställningen i miljöbyggnad har verkligen lyckats få en hel bransch 

medveten om dagsljus” 

• ”När man arbetar med frågan får man en förståelse för hur viktigt det är med 

dagsljus i hemmet eller på sin arbetsplats.” 

• ”Personligen så tycker jag att dagsljusprojekteringen ger mera negativa 

erfarenheter, att man känner att det stela kravet motverkar god utformning i 

vissa fall, att det är väldigt nervöst med ett simuleringsverktyg där man ska 

tolka ett lite luddigt resultat som kan stjälpa hela projektet, eller dra iväg 

kostnaderna baserat på hur jag tolkar att en punkt i simuleringsbilden 

förhåller sig till kravnivå-strecket. Och kommer granskaren att göra samma 

bedömning?” 
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Fråga 37: Övriga synpunkter eller kommentarer på enkäten 

Ett urval av kommentarer angående fråga 37: 

• ”Generellt har systemet gått mot fler simuleringar och fler krav på 

specialistkunskap. Detta fördyrar certifieringen och medför att många 

fastighetsägare utanför Stockholms innerstad anser att Miljöbyggnad är för 

dyrt. Personligen skulle jag vilja se förenklingar som medför att fler 

certifierar. Bygga Bo Dialogen (Boverket) som tog fram Miljöklassad byggnad 

(Miljöbyggnad) hade som vision att 30 % av hela Sveriges byggnadsbestånd 

skulle klassas. Detta kommer aldrig uppnås med de kostnader som systemet nu 

medför. Dessutom kommer många befintliga byggnader inte gå att certifiera 

eftersom de har klassade indikatorer/rum där inte en åtgärdsplan kan göras 

eller att myndighetskravet på annat sätt kan styrkas.” 

• ”Jag tycker att problemet är att man bara simulerar en punkt i rummet. Vissa 

djupa rum kan ha bra dagsljus ändå, fast inte just 1m från mörkaste väggen. 

Bra med djupa rum utifrån energi mm så ett djupt rum med bra ljusinsläpp 

borde inte straffas så hårt som idag.  Det händer att enda sättet att klara 

dagsljuskravet i en lägenhetstyp är en "sämre" ytplanering med mindre 

vistelseyta (och t.ex. en större hall eller klädkammare) som inte behöver ha 

dagsljus. En plats vid en innervägg som inte klarar MB dagsljus att ställa 

sängen vid och bra ljus i rummet exkl. där sängen står kan ju vara en 

superbra lösning för upplevd inomhusmiljö!” 

• ”Det behövs en branschöverskridande genomgång av lagstiftning kring 

dagsljus då det finns stora tolkningsfriheter i arbetsmiljöverkets krav och 

BBR.” 

• ”- Dagsljusfaktorn är en hypotetisk variabel. Man mäter ju nåt som kanske 

inte alls realiseras i verkligheten för brukaren (till skillnad från t.ex. radon). 

En vit vägg i simulering kanske belamras med mörka möbler i verkligheten 

och ett stort fönster får gardiner mm mm. Dvs. DF saknar relevans för allt 

annat än CAD-ritningarna. Dagsljuset är även baserat på en hypotetisk CIE 

himmel, hur ofta råder de förhållandena i verkligheten? - Dagsljusfaktorn får 

inte/ kan inte mätas instrumentellt. En instrumentell verifieringsmetod behövs 

snarast. - Dagsljusfaktorn kunde kanske enbart utvärderas med enkät. Ifall 

brukarna är nöjda med ljusförhållandena så spelar det kanske mindre roll 
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exakt vilket DF som.  - En väg att gå kunde vara att följa arbetsmiljöverkets 

riktlinjer om utblick och ljuskrav, utan att DF kopplas in.” 

• ”Det finns flera problem med rådande dagsljuskrav, dock så är detta inte en 

fråga om problem i Miljöbyggnad utan lagkrav. Det Miljöbyggnad har gjort 

är egentligen bara att synliggöra ett problem som annars hade gått obemärkt 

förbi. Det som krävs är en uppdatering av SS 9142 01, en modern tolkning av 

kravet i BBR där en mer differentierad syn på dagsljusnivåer i olika rumstyper 

medges samt en handbok i ämnet för att säkerställa kvalitén i beräkningar.” 

 

6.2	  Resultat	  intervjuer	  

Från intervjuerna har fokus lagts på ett antal frågor där relevanta svar har 

sammanställts och redovisas i resultatet nedan. 

Frågorna det har lagts fokus på är följande:  

• Vilken indikator anser du vara svårast att uppfylla? 

• Är det relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån dagsljusförhållanden?  

• Varför kan det vara svårt att uppnå kraven? 

• Vilka har konsekvenserna blivit då dagsljuskraven inte har uppnåtts?  

• Är kraven i BBR och Miljöbyggnad bra som de ser ut idag? 

• Hur skulle en ändring av kraven kunna se ut? 

• Vem ansvarar att dagsljuskraven efterföljs?  

• Hur ska uppfattningen kring dagsljus ändras? 

• Finns det brister i beräkningsmetoderna? 

• Vilka parametrar i dagsljusfaktorn anser du lättast att påverka? 

• Kan du rekommendera en process till att nå ett högt betyg för dagsljus i 

projekteringsskedet?  

 

Vilken indikator anser du vara svårast att uppfylla? 

Det är varierande från projekt till projekt, men exempelvis kan dagsljus vara väldigt 

svår, även termiskt klimat vinter och sommar. Det kan vara svårt att förstå som 

granskare hur man har gjort, och ofta är det inte redovisat tillräckligt menar Stefan 

Olsson. 
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Helena Bülow-Hübe anser att dagsljus är en av de svåraste indikatorerna vilket Paul 

Rogers instämmer i, han anser att man alltid ska börja med dagsljusindikatorn i 

projekt som ska miljöcertifieras. 

 

Är det relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån dagsljusförhållanden?  

Alla som intervjuats har varit eniga om att det är relevant att dagsljus ska ingå i en 

miljöbedömning. 

 

S. Olsson tycker att dagsljus är viktigt då vi spenderar en hel del tid inomhus 

oberoende om det är bostäder, kontor, förskolor eller annat. 

 

Karvel Andersen anser att det finns tillräckligt mycket studier som pekar på ett 

samband mellan tillgången på dagsljus och människors hälsa. Jag uppfattar det som 

relevant men lite svårtolkat regelmässigt, och det kan vara svårt att nå upp till kraven. 

 

H. Bülow-Hübe säger att det är en fråga som blivit aktuell nu på senare tid. Vi har 

nyligen haft beställare i projekt (där byggnaden inte ska miljöklassas) som hört av sig, 

för att kontrollera om vi har tillgodosett fönsterglasarean på 10 %. Detta har aldrig 

hänt förut, dvs. att en beställare frågat ifall vi klarar dagsljuskravet, såvida det inte 

varit en miljöklassning. 

 

Varför kan det vara svårt att uppnå kraven? 

S. Olsson menar att det kanske tar 1,5 till 2 år att bygga en byggnad, skisserna kanske 

en anlitad arkitekt gjorde 3-5 år innan det. Många av problemen som uppstår idag 

beror just på att många hus skissades innan man riktigt visste hur MB fungerade.  

Eftersom Miljöbyggnad är relativt nytt finns det vissa problem som troligen kommer 

att lösa sig med tiden.  

 

Det är tyvärr många arkitekter som saknar kunskapen om dagsljuskvalité idag. Att det 

ska gå snabbt och att fokus ligger på kvantitet, gör att dagsljus får en lägre prioritet. 

För att lösa det här problemet räcker det inte med att bara gå på de nyexaminerade. 

Det här är ett stort hål i kunskapsmassan. Praktiserande arkitekter ute på marknaden 

måste tillägna sig dessa kunskaper menar Bengt Sundborg. 
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Enligt H. Bülow-Hübe finns vanligen ingen rutin hos arkitekterna att kontrollera 

fönsterglasarea utan de sätter mer ut fönster där det passar in. De har inte riktigt haft 

koll på vad som gäller. Man låter ofta arkitekten skissa rätt fritt till en början, sedan 

jobbar man fram en skiss på hur rummen i huset kan organiseras. Det tittas otroligt 

mycket på BOA i förhållande till BTA, det krävs en viss kvot, uppfylls inte kvoten 

anser beställaren att det är för dålig yt-ekonomi. Detta gör att dagsljuset ofta kommer 

in för sent i processen. Men det har nyligen börjat förändras, de senaste ett eller två 

åren. 

 

S. Olsson anser att i simpla byggnader som till exempel symmetriska flerbostadshus 

kan det vara svårt att uppnå kraven för dagsljus. Detta beror helt enkelt på att 

arkitekterna inte har tänkt till i början av projektet. Miljöbedömningssystemen och 

kraven som ställs gör att det blir svårare och dyrare att bygga på många platser, frågan 

är då om man verkligen ska bygga där. Ställer man husen med fyra meters mellanrum 

och har ett sovrumsfönster som skuggas av grannhuset kommer det att bli mörkt i det 

rummet.  

 

K. Andersen menar att delvis beror det på att boverkets byggregler är aningen oklara 

när det kommer till dagsljus. Den tvingade regeln i BBR säger att det ska vara god 

tillgång till direkt dagsljus. Ibland finns det rum eller delar av ett rum i projekt som 

inte har tillgång till direkt dagsljus och då fäller det en hel certifiering  

 

Inställningen är att man ofta inte vill offra något för att klara dagsljuskraven, man vill 

ha svarta fönsterprofiler, djupa rum och mörka golv. Sedan ska det till en två meter 

djup balkong, vilket gör att kraven blir väldigt svåra att nå. Jämför man kraven för 

dagsljus med andra krav i byggnadsbestämmelserna tas inte dessa på samma allvar. 

Dagsljus kommer ofta in sent i projekten, vilket försvårar arbetet. Vi får klagomål 

från kunden som anser att processen är för dyr. De anser ofta att kostnaden för en 

kontroll för att se om dagsljuskraven går att uppfylla är för dyr. Kontrollen bör göras 

innan systemhandling. Många gånger slutar detta i att problemet måste lösas i ett 

senare skede, vilket då ofta blir mycket dyrare än att göra en ändring i 

bygghandlingsskedet. Det är viktigt att beställarna börjar ändra sin inställning till 

frågan om processen ska bli bättre säger Paul Rogers. 
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Enligt H. Bülow-Hübe finns det många möjliga faktorer till detta, men platsen blir 

ofta väldigt avgörande. I storstäder där man bygger tätt kan det helt enkelt vara så att 

det inte finns tillgång till tillräckligt med himmel för att täcka dagsljusbehovet, hur 

man än försöker ändra sin fasad. Andra faktorer som har stor påverkan på 

dagsljusinsläppet är att det idag är så vanligt med stora möblerbara balkonger, det är 

inte ovanligt att en balkong är 2 m djup till skillnad från funktionalismens balkonger 

som var ca 0,8-1 m djupa. En djup balkong skuggar effektivt bort mycket himmel som 

är den viktigaste ljuskällan för dagsljuset. Ytterligare faktorer är krav på god 

hissekonomi (dvs. man önskar nå många lägenheter per våningsplan och hiss), hur 

djup byggnadskroppen är och hur rummen organiseras, t.ex. om vardagsrummet har 

sin långsida eller kortsida mot ytterväggen. 

Vill man uppfylla alla myndighetsregler och krav ska det kanske inte byggas på 

platser som det görs idag. Men nu är ju bostadssituationen på det sättet runt om i 

städerna att det förtätas och då blir det helt enkelt det ena eller det andra. Insikten man 

får som både granskare och miljöbyggsamordnare är att det i granskningarna 

fokuseras på olika saker. En ansökan kan gå igenom hos en granskare men kanske 

inte hos en annan. Detta kan bero på inom vilket område granskaren är expert, jag 

anser att det är ett problem (S. Olsson). 

Många har inte läst standarden och tar inte hänsyn till avskärmningsvinklar, krav på 

särskilda glas och att fönster under 80 cm i bröstningshöjd inte får tillgodoräknas. 

Två betydande faktorer är avskärmningsvinklar och balkongers påverkan på AF. Har 

du en balkong blir AF-faktorn mindre eftersom balkongarean ska adderas till 

golvarean. Har du en avskärmning måste du uppfylla en större procent AF, dessa två 

saker motarbetar varandra (P. Rogers).  

 

Arkitekterna har alltid fått höra att fönsterarean måste bli mindre, speciellt sedan 

energikraven kom 2006. Innan det var dagsljuset aldrig något problem eftersom vi har 

haft ett eller två decennier när fönstren var riktigt stora. Men i spåren av 

energiintresset har de minskat fort. H. Bülow-Hübe anser att det kan vara så att vi har 

trillat över en gräns och dagsljusinsläppet inte är tillräckligt längre. Det blir liksom 

viktigt att bevaka frågan på ett annat sätt än innan. 
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Vilka har konsekvenserna blivit då dagsljuskraven inte har uppnåtts?  

I värsta fall måste stora delar av huset ritas om, större fönster, helt annan planlösning 

eller andra ändringar för att uppfylla kraven. Vilket har resulterat i ganska stora 

konsekvenser. I BBR talar man om avskiljbarhet i bostäder för kök samt samvaro och 

vilorum. I lägenheter som är större än 55 kvadratmeter ska dessa rum kunna skärmas 

av med en vägg. Enligt MB ska rummet klara kravet även om man sätter upp den här 

väggen, vilket det inte är många arkitekter som tänker på. Har inte det här tagits i 

åtanke kan det resultera i stora problem, det här har vi stött på några gånger beskriver 

S. Olsson. 

 

Vi har helt enkelt fått lägga ner certifieringen berättar K. Andersen. I det aktuella 

fallet valdes det att ha Miljöbyggnads krav som målsättning för övriga indikatorer, 

men utan att certifiera och utan att lägga ner samma tid och pengar som det krävs för 

att nå kraven, eftersom det inte var skarpt läge. 

 

Är kraven i BBR och Miljöbyggnad bra som de ser ut idag? 

Nej det tycker jag inte säger K. Andersen, Kraven borde anpassas efter dagens livsstil. 

Boverkets byggregler utgår från människan och de som ska vistas i byggnaderna, vare 

sig det har med temperaturer, tillgänglighet eller dagsljus att göra. Det är säkert 

boverkets ambition att följa med i utvecklingen men just på dagsljus har det inte hänt 

något på länge.  

 

Lars Estlander säger att reglerna inte fungerar som det ser ut idag men det är ingen 

som har brytt sig om det förrän nu. Anledningen är de förenklingar som gjordes när 

Boverkets Byggregler BBR infördes 1993. Då rensades det ut mycket ur 

byggreglerna, bland annat dagsljusfaktorn för beräkning av dagsljus. Däremot har 

BBR kvar hänvisningen till standarden SS 914201 Byggnadsutformning- Dagsljus – 

Förenklad metod för kontroll av erforderlig fönsterglasarea, som innehåller 

förutsättningar för den förenklade beräkningsmetoden. Men där finns inte själva 

beräkningsmetoden utan standarden hänvisar bara vidare till boken ”Räkna med 

dagsljus”, Statens institut för byggnadsforskning, från 1987. Först där går det att få 

tag på beräkningsmetoden, den rapporten ligger numera på Boverkets hemsida, 

Boverket.se.  
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Enligt P. Rogers handlar det egentligen om att kraven är satta lite för högt, kraven ska 

vara en lägstanivå för vad som accepteras. I en storstad kan det vara så att uppåt 90 % 

av byggnaderna inte klarar av kraven, hur kan det då vara en lägstanivå? 

 

P. Roger anser att idag är det ganska vanligt att byggnader inte ens kommer i närheten 

av dagsljuskraven, vi måste ställa oss frågan: är kraven rimliga? Rum med DF på 0,4-

0,5 % är väldigt vanligt, rimligt vore kanske att nå 0,7 %. Har du ett rum med DF 

faktor 0,4% går det att göra en del ändringar, men det går aldrig att nå kravet på DF 

1%. Detta kan resultera i att hela projektet med miljöcertifiering läggs ner.  

 

Om kraven i MB är realistiska eller inte tror jag det finns för lite vetenskap om. Det är 

svårt att säga vad gränsvärdena borde vara, det går inte att säga vad konsekvenserna 

blir av att du vistas i ett rum med DF 0,8 under en längre tid. Vilket gör det svårt att 

sätta gränser säger K. Andersen. 

 

H. Bülow-Hübe anser att kraven är bra eftersom vi inte har ett bättre sätt att utvärdera 

vad god tillgång till dagsljus är idag. Vi måste kanske acceptera att vi har ett något 

förenklat sätt att se om huvudfunktionen är uppfylld, som 10 % AF är. På ett sätt 

tycker jag att det är bra att huvudkravet är ”god tillgång till dagsljus”. Däremot kan 

det vara knepigt med de två punkterna för dagsljusfaktorn som de var beskrivna redan 

i byggreglerna SBN80. Där tycker jag det är ganska stelbent och föråldrat. Det var 

ingen som kontrollerade att kraven uppfylldes innan miljöledningssystemen kom och 

krävde verifiering. 

 

Hur skulle en ändring av kraven kunna se ut? 

Paul Rogers jobbar i ett projekt nu med fem andra som vill se att beräkningen av DF 

ändras till en beräkning av snittvärde. Snittvärde är ett bättre sätt att mäta helt enkelt, 

det finns flera orsaker till varför. Den är till exempel mer känslig för omkringliggande 

byggnader och balkonger, vilket gör beräkningen mer lik verkligheten. 

 

I BBR står det att alla rum eller en avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer 

än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är 

möjligt. Det går att fundera över hur beräkningarna ska göras, är det nödvändigt att 

varje enskilt rum ska beräknas var för sig säger L. Estlander.  
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Kraven på DF borde inte vara så höga, det borde vara olika krav beroende på ett rums 

funktion. Det borde finnas lite flexibilitet av kraven, ett DF på 0,8% borde betraktas 

som ett acceptabelt minimum för dagsljusfaktorn. Ligger det däremot nedåt 0,5% DF 

då är det ett problem P. Rogers. 

 

Boverkets byggregler borde ses över och anpassas till dagens förhållanden.  Ett 

exempel på detta är i bostäder, nuförtiden vistas personer inte vid beredningsytor i 

köket fullt så länge som det gjordes en gång i tiden. När det gäller matlagning och 

beredning finns det modernare teknik idag vilket reducerar tiden vi spenderar i köket, 

till skillnad mot när kravet skrevs. Dessutom konsumerar vi alltmer 

halvfabrikat/färdiglagat, vilket yttermera förkortar tiden för beredning anser K. 

Andersen.  

 

P. Rogers anser att en sak som borde ses över är att alla rum inte behöver uppnå 

samma kravnivå. Jag tror inte att ett sovrum behöver samma tillgång på dagsljus som 

en matplats, förskola eller ett dagis. Det skulle gå och göra kraven lite flexiblare, olika 

krav för olika rum. Tröskelvärdet borde sänkas en bit, för att det ens ska bli möjligt att 

uppfylla kraven. 

 

SIS (Swedish Standards Institute) vill plocka bort standarden SS 91 42 01 eftersom att 

den har en annan mätmetod för bestämning av dagsljusvärde än standarden för 

energiberäkningar SS-EN 15193:2007 Byggnaders energiprestanda – Energikrav för 

belysning. Enligt den gamla standarden SS 91 42 01 mäts dagsljuset endast i en punkt 

i rummet som ska vara 1 m från den mörkaste sidoväggen och 0,8 m över golvet. 

Standarden för energiberäkningar hänvisar däremot till SS-EN 12464-1 Ljus och 

belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1 – Arbetsplatser inomhus, för 

bestämning av ljusvärdet. Enligt SS-EN 12464-1 avsnitt 4.4 Illuminance grid, ska 

ljusvärdet mätas i flera punkter enligt ett rutnät som bestäms enligt standarden. 

Rutnätet får vara högst 10 m stort och går att använda för både horisontella och 

vertikala ytor (L. Estlander). 

 

B. Sundborg anser att resultaten borde ligga långt över de gränsvärden som idag är 

kraven för dagsljusfaktorn. Desto fler riktvärden man kan få in genom miljöbyggnad 



 43 

och boverkets byggregler, desto bättre. Fortsätta att utveckla klassningssystemet.  

Förutsättningarna är olika i delar av landet, detta är något kraven borde ta hänsyn till. 

 

Byggnadsnämnden borde kräva en verifiering av dagsljuskraven i kontrollplanen om 

de anser att detta är en kritisk fråga för ett enskilt projekt. Det anser jag att en ny 

standard borde ta hänsyn till, så att det blir enkelt att verifiera kraven på dagsljus eller 

solljus, som det är krav på för bostäder. En ny standard eller nya byggregler behöver 

inte nödvändigtvis vara så detaljerade. I föreskrifterna räcker det kanske med en 

ändring med hänsyn till ändrade bostadsvanor och beräkningsmetoder (L. Estlander).  

 

Vem ansvarar att dagsljuskraven efterföljs?  

Det är byggnadsnämnden som har tillsynsansvaret enligt PBL. En lösning hade 

kunnat vara att skriva in det som en punkt i kontrollplanen. Det är byggherren som 

ansvarar för att kraven följs, är byggherren nöjd och byggnadsnämnden inte gör några 

anmärkningar då är det ingen annan som kontrollerar detta. Konsekvenserna kan bli 

att det inte går att miljöcertifiera byggnaden (L. Estlander)  

 

P. Rogers menar att om kommunen som behandlar byggloven inte kräver att kraven 

för dagsljus uppfylls kommer inget att hända. Kommunen har ett stort ansvar när det 

kommer till att dagsljusfrågan lyfts upp. Jag har fått flera projekt nu där arkitekten har 

blivit tillfrågad av kommunen att visa upp att kraven för dagsljus uppfylls. Det är en 

inställning som har förändrats, förut var det aldrig frågan om att kommunerna ville se 

att dagsljuskraven uppfylldes. Detta görs i bygglovskedet vilket betyder att ändringar 

fortfarande kan göras. Det här är en stor förbättring i processen och jag tror att det 

mesta handlar om att kommunerna börjar ställa vissa krav. 

 

Bygglovshandläggarna ska egentligen inte ge bygglov för något som inte uppfyller 

kraven, men där slarvas det väldigt ofta. Däremot tror jag att de är mer observanta på 

detta i tätorter, i Stockholm stad är det definitivt så säger K. Andersen. 

 

Hur ska uppfattningen kring dagsljus ändras? 

Det bästa sättet att förändra dagsljustänket i byggbranschen enligt P. Rogers är att 

påverka Boverket. Om en ändring görs i BBR kommer MB efterfölja de nya kraven 

och riktlinjerna. Den viktigaste fokusarean är inte MB utan att största fokus måste 
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läggas på Boverket och nivån på kraven. När det kommer till dagsljus och fönster 

finns det inget energitänk, det anses bara ge en ökad solvärmelast och energiförluster. 

Ett exempel är att den el som används för att driva värmepumpen räknas till en 

byggnads energiförbrukning. Samtidigt kan du slösa bort hur mycket el som helst på 

belysning eftersom det inte räknas till energiförbrukningen. Du kan till och med räkna 

belysningen som tillskottsvärme under vintermånaderna. I verkligheten är en kWh till 

värmepumpen samma som en kWh till belysningen, så ser det inte ut i andra 

europeiska länder. 

 

Finns det brister i beräkningsmetoderna? 

Default-värdena i programvaror för ljusberäkningar är väldigt varierande och ibland 

verkar de helt felaktiga. Jag har t.ex. hittat default-värden på ljust trä som motsvarar 

en reflektans på vitaste vitt, vilket är uppenbart felaktigt säger H. Bülow-Hübe. I 

realiteten är ljust trä mycket mörkare. Det finns alltså en risk att man överskattar 

dagsljusfaktorn om inte ingångsvärdena kritiskt granskas. Och många användare 

ifrågasätter sannolikt inte default-värden när en programtillverkare tillhandahåller 

dem. Jag har en annan forskarbakgrund och erfarenhet än de flesta. Jag har t.ex. varit 

med om att mäta optiska data på massvis av solskyddsprodukter, och har läst mycket 

forskningslitteratur, så jag kan se vad som verkar rimligt. Mörka heltäckningsmattor 

ligger kanske på 5-10 % reflektans, men i vissa fall räknas de ändå på kanske 50 %. 

Även om man kan förändra kulörer i efterhand borde det finnas lite bättre 

handledning i rimliga värden. 

 

Reflektionstalen på rumsytorna påverkar Dagljusfaktorn mycket, man borde till 

exempel inte få välja vitt golv eftersom det påverkar jättemycket. Vita golv är 

ovanliga och förblir kanske inte vita så länge anser H. Bülow-Hübe.  

 

SIS Standarden gäller bara för den förenklade beräkningsmetoden enligt de allmänna 

föreskrifterna för dagsljus i BBR avsnitt 6:322. Denna beräkning får bara tillämpas 

under vissa omständigheter, i rum med en viss storlek och vissa dimensioner, 

fönsterplacering, glassorter, avskärmningar utifrån. Det är förmodligen ganska få fall 

där den metoden kan tillämpas.  Den förenklade metoden för beräkning av glasarea är 

ursprungligen skriven för miljonprogrammet, för hus som stod 50 meter ifrån 

varandra och rum med begränsade storlekar utan öppna planlösningar och 
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fasadelement med ett fyrkantigt fönster mitt i. Idag ser inte hus ut så, vilket betyder att 

det är väldigt få fall som schablonmetoden är tillämpbar. Den förenklade 

beräkningsmetoden fungerar som regel inte heller i lokaler, där det ofta är större hus- 

och rumsdjup menar L. Estlander.  

 

Vilka parametrar i dagsljusfaktorn anser du lättast att påverka? 

Beroende på i vilket skede i processen som dagsljusfrågan kommer in är 

påverkansmöjligheterna olika stora menar H. Bülow-Hübe. Om det är ganska sent i 

projektet är det kanske bara fönsterytan som kan påverkas, som inte påverkar 

rumssamband och som därmed inte är så kostnadsdrivande som att rita om hela 

planlösningen eller förändra hela husets djup. Jag har varit med om att kräva större 

fönster i enskilda rum för att tillgodose dagsljuskravet, vilket är rakt emot det som jag 

brukar önska i min roll som energisamordnare. Normalt sett brukar energikravet vara 

överordnat och det vanliga har ju varit att man varit den tråkiga personen som 

kommer med krav på att begränsa eller att minska fönsterytan för att få ner 

energianvändningen till projektets mål.  

 

Är det små avvikelser går det kanske att ändra till ett fast fönster istället för ett 

öppningsbart, vilket ger en lite större glasandel. Med dagens krav på 

lågenergibyggnader, passivhus som yttersta exemplet, välkomnar jag egentligen bara 

att vi tar ett större helhetsgrepp kring husets utformning, där inneklimat och dagsljus 

är ytterligare aspekter som måste få lov att ta sin plats i diskussionen anser H. Bülow-

hübe.   

 

Om förändringar behöver genomföras anser P. Rogers att det först bör fokuseras på att 

ändra material och färg på materialen. Golvfärgen är någonting som påverkar väldigt 

mycket, reflektion från olika färger har stor variation. Fönsterprofil, färg och färg på 

balkong har stor inverkan på DF. Steg två är att ändra fönsters storlek och placering. 

Ofta kan det här vara lite känsligt för arkitekten, ändringar av färg och material brukar 

ofta bli mer accepterade. Steg tre är att förminska balkongerna eller göra små 

förändringar på byggnadsgeometrin. Det fjärde steget är att ändra hela 

byggnadskroppen. Är det till exempel en stängd innergård behöver kanske en sida 

öppnas. Stegen är kopplade till kostnader, desto högre steget är ju högre är 

omkostnaderna. Ofta kostar det ingenting att ändra färg och material i de tekniska 
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handlingarna. Ändringar i ritningar generar en del kostnader och att ändra hela 

huskroppen blir väldigt dyrt.   

 

Kan du rekommendera en process till att nå ett högt betyg för dagsljus i 

projekteringsskedet?  

Det första är att tänket måste komma in i ett tidigt skede i projektet. Det andra är att 

Boverkets och Miljöbyggnads riktlinjer måste utvecklas för att underlätta processen 

för att nå goda dagsljusförhållanden anser B. Sundborg. 

 

S. Olsson tror att det är mycket viktigt att arkitekten redan vid första skissen börjar 

tänkta på hur kraven ska uppfyllas för framförallt dagsljus men även för många andra 

indikatorer. Det finns inga genvägar, det gäller att få in någon med kunskap inom 

Miljöbyggnad tidigt i skissarbetet.  

 

Det viktigaste är att komma in tidigt, eller rättare sagt att uppmärksamma frågan i tid.  

Kanske redan i programskedet, det är bra om det finns en medvetenhet av att 

byggnaden ska miljöcertifieras redan i gestaltnings-skedet. Arkitekten har alltid med 

sig kraven på tillgänglighet när hen ritar en byggnad, på samma sätt skulle de kunna 

ha med sig kraven på dagsljus säger K. Andersen. 

 

Det gäller att arkitekten bryr sig och tar hänsyn till kraven som finns. Det funkar inte 

att kraven bara tillsidosätts. Dagsljusfrågan bör vara med från början i projektet, 

kommer det in i bygghandlings fasen är det ofta för sent. Här går det att ändra lite färg 

och material men det räcker sällan till. Det bästa är om arkitekten gör en skiss som 

sedan granskas av en sakkunnig som ger en feedback på saker som bör ändras. 

Arkitekten får nu en chans att göra dessa ändringar till nästa skiss, inga beräkningar 

än så länge. Innan systemhandlingarna skulle jag föreslå att det görs lite 

preliminärberäkningar, men bara på några utvalda rum i huset som skulle kunna vara 

problematiska säger Paul Rogers. 

 

H. Bülow-Hübe. säger att arkitektkontoren måste granska sitt eget arbete i tid, det är 

viktigt att arkitekten tillägnar sig kunskap om kraven, för det är de som har 

gestaltningsansvaret. Det är de som lägger fast rumssambanden och ägnar sig åt 

fasadutformningen. Om arkitekten inte har den kompetensen, ja, då är det viktigt att ta 
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med en konsult eller en sakkunnig på området dagsljus redan i ett tidigt skede i ett 

projekt.  

 

Det finns alla möjligheter idag för arkitekterna att kunna göra dessa snabba analyser, 

eftersom 3D-projektering eller BIM-projektering blir alltmer av en vardag. Då har 

man redan från första skisskedet tillgång till verktyg för att göra dagsljusanalyser på 

sin 3D-ritade modell. Det finns verktyg idag där du i princip helt interaktivt kan se hur 

en designförändring påverkar dagsljusfördelningen, och vi pratar på mitt företag 

mycket om parametrisk design säger H. Bülow-Hübe.  

 

Har man de (dyra) interaktiva verktygen får man kanske använda 

ljusberäkningsprogram som samspelar med 3D-verktygen på ett enkelt sätt. Kanske 

får man fundera på hur ofta man tar ut modellen och gör en dagsljusanalys, det blir då 

en processfråga. När detta blir mer tillämpat kommer det samtidigt att leda till ny 

kunskap hos de som utformar husen, då de oftare får snabb feed-back på sina 

designidéer menar H. Bülow-Hübe.  

 

B. Sundborg säger att det diffusa ljuset och det direkta dagsljuset måste få en 

viktigare plats i kraven, bättre riktlinjer. I projekteringen bör man inte i första hand 

jobba med fönsterareor, även om det är det enklaste sättet att nå bättre 

inomhusvärden. Jag tänker i första hand på geometriska lösningar som att vrida husen 

45 grader, att skapa infallsvinklar genom att placera hus på ett specifikt sätt. Istället 

för att ha en rak fasad går det att ha en veckad fasad för att få in mer dagsljus. Även 

att placera burspråk utefter en fasad kan ge mycket goda dagsljusförhållanden i en 

bostad.  
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7.0	  Diskussion	  

Resultatet av litteraturstudien visar att människor påverkas både psykiskt och fysiskt 

av dagsljus. Studien åskådliggör vikten av att projektera för att uppnå goda 

dagsljusförhållanden. Resultatet av enkäten och intervjuerna visar att det finns 

problem med att nå goda dagsljusförhållanden idag. I resultatet från enkäten går det 

att utläsa att majoriteten av de som arbetar med MB upplever att dagsljusindikatorn är 

den som är svårast att uppfylla kraven för. Genom intervjuer med sakkunniga inom 

dagsljus har en process för att uppnå bra dagsljus i byggnader tagits fram, resultatet 

pekar på vikten av att ha med dagsljusfrågan tidigt i ett projekt. 

7.1	  Resultatet	  	  

Dagsljuset påverkar allt i från människors humör, nervsystem, beteendemönster, syn 

och mycket mer därtill. Vår studie visar att det inte går att ersätta det naturliga 

dagsljuset med artificiell belysning när det kommer till hälsopåverkan. Människor har 

ett väsentligt behov av att ha tillgång till dagsljus för att upprätthålla ett välmående. 

Det naturliga ljuset är såpass komplext att det i dagsläget inte kan ersättas med 

artificiellt ljus, kanske är det något som kommer att ändras i framtiden, däremot 

kvarstår nödvändigheten av att ha utblick genom fönster. En kombination av 

artificiellt ljus med dagsljusets egenskaper och tillgång till utblick skulle kunna vara 

en lösning för att sänka kraven på dagsljusfaktorn. 

 

I artiklarna går det att utläsa vikten av att projektera och planera en byggnad för att få 

en god nivå av dagsljusinsläpp. Det finns ett starkt samband mellan goda 

dagsljusförhållanden i byggnader och en ökad kvalitet på inomhusmiljön. För mycket 

dagsljus i en byggnad kan ha betydande negativa effekter.  

 

Problemet med att nå goda dagsljusförhållanden idag handlar mycket om att städerna 

förtätas, energikraven har stramats åt och kunskapen hos arkitekter har gått förlorad. 

Att uppfylla kraven som ställs i BBR för dagsljus är troligtvis inget problem som har 

uppstått de senaste åren. Anledningen till att det blivit mer påtagligt nu, är 

Miljöcertifieringssystemens krav på verifiering. När det uppenbart visar sig att 

kunskapen om att uppfylla kraven på dagsljus idag inte finns, anser vi att en ändring 

måste ske, skolorna har ett ansvar att lyfta upp frågan och öka kunskapen.  
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Det blir ganska tydligt att det finns svårigheter att applicera BBRs allmänna råd om 

dagsljus, framförallt AF metoden, på dagens byggnader. Eftersom en stor del av 

byggnaderna i Sveriges städer inte uppfyller dagsljuskraven. En anledning till det är 

troligen att den förenklade beräkningsmetoden som BBR hänvisar till är gjord för 

miljonprogrammet, vilket hade helt andra förutsättningar än idag.  

 

För att uppnå kraven som ställs på dagsljus kan det innebära att vissa uppoffringar får 

och bör göras, då det finns starka samband mellan valen av ytskikt i en byggnad och 

dagsljusfaktorn. Förtätning av städer kan anses vara bra för ett hållbart samhälle, men 

det försvårar processen med att uppfylla dagsljuskraven. Här måste en avvägning för 

att på bästa sätt uppfylla båda delarna göras.  

 

Bostäder används idag på ett annat sätt än tidigare, med nya tillredningsredskap 

spenderar vi mindre tid i köket, den avskiljbara delen för ett kök behöver antagligen 

inte ha samma tillgång på dagsljus som matsalen. Troligtvis behövs det inte lika stor 

tillgång till dagsljus i ett sovrum som i ett klassrum om inte sovrummet används som 

arbetsrum. Det finns många anledningar till att kraven som ställs på dagsljus borde 

specificeras utifrån ett rums användningsområde. Genom studien kan vi se att det här 

verkligen är någonting som BBR borde ta till sig och försöka ändra i kraven. 

 

I dagsläget finns det studier som visar på hur dagsljus påverkar människor som 

befinner sig i en byggnad, detta ligger till grund för kravet i BBR. Något intressant är 

varför det satts ett specifikt värde på dagsljusfaktorn. Bygger råden om 

dagsljusfaktorn på studier eller stadgades dessa för att det inte var något problem att 

uppnå 1,0 % DF på den tiden? Idag behövs studier för vad som är en relevant nivå på 

dagsljus inomhus för människors välbefinnande. Eventuellt måste nya krav baseras på 

kunskap om dagsljusbehov och förutsättningar för att nå goda dagsljusförhållanden. 

Vi bor i ett land med långa mörkersäsonger vilket gör det extra viktigt med god 

tillgång till dagsljus i byggnader. 

 

Majoriteten av de tillfrågade personer som arbetar med MB eller dagsljus anser att 

dagsljusindikatorn är den svåraste indikatorn att uppnå kraven för i MB. Trots att 

många anser att det är svårt att nå upp till kraven för dagsljus tycker de flesta ändå att 

dagsljus är en aspekt som ska vara med i en miljöcertifiering. Anledningarna till att 
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det är en svår indikator att uppfylla är många, men flera av de inblandade anser att det 

är en både dyr och tidskrävande indikator i jämförelse med andra indikatorer. Andra 

anser att reglerna känns otydliga och svårtolkade. En av Miljöbyggnads grundtankar 

är att systemet ska vara enkelt och kostnadseffektivt, vilket går helt emot 

uppfattningen som många involverade personer har idag. Det här är något SGBC bör 

se över om systemets grundtankar ska efterföljas.  

 

Var fjärde svarande anger att de har fått avsäga sig certifiering eftersom att 

ritningarna visar att dagsljuskraven inte går att uppfylla. Trots att certifieringen uteblir 

och kraven för dagsljus inte kan uppfyllas genomförs byggprocessen i många fall 

ändå. Vi anser att det är väldigt konstigt med tanke på att det är ett myndighetskrav 

som ligger till grund för MB. Det betyder att många byggnader som byggs idag inte 

uppfyller myndighetskraven. Detta är något som byggnadsnämnden ska kontrollera 

men eftersom det inte finns med i kontrollplanen regleras det inte. Här anser vi att 

byggnadsnämnden måste ta sitt ansvar och få till ett smidigt sätt att kontrollera det på. 

Ett förslag är att byggnadsnämnden tar med det som en kontrollpunkt.  

 

Genom resultatet i enkäten går det att utläsa att den huvudsakliga uppfattningen om 

beräkningssätten är att de anses rättvisande. Många av de svarande använder sig av 

den förenklade metoden, som enligt vår uppfattning sällan är applicerbar, till exempel 

får den endast användas om fönstren har 2 eller 3 klara glas. Vår aspekt av det hela är 

att om certifieringen därefter går igenom, då handlar det plötsligt om att granskaren 

inte har kunskap i frågan. Eftersom att resultatet inte utvisar när och var den 

förenklade metoden har använts, går det heller inte att fastslå att fel har begåtts. 

Dagens byggnadsteknik och arkitektur talar för en viss okunskap när det kommer till 

beräkning av dagsljus. 

 

Den generella uppfattningen som går att utläsa i resultatet från både enkäten och 

intervjuerna är att dagsljusfrågan bör vara med från början i byggprocessen om kraven 

smidigt ska uppfyllas för dagsljusindikatorn. Arkitekterna får press på sig från 

beställaren som ställer krav att byggnaden blir tillräckligt yt-ekonomisk. Troligtvis 

kommer inte arkitekten ödsla tid på något (dagsljus) om beställaren eller myndigheter 

inte ställer krav. Här anser vi att det är viktigt att redan från början i ett projekt veta 

om byggnaden ska certifieras, då kan tanken finns där redan vid första skissen. Det 
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här är ett krav i byggreglerna som inte prioriteras. Vi anser att om myndigheterna 

sätter ett krav som måste verifieras för att ge bygglov kommer arkitekterna att anpassa 

sig efter det.  

 

I en eventuell ny standard borde det finnas en tydlig beskrivning av hur 

dagsljusfaktorn påverkas. Standarden skulle kunna ta upp steg för steg vad som är 

viktigt att tänka på under projekteringen för att nå goda dagsljusförhållanden. Detta 

eftersom att det finns starka samband mellan dagsljusfaktorn och val av material, 

fönsterstorlekar och avskärmningsvinklar.  

 

Vi anser att rapporten är representativ för hur dagsljusindikatorn i MB uppfattas av 

personer som arbetar med frågor kring ämnet. Det huvudsakliga resultatet i rapporten 

bygger på intervjuer och en enkät där personer med kunskap inom ämnet har besvarat 

våra frågor. Genom det metodval som tillämpats i rapporten har vi kunnat nå ut till en 

stor del av de personer som är certifierade i MB för att få en generell bild, samtidigt 

har vi genom intervjuer kunnat gå in på djupet i specifika frågor till sakkunnig. 

Litteraturstudien har visat att dagsljusfrågan är viktig. Hade det funnits mer tid skulle 

praktiska exempel kunnat styrka resultatet, till exempel genom att analysera hur 

nybyggda hus som inte certifierats klarar dagsljuskraven eller inte. 

 

Den viktigaste slutsatsen som kan utläsas av studien är att om goda 

dagsljusförhållanden och krav för dagsljus ska uppfyllas måste frågan tas upp i ett 

tidigt skede under projekteringsstadiet. 

7.2	  Process	  för	  att	  uppnå	  kraven	  för	  dagsljusindikatorn	  i	  Miljöbyggnad	  

Processen för att underlätta projekteringen samt att uppnå kraven för 

dagsljusindikatorn har tagits fram genom resultatet i studien. Genom att följa 

processen kan det underlätta projekteringen för att uppnå kravnivåerna i 

dagsljusindikatorn. 

 

Processen som tagits fram är anpassad för att användas från första skiss i 

programhandlingsskedet tills det att systemhandlingarna är färdiga. Kommer 

dagsljusfrågan in försent i processen försvårar och begränsar det möjligheten till att 

uppnå kraven.   



 52 

 

Punkter att ta hänsyn till för en lyckad dagsljusprojektering: 

• Det är viktigt att från början i byggprocessen veta att byggnaden ska 

miljöcertifieras. 

• Det kan vara avgörande att få in tänket på dagsljus i ett tidigt skede. 

Dagsljusfrågan måste finnas i åtanke redan vid första skissen.  

• Arkitekten bör ha tillräckliga kunskaper för att kunna granska och avgöra om 

kraven uppfylls. Annars bör en sakkunnig på området konsulteras och 

samarbeta med arkitekten.   

• Valet av var byggnaden ska placeras samt hur den utformas är av stor vikt. 

• Enklare beräkningar i de mest kritiska rummen bör genomföras i 

systemhandlingsskedet.  

Har processen gått till bygghandlingsskedet kan det ofta vara svårt att uppnå 

kravnivåerna. Det kan bli tids- och kostnadskrävande att göra de nödvändiga 

förändringar som krävs för att uppnå kraven. I det här skedet finns det ändå vissa 

parametrar som fortfarande går att påverka. Dessa är rankade i stegen nedan efter tid 

och kostnader, det första steget är minst omfattande i processen.   

1. Ändra material eller färg på material för ökad reflektans inomhus. 

2. Ändra fönsterstorlekar (glasareor) och placering för att öka dagsljusinsläppet. 

3. Minska balkongdjup eller försök med mindre förändringar av 

byggnadsgeometrin, till exempel förskjutningar av balkonger.  

4. Ändra stora delar av byggnadsutformningen (gör om processen).  

7.3	  Fortsatta	  studier	  

Efter att resultatet från undersökningen sammanställts har två idéer till fortsatta 

studier uppdagats. Det första förslaget är att göra en analys över nybyggnationer i 

stadsmiljö där dagsljuset studeras för att se hur stor andel av nya byggnader som når 

Boverkets mål på god dagsljustillgång. En sådan undersökning skulle kunna leda till 

att byggnadsnämnden får upp ögonen för problemet och eventuellt börjar ställa krav 

på verifiering av dagsljus för att få bygglov.   

 

Det andra förslaget på fortsatta studier behandlar beräkningsprocessen för verifiering 

av dagsljus. Som slutsatsen visar är dagens beräkningssätt inte tillräckligt moderna 

och anses av många som svårtolkade. Skulle dagens regler kunna uppdateras för att 
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enklare kunna applicera på dagens sätt att bygga? En studie om medelvärde på 

dagsljusfaktorn är en mer passande beräkningsmetod på dagens byggnader bör 

undersökas. 

8.0	  Slutsats	  

Dagsljus har en viktig påverkan på människors välmående, det påverkar människors 

humör, nervsystem, beteendemönster, syn och dygnsrytm. Dagsljus har en positiv 

effekt på människors prestationsförmåga. Det är viktigt att dagsljus är en del i 

människors vardag. I dagsläget går det inte att ersätta dagsljus med artificiellt ljus. 

Bra tillgång till dagsljus i byggnader ökar kvaliteten på inomhusmiljön. Felaktigt 

projekterat dagsljusinsläpp kan ge negativa effekter som bländning, höga temperaturer 

och minskad produktivitet.     

 

Det är idag svårt att nå goda dagsljusförhållanden i byggnader. Anledningarna är 

bland annat att det byggs tätare i städerna, åtstramade energikrav och kunskapen som 

krävs för att nå goda dagsljusförhållanden saknas ofta. Andra orsaker är att kvantitet 

prioriteras före kvalitet samt att dagsljusfrågan ofta har en låg prioritet i 

byggprojekten. Idag finns det ingen vilja till att göra uppoffringar för att nå bättre 

dagsljusförhållanden. Mindre balkonger, byta material eller färger är exempel på 

förändringar som kan göras. Kravet på god dagsljustillgång i BBR är bra som det är 

idag däremot är de allmänna råden i BBR som MB baserar sina krav på omoderna, 

svårtolkade och svåra att applicera på dagens byggnader.   

 

Resultatet av studien visar att dagsljusindikatorn är den indikator som är svårast att 

uppnå kraven för i MB. Samtidigt är det en viktig indikator som bör finnas med i ett 

certifieringssystem, eftersom att den påverkar inomhusmiljön.  

Det finns många anledningar till varför det är svårt att uppnå kraven för 

dagsljusindikatorn i MB. Det huvudsakliga problemet är att dagsljusfrågan inte tas 

upp i ett tidigt skede i projekteringsfasen. Verifiering av indikatorn kan vara både dyr 

och tidskrävande. I många fall där dagsljusindikatorn stoppar miljöcertifieringen 

genomförs byggprocessen ändå, eftersom byggnadsnämnden sällan verifierar 

dagsljuskravet.  

 



 54 

I detta arbete presenteras ett förslag på en process för att underlätta projekteringen av 

dagljusindikatorn i MB. Studien visar att de viktigaste faktorerna är att dagljusfrågan 

och att vetskapen om att byggnaden ska miljöcertifieras måste finnas med i ett tidigt 

skede i byggprocessen. För att processen ska effektiviseras krävs att:  

• Kommunerna som styr detaljplanerna bör se över dessa 

• Husägarna/hyresgästerna kan behöva göra uppoffringar  

• Boverket bör se över de allmänna råden  

• Arkitekterna bör inneha kunskapen  

• byggherrarna bör inte prioritera bort dagsljusfrågan  
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10.0	  Bilagor	  
Bilagorna hänvisas nedan i ordningen som visas.  

10.1	  Bilaga	  1	  –	  Enkäten	  

10.1	  Bilaga	  2	  –	  Intervjuer	  
 



	  

	  

10.1 Bilaga 1 – Enkäten 
I denna bilaga redovisas enkäten i sin helhet, med alla frågor och alla kommentarer 

som mottagits. 

Innehållsförteckning	  Bilaga	  1	  Frågor	  från	  enkäten	  
1. Vilken yrkesgrupp identifierar du dig med i första hand?	  .............................................	  1	  
2. Är du certifierade inom Miljöbyggnad?	  .............................................................................	  3	  
3. Inom vilken klimatzon har/är du till största del verksam i?	  ..........................................	  3	  
4. Vilken Indikator upplever du som svårast att uppnå?	  ....................................................	  4	  
5. Anser du att det är relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån 
dagsljusförhållanden? *	  ..............................................................................................................	  9	  
6. Hur viktig anser du att dagsljusindikatorn är i förhållande till Miljöbyggnads 
andra indikatorer? *	  ..................................................................................................................	  10	  
7. Hur stor del i ett helt projekt tar dagsljusindikatorn upp tidsmässigt? *	  .................	  10	  
8. (Nybyggnad) Har du upplevt att det är svårt att nå följande betyg för 
dagsljusindikatorn? *	  ................................................................................................................	  11	  
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 1. Vilken yrkesgrupp identifierar du dig med i första hand? 
Antal deltagare: 190 

12 (7.5%): Arkitekt 

- (0.0%): Byggnadskonstruktör 

8 (5.0%): Entreprenör 

7 (4.4%): Fastighetsägare eller förvaltare 

79 (49.4%): Miljöspecialist 

14 (8.8%): Projektledare 

12 (7.5%): VVS-projektör 

28 (17.5%): Annat 
 

 
   Svar från det tillagda fältet: 

 

- Beställaren projektledare 

- Dagsljuskonsult 

- Energiingenjör 

- idag fuktsakkunnig tidigare platschef 
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- Energi specialist 

- Energiexpert 

- Energi- och miljöbyggnadskonsult 

- Energikonsult 

- Energiingenjör 

- Energi- och Miljöingenjör 

- Energiingenjör 

- Konsult 

- Miljökonsult 

- Byggnadsingenjör 

- miljökonsult 

- inköpschef bostadsprodusent 

- Energiingenjör (energi- och miljösamordnare) 

- hållbarhetschef 

- Energispecialist 

- Fasadkonsult 

- Glaskonsult 

- Energispecialist 

- Arbetschef 

- Energi- och miljökonsult 

- fuktkonsult, fuktsakkunnig 

- Specialist inneklimat 

- Akustiker 

- Energikonsult 

- Byggkonsult 

- Energikonsult 

- Energiexpert 
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 2. Är du certifierade inom Miljöbyggnad? 
 

Antal deltagare: 186 
 

149 (95.5%): ja 

7 (4.5%): nej 

 

	  

 3. Inom vilken klimatzon har/är du till största del verksam i? 
 

Antal deltagare: 190 

9 (5.6%): Klimatzon 1 (Norra Sverige) 

40 (25.0%): Klimatzon 2 (Mellersta Sverige) 

111 (69.4%): Klimatzon 3 (Södra Sverige) 
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 4. Vilken Indikator upplever du som svårast att uppnå? 
 

Antal deltagare: 156 
 
	  
- Ljud 

- Alla enegirellaterade 

- fuktsäkerhet 

- 12- Dagsljus 

- 12 

- Dagsljus/solvärmelast 

- Dagsljus 

- 12,15,5 

- Dagsljus 

- 12 

- Dagsljus 

- Indikator 12 

- 12 

- Dagsljus 

- Det beror på byggnaden och läge men oftast är det en fönsterrelaterat problem; 

dagsljus, solvärmelast eller termiskt klimat sommar. 

- 12 

- dagsljus 

- dagsljus 

- 12 

- solvärme 

- Dagsljus 

- Dagsljus 

- 3 

- 12 dagsljus, 3 solvärmelast, 11 sommar, 

- Dagsljus 

- 12 - dagsljus 

- Dagsljus 

- Guld 5 Ljudmiljö 

- Dagsljus 
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- 2 

- Dagsljus 

- Indikator 12 i bostäder 

- Dagsljus i kombination med Solvärme beroende på typ av byggnad 

- 12 

- 8 

- dagsljus 

- 12 

- 3 och 11 

- Dagsljus 

- 12 

- Indikator 12 Dagsljus 

- dagsljus 

- Dagsljus 

- Dagsljus och solvärmelast 

- 12 

- Ingen är svår om man har rätt tänk från början. 

- Glas 

- dagsljus 

- ? 

- Dagsljus & Solvärmelast 

- Dagsljus och Solvärmelast 

- Dagsljus (även solvärmelast och termiskt klimat är knepiga) 

- 12 

- 12 

- Dagsljusfaktorn 

- 3 

- Dagsljus 

- kombination av energi och dagsljus 

- dagsljus 

- Dagsljus 

- Dagsljus i kombination med solvärmelast 

- 11 

- Dagsljus, Solvärmelast 
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- Indikator 15 

- Solvärmelast 

- Indikator 12 dagsljus. Dock alltid projektspecifikt vad som är svårast. 

- Dagsljus 

- 12 

- 1 

- Dagsljus 

- svårt vara kategoriskt, men 12 ger upphov tillmest "diskussion" 

- Dagsljus 

- Dagsljus 

- Energislag 

- 12 

- guld på värmeeffektbehov 

- Dagsljus 

- dagsljus, tk sommar 

- Energi 

- 12 

- dagsljus 

- 3 

- Dagsljus 

- Beror på betygsnivå - men dagsljus 

- Dagsljus 

- 11 i kombination med 12 

- dagsljus 

- 12 och guld på 15 

- Ind 12 Dagsljus 

- indikator 12 dagsljus 

- ind.12 dagsljus 

- Dagsljus 

- 3, 10, 11, 12 

- Dagsljus 

- 15 

- dagsljus 

- 12 Dagsljus 
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- 12 dagsljus 

- Dagsljus 

- dagsljus 

- 12. Dagsljus 

- Dagsljus 

- Dagsljus 

- dagsljus 

- 1 

- Energikraven 

- 12 - Dagsljus 

- dagsljus 

- dagsljus 

- 12 dagsljus 

- Dagsljus och termiskt klimat 

- vet ej, jobbar ej med certifiering 

- dagsljus 

- dagsljus och solvärmelast 

- Fuktsäkerhet 

- 12 

- Solvärmelast 

- dagsljus 

- 12* (*Men det beror på hur en ser det) 

- nyttjaryttrande 

- Indikator 12 

- 3 vs 12 

- Indikator12 

- termiskt klimat 

- 12 

- dagsljus 

- Dagsljus 

- Energi - SVL- Termiskt klimat- dagsljus, Akustik 

- Dagsljus 

- Dagsljus 

- 3,12 
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- Indikator 12 

- Ingen är svårare än någon annan bara man vet vad man håller på med :) 

- Indikator nr 12 

- Dagsljus 

- 12 

- Dagsljus 

- 12 

- Dagsljus, solvärmefaktor, termiskt klimat - dessa fyra är de indikatorer som är 

svårast att få till. Svårast att väga samman för att uppnå ett högt betyg för alla fyra. 

- Termiskt klimat vinter 

- 3 och 12 

- dagsljus 

- Dagsljus 

- Energi 

- Dagsljus 

- Dagsljus + material 

- Akustik 

- Dagsljus 

- Indikator 12 

- dagsljus 

- solvärmelast 

- Dagsljus 

- Dagsljus 

- Indikator 12 - Dagsljus 

- Dagsljus, Ljud 

- dagsljus 
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 5. Anser du att det är relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån 
dagsljusförhållanden? * 
 

Antal deltagare: 174 

148 (92.5%): Relevant 

7 (4.4%): Irrelevant 

5 (3.1%): Ingen åsikt 
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 6. Hur viktig anser du att dagsljusindikatorn är i förhållande till 
Miljöbyggnads andra indikatorer? * 
 

Antal deltagare: 174 

59 (36.9%): Bland de viktigare indikatorerna 

59 (36.9%): Alla indikatorer är lika viktiga 

35 (21.9%): Bland de mindre viktiga indikatorerna 

3 (1.9%): Helt oviktig, borde tas bort från miljöbyggnad 

4 (2.5%): Ingen åsikt 

	  

 7. Hur stor del i ett helt projekt tar dagsljusindikatorn upp tidsmässigt? * 
 

Antal deltagare: 173 
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 8. (Nybyggnad) Har du upplevt att det är svårt att nå följande betyg för 
dagsljusindikatorn? * 
 

Antal deltagare: 171 

	  
 

9.Kommentarer till fråga 8. 
Antal deltagare: 55 

Även om man "bara" siktar på Brons krävs noggrannhet och att man väljer rum etc. 

enligt kriterierna 

- Har oftast problem med denna indikator, kan ha några enstaka "klassade" rum. Har 

haft två projekt som inte lyckats klassa pga av att vi missat dagsljuset. 

- Vanligtvis för nybyggnad går det bra, men eftersom många arkitekter och andra 

discipliner upplever indikatorn som oklar tar den upp mycket tid. Jag känner till ett 

fall av nybyggnad där andra byggnader skuggade och guld därför var svårt att uppnå. 

- Det är aldrig svårt att uppnå ett visst betyg för en indikator. Det kräver bara mer 

eller mindre arbete och instruktioner till arkitekt. 

- De projekt jag varit Miljöbyggnadssamordnare för har alla siktat på nivå Guld. 

- Det kan vara jättelätt eller jättesvårt. Det beror på byggnaden. Det som brukar vara 

svårt är att få bra på både solvärmelast, termiskt sommarklimat och dagsljus. På 

samma sätt är det svårt att säga hur stor procentandel som dagsljusfaktorn tar 

(föregående fråga) Det som brukar ta tid är att hitta fönster som passar för alla ovan 

nämnda indikatorer så att man i slutändan uppnår det totalbetyg man vill ha.  

 

Men som jag har förstått det så är det problem med dagsljus pga att de normer som 

finns är utformade före moderna simuleringprogram fnns tillgängliga vilket gör att de 

är utfårmade med "både hängslen och livrem" 

- Som byggentreprenör, platschef, byggde jag en förskola med krav som guld. I detta 

fallet kanske det inte medförde så mycket mer jobb för mig, men var det för min 
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arkitekt iaf. Ett problem som kan uppstå är när de olika indikatorerna påverkar 

varandra, vilket de ofta gör. Ökar jag eller repsketive minskar något så kommer det 

påverka en annan indikator. Exempelvis om jag har ett mindre rum där en stor del av 

ytterväggen består av fönsteryta, kommer jag uppnå dagsljuset utan problem men 

istället kommer solvärmelast- respektive värmelasttalet gå i taket. Samt att 

innerklimatet påverkas både vinter och sommar. Tror ni förstår principen?  

Flertalet indikatorer hänger ihop och därför kan det ibland vara svårt att hitta den rätta 

balansen, vilket är ett måste för inte minst guld. 

- Beror mycket på hur tidigt man kommer in i projektet och kan påverka arkitekten. 

Tyvärr kommer miljöbyggnadssamordaren in för sent och då kan det vara betydligt 

svårare att nå ett högt betyg för dagsljus. 

- Det beror ju på vilka krav man har på de andra indikatorerna och vilken typ av rum 

det är och om man inte vill ha stora fönster i byggnadens uttryck. 

- Guld och Silver har samma krav förutom enkät i färdig byggnad. 

- Beroende på byggnadsutformning och skede man startar med arbetet kan det vara 

svårt att tom nå brons i vissa fall. (något ospecifierade frågor i allmänhet, som den 

förra, blir väldigt svårt att svara på om man inte BARA ska titta ur ett 

nybyggnadsperspektiv, man tänker ganska olika beroende på om det är ny-, 

ombyggnation eller befintlig byggnad. I förra svaret ges % på tiden som det tar att få 

ihop MILJÖBYGGNADSCERTIFIERINGEN; det tar ju inte 10-20% av tiden att 

projektera en hel byggnad map dagsljus. 

- Enkäten för Guld känns väldigt osäker. 

 

Dagens förtätade detaljplaner går inte alltid hand i hand med dagsljuskraven i 

Miljöbyggnad. 

Problem med otydlighet fråg SGBC´s sida och deras egna tolkningar av SS 914201. 

Deras egna "fria" tolkningar av standarden skapar otydlighet. 

Detta samt att standarden dessutom från första början inte känns varken aktuell eller 

tydligt formulerad gör det inte saken bättre. 

 

Ett stort misslyckade av SGBC i den här frågan. Deras önskan om att Miljöbyggnad 

skall vara ett kostnadseffektivt system faller tyvärr på indikator 12. 

- I de fall man behöver använda dagsljusfaktor och inte kan gå på AF-metoden är det 

svårt att uppnå och väldigt svårt att balansera mot solvärmelaster. Ofta finns det ju 
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ännu fler aspekter i ett projekt som avgör. Hur djupa rummen är brukar vara 

grundläggande konstruktionsmässigt och ekonomiskt och som finns med redan från 

detaljplan och köpt byggrätt. Det är ingenting man kan ändra på när man väl kommer 

till fönstersättning och planlösning. 

Vid simulerad dagsljusfaktor är skillnaden på betyg brons och guld inte så stor varför 

det kan vara svårt även med brons plödsligt även om man uppfyller silver med AF-

metoden. 

- Brons kan vara svårt om inte med från början. Faktiskt! 

- Beror helt på projektet, men generellt har indikatorn underskattats och åtgärder har 

krävts för att kunna uppnå det önskade betyget. 

- Jag är inte expert på dagsljus men som miljökonsult i byggprojekt upplever jag att 

just dagsljus tar omotiverat mycket tid, kraft och pengar. Det är tydligen även 

märkliga kriterier som är synnerligen stelbenta (likt Miljöbyggnad i stort) men 

framförallt verkar de inte fungera bra i praktiken - dagsljuset kan av arkitekter anses 

vara tillräckligt bra och uppfylla arbetsmiljökrav etc men utifrån Miljöbyggnads krav 

så fungerar det inte. Jag har varit med om flera projekt där man önskat certifiera enligt 

Miljöbyggnad men där det inte har gått pga dagsljuset. Det har inte varit märkliga 

eller extrema byggnader på något sätt utan det har bara inte varit möjligt att få 

Miljöbyggnads krav att fungera. 

- Det kan vara svårt i några få rum. Ofta är merparten ok. 

- Det är t o m svårt att uppnå klassat betyg i flera rum i projekt med stadsliknande 

karaktär (tät bebyggelse med små innergårdar). Framförallt eftersom att det blir så 

mkt avskärmningar att ta hänsyn till. Jag tycker att det är väldigt synd att man ofta blir 

tvungen att förstöra bra planlösningar för att klara dagsljus, t ex lägga in 

klädkammare och korridorer för att minska rumsdjup!!! Särskillt eftersom jag inte 

varit i något nybyggnadsprojekt där jag uppfattat att lägenheterna varit mörka, även 

om man i dessa bara har gjort prövning av dagsljus i bygglovshanteringen.  

 

Det är också väldigt mycket arbete med att påvisa att dagsljusfaktorn uppnås. I o m att 

många granskare kräver in flera plan, inte vara bottenvåning och normalplan, utan i 

princip alla. Att göra dagsljussimuleringar på alla rum i ett stort projekt tar mycket tid 

och är dessutom väldigt dyrt. Även om man man använder den förenklade metoden 

(ej ren AF-metod, utan utökad variant som jag inte kommer ihåg vad den heter) tar 

det en del tid, desstom måste man ofta komplettera med dagsljusimuleringar i a f, för 
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att visa att man klarar sig i vissa lägen. (Ibland är den ena metoden mer fördelaktig, 

ibland den andra). 

- Det är inte svårt att uppnå betyg för dagsljus som egen indikator men i kombination 

med framförallt energiindikatorerna är det ibland svårt att uppnå Guld. Å andra sidan 

behöver man ju inte uppnå Guld i alla indikatorer för att få Guld efter att ha 

aggregerat indikatorerna. 

- Enkätundersökning är något som ofta prioriteras bort. 

- Det är inte svårt om man vet om från början vilket betyg som ska uppnås, men 

dagsljuset måste räknas med från början. 

- Har upplevet projekt där det är både svårt och enkelt. Därtill kommentar om 

föregående fråga ang hur stor del av tiden som ind12 upptar. Dum fråga då det beror 

på hur stort projektet är. Ibland är projektet endast utvalda indikatorer (andra företag 

ansvarar för utvalda indikatorer), ibland ligger tiden för indikatorer inbakade i 

miljöbyggsamordningen och ibland tom under hela projektet VVS+energi+miljö. 

Överlag tar det iaf ca 40-800h att göra dagsljusberäkningar är vår erfarenhet. Finns 

såklart projekt som sticker ut och fallstudier etc kan göra att det drar iväg och blir 

mer. 

- Byggnader som klassas SILVER eller högre är som regel mer genomtänkta. Guld är 

ganska svårt pga aggregeringen med minst 50% guld. Dagsljus är nästan bara ett 

problem när arkitekten inte tänker till angående layouten på byggnader, vilket tyvärr 

är ett vanligare och vanligare problem. 

- Frågan är för enkelt ställd! Det beror helt på förutsättningarna. Brons kan vara svårt 

att uppnå om detaljplanen ger "fel" förutsättningar, eller om det är ett 

ombyggnadsprojekt. Det är dagsljuskravet i BBR som kan ge svårigheter, inte kraven 

i Miljöbyggnad i sig. Dock kan kravet på simulering ställa till det (dvs det kan vara 

jobbigt i ett lokal-projekt, och för bostäder bara om det är guld som eftersträvas). 

- I realiteten ingen skillnad på guld och silver 

- Kommentar på föregående fråga om tid dagsljusindikatorn tar i projektet. Menar 

man i hela byggnadens projekt eller i det arbete som läggs ned för certifiering? 

- Beror helt på hustyp, tjocka hus med kontor i kärnan fungerar inte. 

- Har inte arbetat med nybyggnad än så länge, bara befintliga byggnader. 

- Beror helt på vilken byggnad det är och vart den ligger (om den har skuggande 

grannar). Brons kan va omöjligt eller jättelätt 

- ingen större skillnad mellan guld, silver och brons 
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- Boror helt på yttre förutsättningar och således var i landet byggnaden ligger. 

- Framförallt upplever jag svårigheter att uppnå godkänt betyg på dagsljus stadsmiljö 

med skuggande byggnader, samt när arkitekterna ritar in mycket och stora balkonger. 

Har byggnaden dessutom loftgångar är det mer eller mindre omöjligt att nå Brons på 

rumsnivå. 

- Eftersom sämsta rummet avgör kan det bli svårt att nå även de lägre betygen. 

- Beror helt på projektspecifika förutsättningar. 

- Vid simulering så har GULD och SILVER samma betygskrav vilket gör det onödigt 

svårt att få GULD på indikatorn. Om ett enda rum i byggnaden t.ex. får DF 1,1 % 

mätt enligt riktlinjerna så kan maximalt betyg SILVER nås för indikatorn. SILVER 

borde ha sitt eget betygskrav på t.ex. DF 1,1 %, alternativt 1,2 % och GULD får 1,3 % 

som krav eller liknande. 

- Arkitekter vet inte att långt ner i en byggnad måste Glad arean vara större än högst 

upp. Man ritar ofta tvärtom 

- Det beror helt på hur byggnaden är designad. När vi lämnar anbud så finns 

byggnaden oftast färdigritad. Om arkitekten har haft kravet med sig så brukar det inte 

vara några problem. 

- De grundläggande planförutsättningar (t.ex.täthet, avstånd till granar, antal våningar) 

samt tidiga krav och beslut från byggherren (t.ex.husdjup, LOA, antal av glas i 

fasaden) gör att dagsljus är mindre prioriterad än energibesparingar och maximering 

av LOA. Därför är det ibland svårt att försvara bättre dagsljus. 

- Sätter käppar i hjulet tillsammans med solvärmelast och termiskt klimat. Känns som 

den minst relevant av dessa. Bra ljus kan erhållas ändå och fr.a. för djupa rum kan bra 

ljus i närheten av fönster vara helt tillräckligt. I en hel del verksamhetslokaler är det 

av ringa intresse, även om människor vistas där mer än tillfälligt. 

- Det krävs ett tätt samarbete tillsammans med arkitekter under projektering för att 

Brons ska kunna uppfyllas. 

- Har bara förstått från andra att det är just den indikatorn som är den alla svåraste. 

- Beror på typ av projekt/byggnad och hur tidigt frågan tas upp i projektet. Har 

upplevt det svårast i bostadshus i kombination med solvärmelasten. 

- Enkäter upplever vi försvårrar för guld 

- Det är detta som motiverar varför det är viktigt att indikatorn för dagsljus finns. Det 

är viktigt med dagsljus men traditionellt sett har vi varit dåliga på att tillgodose detta 
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behov. Därför är det mycket positivt att MB lyft fram detta och gett det en ny 

prioritering då nya byggnader byggs. 

 

 

Apropå förra frågan "Tid i ett projekt" - Dagsljusindikatorn upptar en del tid i 

projekteringen, men nästan ingenting i produktion då entreprenören i stort sett bara 

verkställer lösningarna från proj:en. 

- När man kommer till större byggnader med speciella verksamheter eller 

planlösningar är indikatorn lite svår. Det kan även vara så att man läggar mycket tid 

på indikatorn i projektering men sedan kanske det är så att nyttjarna ändå inte vill ha 

in så mycket dagsljus och använder lokalerna på ett sådant sätt att dagsljusfaktorn inte 

uppnås i det skedet. Det känns inte som kravet och syftet med indikatorn 

kommuniceras till nyttjare. 

- Det beror i vilket skede det beslutat att de ska certifiera. Kan vara svårt även att 

uppnå brons, där denna indikator inte uppmärksammats från början under skiss och 

projekteringsskede. 

- Svårt att klara ett godkänt betyg i tätbebyggda områden. Omkringliggande 

förutsättningar (exempelvis detaljplanen) ger begränsade möjligheter att få till 

åtgärder så att ett godkänt resultat uppnås så som kriterierna ser ut idag. 

- Jobbar med förvaltning av sjukhus, och dagsljuset är i de flesta fall nästan omöjligt 

att klara vid ny- och ombyggnation om man inte beviljas undantag. 

- Ofta får solvärmefaktor och termiskt klimat styra mer än dagsljusfaktorn för att ett 

bra klimat ska uppnås i rummet. 

- Endast jobbat i projekt med guld som beräknat betyg 

- När vi ritar bostadshus i innerstaden och i kvartersform så blir det svårt att klara tom 

BBR krav för lägenheter på gården. Det är mycket som skymmer och med en snäv 

vinkel. Det kräver en helt annan fönstersättning för dessa lägenheter. 

- Svårigheten varierar mellan projektet och beror främst av geometrin, t ex husets 

bredd och om man önskar placera vistelserum i kärnan som alltid är mörk, nästan 

oavsett hur smalt ett hus är. Kontorshus med enkel korridor undantagen, men det 

förekommer i princip aldrig i nyproduktion.  

 

I bostäder är det generellt svårt att (alls) få betyg för djupa vardagsrum, särskilt med 

balkong utanför. Är rummet mer än 4 m djupt i bostäder är det en risk att 
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dagsljusfaktorn blir för dålig. I kontor har man ofta lite mer fönster, så där kanske 

gränsen går vid ca 5 m djupa rum.  

 

En annan svårighet är miljöbyggnads stränga krav att i princip alla rum (alla utom ett) 

måste klara kraven. Om jag har ett litet projekt är det kanske relevant att få undanta 

ett rum, men i stora projekt på tiotusentals kvadratmeter blir formuleringen att ett 

enda rums betyg får höjas ett steg alldeles orimlig... Bättre då med BREEAMs sätt att 

säga att 80% av alla relevanta ytor ska klara kraven. 

- Det är oftast bara ett(eller ett fåtal) rum som det blir problem med 

- Kombinationen dagsljus/solvärmelast är lite knepig 

- Förgående fråga var otydligt formulerad. Hur stor del av projekttid. menas av 

miljötid/miljöbyggnadssamordningstid eller projekttid totalt? Dagsljusindikatorn tar i 

alla fall mycket tid i projekten och inverkar både planlösningar och fönsterstorlekar 

måste påbörjas i tidigt skede 
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 10. (Befintlig byggnad) Har du upplevt att det är svårt att nå följande 
betyg för dagsljusindikatorn? * 
 

Antal deltagare: 170 
	  

	  

 

11. kommentarer till fråga 10: 
Antal deltagare: 28 

- Helt beroende på byggnadens utformning. 

- Mycket svårt att nå högt i kvarter med innergård. även Brons är svårt i dessa fall. 

- Har ej jobbat med befintliga hus. 

- Jag ar aldrig certifierat en befintlig byggnad 

- Dagsljus bör omarbetas för befintlig byggnad. För de flesta andra indikatorer kan 

fastighetsägaren åtgärda ett klassat betyg men för dagsljus är det oftast orimligt. 

Fastighetsägare kan påverka energianvändning, fuktproblem och sanering av farliga 

ämnen etc. men dagsljus är väldigt svårt och ofta omotiverat. 

 

Kostnaden för dagsljussimulering är också för stor för befintliga byggnader och gör 

det svårt för konsulter att motivera detta till fastighetsägarna. 

- Det handlar mest om att konstatera fakta i de projekt jag varit inblandad i. Där har 

fönsterändringar inte vart på tapeten. 

- Beror helt på projektet, men generellt har indikatorn underskattats och åtgärder har 

krävts för att kunna uppnå det önskade betyget. 

- Har inte arbetat med MB och befintliga byggnader. 

- I befintliga byggnader kan man inte påverka de fönsterytor som redan finns vilket 

kan göra det svårare att uppnå de högre betygen. 

- Kan vara svårt att nå silver men det är helt beroende på förutsättningar i befintliga 

byggnader. 
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- Arbetar ej med befintliga hus nästan. 

- se förra svaret 

- Beror helt på hus typ, lamellhus med lägenheter fungerar bra 

- Beroennde på vilken byggnad det handlar om! Men ofta är den svår att få till, även 

ett bronsbetyg. 

- håller inte på med befintliga byggnader 

- Att uppnår AFS lyckas vi med. 

- jobbar inte med befintliga byggnader 

- ingen erfarenhet av att certifiera befintliga byggnader. 

- Det är ännu svårare att klara dagsluskraven i befintlig byggnad då fönsterstorlekar o 

rumsbildningar är låsta. 

- Hus i storstäderna ligger för tätt 

- Här är ju förutsättningarna ofta väldigt låsta. 

- Svåraste indikatorn att uppnå enligt dem som arbetar med Miljöbyggnad över lag. 

- Beror på typ av byggnad. Ofta är det en begränsad del av byggnaden som har svårt 

att klara en viss nivå medan huvuddelen klarar ungefär samma nivå (oavsett om det är 

brons, silver eller guld). Djupa byggnader är svåra. 

- Vårt mål för befintliga byggnader är brons. Vi har stora fönster och det innebär 

oftast att det inte är några problem att uppnå höga betyg 

- Misstänker att det är än svårare att nå upp till krav för dagsljus i befintliga 

byggnader. 

- Har ej arbetat med befintliga byggnader. 

- Endast jobbat med nyproducerade fastigheter 

- Jag har ingen generell erfarenhet av befintlig byggnad, men där är man ju verkligen 

låst av geometrin. Det som står till buds är ju en förändrad planlösning, så att man kan 

placera vistelserum vid fasad. Fasaden kan man möjligen förändra, men där kommer 

även estetiska och bevarandekraven snabbt in.  
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 12. Tycket du att de två olika beräkningsmetoderna är bra och 
rättvisande?  
 

Antal deltagare: 167 

	  
	  

13. Kommentarer till fråga 12: 
Antal deltagare: 47 

De är relativt rättvisande men har brister som gör att de nog inte kan kallas bra. 

- Bör kunna använda "enkla" beräkningen för alla rum. 

Inte lätt med DF, när det är balkonger och andra hus inblandade. 

- rumsdjupet påverkar negativt och då är vi åter till hur man väljer att placera 

verksamheten i lokalerna. 

 

En större fönsterarea påverkar även värmeinstrålningen som i sin tur ska kylas och 

detta påverkar energifaktorn 

- Både och. I olika situationer är det fördelaktigt att nyttja den ena metoden framför 

den andra, och vice versa. 

- För en enkel bedömning är parametrarna tillfredssällande, men egentligen handlar 

dagsljus om många fler parameterar och nuvarande bedömningssätt är aningen 

trubbigt. Arkitekter är mer insatta i detta, så lyssna av med dem om deras åsikter. 

- icke jag som räknade, men just fönsterglasandel kan vara lurig som sagt. Litet rum 

med liten golvyta, men stora fönster. 

- AF bygger på BBR och är oftast en tillräckligt bra metod för att bedöma 

dagsljusförhållandena. Dagsljussimulering kan vara bra men kräver stor kunskap av 

den som utför simuleringen och passar bra vid nyproduktion/större ombyggnader. 

Ofta finns en övertro på simuleringar och jag anser att AF tillsammans med 

enkät/frågor till brukarna ger en betydligt bättre bild av dagsljusförhållandena för 

befintliga byggnader. 
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- Datasimuleringen är för komplex och tar för mycket tid. Af-metoden går i princip 

aldrig att använda pga bröstningshöjder och fönsterhöjder. De två metoderna ger 

dessutom väldigt olika utslag. 

- Vore önskvärt att det fanns ett godkäntspann istället för det som är nu, då det ofta 

ligger marginellt under godkänd AF/DF. Även om rummet upplevs ljust så kan djupet 

på rummet vara några cm/någon dm för djup för att bli godkänt. Även önskvärt att 

inbyggda garderober ska kunna tas med i beräkningarna, då det de facto gör rummet 

grundare. 

- DF bättre än AF. Dock skulle jag hellre se att man ser till hela rummet och inte en 

specifik punkt. Tex. genomsnittlig DF för ett rum. 

- Fönsterglasandel för trubbigt och DF för strängt och krångligt. 

I en arbetsprocess kan man inte simulera varje rum för under tiden man skissar 

planlösningar. Det är för arbetskrävande och långsamt. 

 

Af-metoden för skiss och simulering för utvärdering av skiss fungerar inte. Det är 

alldeles för ofta AF-metoden säger ok och sedan visar det sig i simuleringen att det 

ändå inte funderar och vi behöver skissa om hela planet. 

 

DF kräver ibland att hela väggen glasas upp vilket krockar med aspekt 3 och 11. 

Ibland känns det helt omöjligt. 

 

Jag vill ha en AF-metod som är lite mer avancerad och rättvisande som tar hänsyn till 

rummets djup. 

- Dagsljusfaktorn säger ganska lite om hur ljusupplevelsen är i ett rum. Det ger en 

indikering, inte mer, men det är väl också själva poängen med Miljöbyggnads 

_indikatorer_. Däremot är det otillräckligt om målet är att skapa god visuell komfort. 

Då bör man göra en djupare analys. 

- Otydligt vilka regler som gäller för DF 

- Ett rum där du klarar silver på AF-metoden kanske man inte ens klara brons på DF.. 

- Jag har inte arbetat med indikatorns metoder själv. Men jag har förstått att de som 

gör beräkningar etc kan använda båda men att problemet är hur kraven är 

formulerade. 

- Det beror på vad som menas med AF, om det bara är glasarea i förhållande till 

rumsarea så känns det som en bra nivå. Men när man använder metoden som 
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godkändes förra året där man beräknar avskärmningar enligt diagram så blir det inte 

så bra. Det handlar egenligen om att kraven är för hårda och att de står i strid med 

andra indikatorer såsom t ex energiförbrukning, värmeeffektbehov och solvärmelast.  

Såsom dagsljusbedömningen är utformad nu så får man bara sämre lägenheter och 

sämre värden på andra indikatorer, utan att kvaliteten i projektet ökar. 

- AF både jag och nej, det ger en bra indikation på om fönsterglasarean är tillräcklig 

eller ej men inte om tillräckligt med ljus kommer tillräckligt långt in i rummet. 

- Dock är DF den enklaste metoden med datorberäkningen. Borde krav likt LEED och 

BREEAM för guld. 

- Kan uppleva DF-simuleringar som för snäva, det finns alternativa metoder som ser 

mer till genomsnittligt dagsljus (?). 

- Båda är mycket grova, om man jämför med kraven i exempelvis indikator 10 och 11 

där PPD och PMV används. För motsvarande komplexitet borde kanske UDI 

användas istället för DF, eller åtminstone något longitudkompenserat. Men det är en 

bit kvar för att få igenom detta i branschnormerna. Förhoppningsvis kommer det efter 

nästa år, beroende på vad SIS och SBUF kan skaka fram. 

- Det beror mycket på vilken byggnad det handlar om och vilket program man 

använder. Kan bli missvisande om man använder ett sämre program eller inte vet hur 

man ska använda det ordentligt. 

- Finns dom som kan den här frågan bättre än mig 

- Ingen av beräkningsmetoderna är bra och rättvisande för alla olika typer av 

byggnader / rum. 

- Jag tycker kanske att metoderna är rätt men att varje rum ska ha samma kriterie är 

fel. Medel A/DF och kategori DF/AF bör finnas. 

- Så länge AF är lämpligt brukar jag nyttja det, DF kommer in när arbetet med att 

räkna AF (med alt 2-4 inräknat från MB 2.2) blir för tidskrävande. Generellt känns 

det osäkert att använda simuleringsprogram som har visat så ojämna resultat. Velux 

verkar ge sämre resultat på DF och relevansen i beräkningarna kan ifrågasättas. 

- AF är en bra metod och borde räcka. kriterierna borde göras enklare så det blir 

lättare att bedöma en byggnad enbart utifrån denna beräkningsmetod. 

- Har ej jämfört i detalj 

- Vi borde åtminstonne räkna med medelvärdet i rummet. 

- Den förenklade AF metod som nu appliceras i MB följer inte SS 914201 och därför 

kan man hamna i en situation där kraven i MB uppfylls samtidigt som lagkrav inte 
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uppfylls. DF metoden är det inget större fel på i sig, det är dock en extremt föråldrad 

metod och särskilt då vid beräkning i enskild punkt. 

- Att dagsljusfaktorn bara mäts i en enda punkt som representerar hela rummet skapar 

en väldigt stor osäkerhetsfaktor. Ett bättre alternativ vore att mäta medel- eller 

medianvärdet i rummet över ett rutnät, liknande BREEAM HEA01. Det finns många 

programvaror som klarar detta i dagsläget. Allra bäst vore självklart att bedöma 

dagsljuset med så kallade CBDM (Climate Based Daylight Modeling) som tar hänsyn 

till dagsljusintaget över ett helt år och ger en mycket bättre bild över dagsljuset i 

rummet. En bra metod av CBDM är UDI, Useful Daylight Index. Även CBDM finns 

nu som alternativ beräkningsmetod i BREEAM och även LEED. 

- AF funkar inte i realiteten med motstående byggnader eller balkonger 

- Det vore mer relevant med dynamisk simulering 

- Jag tycker att bedömningspunkten i DF ofta kan bli missvisande men att DF funkar 

för basic utformade rum. Men då funkar å andra sidan AF också om det inte är alltför 

mycket avskärmning. Så det beror på byggnadstyp och läge tycker jag. Det blir också 

missvisande att man inte alls tar hänsyn till väderstreck. 

- DF är i alla fall bättre än AF. AF kan bara användas vid klarglas och 

avskärmningsvinkel mindre än 20deg, och detta händer sällan. DF är jämförbart 

metod men den har även sina begränsningar. Den kanske passar för att säkra 

miniminivån, men inte för att beskriva bra dagsljus i en byggnad. 

- Vet att kollegorna använder ett till, utöver Velux, men jag kommer inte ihåg vilket 

det är. 

- Eftersom dagsljusfaktor beräknas med simuleringsprogram och branschen använder 

olika program, kan det ibland vara svårt att veta hur tillförlitligt resultatet är. 

- Det beror på 

- Helt ok beräkningsnivå för vår ambitionsnivå 

- Kan inte svara på detta. Inte tillräckligt kunnig. 

- Daylight Autonomy skulle vara en bättre metod att bedöma dagsljus på 

- AF, bra för en indikation och "räkna baklänges" 

- Af-metoden är ett bra verktyg för att välja kritiska våningsplan och rum och som 

pedagogiskt verktyg i kommunikationen med arkitekt och övriga projektörer. 

- Båda har sina begränsningar. Men jag upplever det som att ett rum som får lågt 

betyg med metoderna också har dåligt med dagsljusinsläpp. Dock vet jag inte om det 

är så dåligt som beräkningen och betygsättningen visar. 
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- Jag tycker inte det är rättvisande att titta på den mörka punkten i rummet utan man 

borde titta på medelvärdet. Dagljusfaktorn är en upplevelse av ljusheten och jag tror 

inte man upplever rum på det sättet att man känner in den mörka punkten. 

- Båda är trubbiga instrument på sina sätt. AF är ju en väldigt förenklad metod, där 

man inte har någon ledning i hur man hanterar skuggning från sidan, bara skuggning 

tvärs över fönstret.  

Dagsljusfaktorn känns föråldrad i det att man ska bedöma enbart två punkter, kraven 

skrev ju långt före datorverktygens tid då det tog tid att räkna dagsljusfaktor i flera 

punkter. Idag borde man ju kunna titta på medelvärdet över större ytor, så som man 

vanligen gör i övriga Europa. 

- Svårt att säga generellt tycker jag. Men de är nog oftast bra. Problemet är att det är 

så hårda krav och inte finns någon flexibilitet. 

- Olika från projekt till projekt vilket som är mest rättvisande. Ibland är båda 

missvisande 

 

 14. Vilka simuleringsprogram använder ni er av för att beräkna 
dagsljusfaktorn?  
 

Antal deltagare: 167 

28 (17.5%): Radiance 

121 (75.6%): Velux Daylight Visualizer 

4 (2.5%): 3DS Max Design 

23 (14.4%): Vet ej 

24 (15.0%): Annat 
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Svar från det tillagda fältet: 

- Genömför inga simuleringar själv 

- konsulterna väljer program 

- IDA ICE 4.7 (applikation med Radiance) 

- Vi utför inga dagsljusberäkningar men vanligtvis i mina projekt används Velux. 

- olika beroende på vem som utför beräkningen, utför inte själv. 

- DesignBuilder (använder radiance) 

- IES 

- Inte jag som simulerar 

- köper denna tjänst 

- IDA 

- Svar ovan beror egentligen på vilket program våra konsulter använder sig av, oftast 

är det Velux, men vi gör inga egna beräkningar 

- Ecotect analysis 

- vi har även räknat "för hand" 

- Diva, Ladybug, Velux 

- DIALux 

- IES 

- Jag räknar ej så varierar i projekten 

- beställer hos olika underkonsulter också 

- Manuella beräkningar DF (CAD ritn saknades) 

- inget program används 

- Räkna med dagsljus 

- mental ray 3.8 

- IDA ICE med dagsljusmodull 

- Dialux 
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- Vi gör inga beräkningar 

 15. När i projekteringsfasen är dagsljusindikatorn involverad? * 
 

Antal deltagare: 166 
 

106 (66.3%): Början av projektet 

38 (23.8%): Mitten av projektet 

3 (1.9%): Slutet av projektet 

2 (1.3%): Inte alls 

11 (6.9%): Vet ej 

 

	  

16. Kommentarer till fråga 15. 
Antal deltagare: 69 

- Dagsljusindikatorn är med under hela projektet inte enbart i en fas eftersom 

förutsättningarna ofta förändras 

- Mycket viktigt att det tas upp och är med i tidigt skede, annars skiter det sig. 

- Början och mitten, f a i programhandling. 

- Beror på när jag beslutas och när jag/Miljöbyggnadssamordnaren kommer in i 

projektet 

- I hela prodcessen 

- I projekt behandlar man oftast dagsljusfaktorn i alla skeden för avstämning. 

- ska iaf vara med direkt, då den påverkas av byggnadens form osv.. arkitektur 
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- Dagsljus måste beaktas från första början gärna i programskedet. 

- Den är ju med hela tiden, rummen/planlösning behöver dock bli spikade för att 

kunna börja jobba med dagsljuset. 

 

Det förekommer även flera projekt där miljöbyggnad kommer in sent i processen och 

då blir ju även arbetet med dagsljuset senarelagt. I vissa fall är huset under produktion 

samtidigt som dagsljusberäkningarna tas fram. Det är ju absolut inte ultimat i och med 

att inget går att ändra/justera då. 

- i alla skeden egentligen, men bör beräknas i mycket tidigt skede som 

framgångsfaktor. berörs i högsta grad i upphandlingsskedet- val av fönster och sådana 

verifikat. 

- Hela projektets gång 

- Alla faser! 

- I bästa fall i början, varierar dock väldigt från projekt till projekt 

- När vi gör våra planlösningar och fasader. 

- Början och mitten 

- De flesta har börjat förstå att detta är en av de första indikatorerna man ska börja 

med, men jag hade gärna sett att arkitekten och dagsljusexperten för en diskussion om 

fönsters utformning redan innan allt ritats upp. 

- Förhoppningsvis i början 

- Beror på projekt 

- Vi brukar ofta vara med redan när arkiteken påbörjar arbetet med planlösningar och 

fasader för att få till bra ytor både för dagsljus och med installationsschakt. 

I andra projekt kan arkitekten ibland jobba helt själv med dessa frågor, då är det 

nästan alltid problem med dagsljus, schakt mm 

- hela projekteringe 

- Ju tidigare en arkitekt vet om att man skall sträva efter en silverbyggnad desto 

enklare är det givetvis. 

- Av erfarenhet lyfter jag fram dagsljus mycket tidigt och förklarar att man måste ta 

stor hänsyn till det från början. Och att Miljöbyggnads krav inte är samma sak som 

arkitekters uppfattning och erfarenhet... 

- Ju tidigare man kan komma in och meddela arkitekten desto bättre 
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- Vill egentligen klicka i flera alternativ ovan då dagsljusfaktorn ständigt 

återkommande i projekteringen. Varje gång planlösningar, balkonger, fönster m.m. 

ändras måste man ju göra om dagsljusberäkningarna för berörda delar. 

- Om man har ett betygsmål för certifiering hos Miljöbyggnad är det bra om man 

undersöker dagsljusinsläppet redan från början. Ofta behöver ändringar göras flera 

gången under projekteringens gång. När projekteringen närmar sig slutet blir det 

svårare att göra ändringar. 

- Mitten och Slutet 

- Olika från projekt till projekt. Vi föredrar att vara med tidigt men det finns exempel 

där vi blir inkopplade i systemhandling och ibland tom bygghandling dvs sent i 

projektet 

- Förhoppningsvis så tas frågan med redan från början då det kan bli kostsamt att 

åtgärda den i ett senare skede. 

- Idealt i början om man tänker att den överhuvudtaget ska användas som hjälpmedel i 

utformningen. Kommer den senare blir det vad det blir, som regel dåligt. 

- Också olycklig fråga. Det beror på. Den är ju aktuell i tidigt skede, men ofta glöms 

den bort. Så i bra projekt är den med under hela byggprocessen (har svarat början, 

men även de andra alternativen är möjliga). 

- Indikatorn styr byggnadens utformning i oerhört stor utsträckning. 

- För sent därav problem. 

- Har inte arbetat med nyproduktion än. 

- Oftast i mitten men borde involveras betydligt tidigare. 

- Om man får välja är det början och det är då vi försöker, men det kan ju dröja till 

systemhandling är färdig ibland också 

- Ofta för sent vilket är ett av de största problemen! 

- Samtliga skeden 

- Dagsljusindikatorn bör vara med från programskede och framåt. 

- Hela processen involveras dagsljus i. Storlekar och utformning i början. 

Fönsterglasdata mer i slutet. 

- vi gör en förklassning tidigt där vi tittar på indikaror med tyvärr ibland ändras 

fönsterglasarean till exempel, eftersom ritningar är inte klara än då och kan ändras 

fram till btgghandlingsskede  

Arkitektarna borde ha bättre koll på Dagsljus och stämma av kontinuerligt att de 

klarar AF i alla fall, samt utformning/omgivning som påverkar DF 
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- Det senaste året har vi lyckats få upp dagsljusfrågan tidigare i projekteringen. En 

tydlig diskussion med Arkitekten tidigt ger mindre om tag och större chans att nå en 

certifierbar byggnad. 

- Vi vill att denna fråga skall vara med så snabbt som möjligt! 

- Det beror såklart på när i projektet beslut om miljöcertifiering tas. 

- Dagsljus måste kollas tidigt och sedan lyftas under hela projektet. Det hade behövt 

vara kryss i alla de tre första rutorna. 

- Ofta händer det att man kommer in för sent i projekten och det finns inte så mycket 

att göra åt saken om byggnaden inte klarar dagsljuset. Men i fler och fler projekt på 

senaste tiden så har jag som dagsljuskonsult fått vara med tidigt och sätta krav på 

utformning av byggnaden för att klara dagsljuskraven. 

- Denna fråga går nt att entydigt svara på, det förekommer i alla faser 

- Eller inte alls. Man ger upp för lätt 

- Den brukar vara med genom hela projekeringen pga. att den ofta är problematisk. 

Eftersom betyget är så beroende av rumsindelningen blir dagsljusindikatorn aktuell 

varje gång planlösningen ändras. I kontorsbyggnader ändras planlösningen rätt 

mycket. Det brukar vara en typlösning i början och sen trilar hyresgästerna in som 

ändrar förutsättningar. 

- Det varierar! 

- Styr hur huset designas - d v s arkitektens arbete 

- Måste hänga med genom hela, men försöker involvera dagsljusfaktorn så tidigt som 

möjligt, det är dock inte alltid så att miljöbyggnadsidén kommer inte så tidigt i 

projekten och då inte samordnaren heller. 

- Det varierar, i några projekt från början, i flera i mitten, i några till och med i slutet. 

- Kommer in alldeles för sent. Ofta hjälper det inte, vad man än säger till arkitekten. 

- Oftast börjar vi att involvera frågan i början av systemhandlingsskedet. Men ibland 

har det skett senare, vilket ofta gör det väldigt svårt att uppnå Miljöbyggnad. 

- Varierar beroende på projekt. Det bör vara i början. 

- Indikatorn måste vara med i början av projektet! 

- Alla faser av projekteringen. 

- Så snart som en beställare bestämmer sig för Miljöbyggnad är dagsljusfaktorn en 

indikator som man börjar med. Frågan är alltså inte när man börjar titta på det, snarare 

när bestämmer sig beställaren för att köra på Miljöbyggnad. Det sistanämnda är oftast 
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problemet med varför det är svårt att nå dagsljusfaktorn, man har hunnit projektera 

långt innan beställaren beslutar sig för att miljöcertifiera enligt Miljöbyggnad. 

- Olika, beror på vem beställaren är 

- Början/mitten, men viktig i början för att sätta fönsterstorlekar mm. 

- Oftast i början och ibland i mitten av projekten. 

- Varirerar mellan projekt 

- Önskvärt men så är inte alltid fallet 

- Tyvärr oftast för sent. 

- Det borde vara i början av projektet, men det verkar som om det inte kommer in 

förrän i mitten. 

- Oftast kommer den in för sent, när ljud och energi har satt standarden för fönstren 

och det är svårt att göra något åt dagljusfaktorn. Man måste arbeta prarallellt med 

olika faktorerena som på verkar förnsterstorlek och placering av fönster, energi, ljud, 

solvärmelast, dagljus 

- Jag vill bocka i flera skeden. Vi börjar ofta redan i början av projektet, i tidigt skede, 

och det borde vi egentliga alltid göra. Då använder vi ofta Velux för snabba 

visualiseringar av hela våningsplan. 

I slutet av systemhandlingsprojekteringen, eller när bevisningen ska in, använder vi 

ofta Mental Ray i 3DS Max Design för att kunna lägga ut mätpunkter helt exakt, 

enligt de krav som ställs (Miljöbyggnad eller annat, t ex BREEAM). Detta program 

orkar med stora modeller och är mycket mer kraftfullt men också mer komplicerat än 

Velux. 

- Oftast för sent. Men det skiljer en massa från projekt till projekt. Oftast är alldeles 

för mycket bestämt när miljöbyggnadssamordnaren kommer in i bilden. 

- man måste hålla koll genom hela projektet, att förändringar inte sker till det sämre 

ex vid val av fönster mm 
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 17. Fick du lära dig om dagsljusprojektering under dina studier på 
universitet/högskola? * 
 

Antal deltagare: 166 
 

12 (7.2%): Ja 

146 (88.0%): Nej 

3 (1.8%): Kommer ej ihåg 

5 (3.0%): Har ej studerat på universitet/högskola 

 

	  
 

18. Kommentarer fråga 17. 
Antal deltagare: 18 

- På utbildning via SGBC 

- Kurs 

- Jag vet inte om jag skall svara ja eller nej. 

 

Vi fick lära oss om vikten av gott dagsljus och hur man för in dagsljus i byggnader på 

olika sätt. Vilket inte är det samma som att kvantifiera dagsljus. Miljöbyggnad tar 

endast hänsyn till kvantifierat dagsljus. 
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- Njae är kanske mer rätt. Lite men inte mycket 

- Under mitt examensarbete 

- Jag studerade Industriell Ekonomi, så nej. 

- Vare ej av relevans i den studieinriktning jag hade 

- Nej men studerade inte heller något program som är relevant till 

dagsljusprojektering. 

- Studerade på 70-talet 

- Byggingenjör, vi fick bara lite av arkitekttankar om ljus och flöde i rum. 

- Jag har studerad i Polen och där har jag lärt mig om AF, om våningshöjder och 

huskropar som ger bra förutsättnignar för dagsljus samt grunder av hur fönstersättning 

och materialval påverkar dagsljus inomhus.Jag har även studerad i Sverige och här 

har jag inte lärt mig något om dagsljus. 

- Nej men jag studerade ekonomi med miljöinriktning, så det är inte så konstigt :) 

- Dagsljuskrav har har jag lärt mig i mitt arbete på myndighet och som konsult. 

Beräkningen av dagsljus enl BBR har tillämpats i arbetet. Erfarenheter av 

beräkningarna kommer i projekten. 

- Vi fick ansvara för en hel ansökan och även göra samtliga beräkningar och 

utredningar till alla indikatorer för nybyggnad. Vår kursledare hade själv jobbat med 

energiindikatorerna och dagsljus. Vi lärde oss väldigt mycket av detta! 

- Det var inte relevant för utbildningen. Vi studerade fönster utifrån ett 

energiperspektiv, vilket i och för sig gav mig en indirekt förståelse även för 

dagsljusfrågan. 

- Är utbildat sjöingenjör 

- har inte läst den typen av utbildning där det var relevant 

- Ja, jag lärde mig om dagsljus som doktorand och forskade bl a på dagsljus. Senare 

försökte jag även utveckla och gav några dagsljuskurser på LTH, A-programmet. Men 

intresset var förvånansvärt litet då, kring 2001-2006. Sedan slutade jag på LTH... 
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 19. Anser du att kunskaperna du fick för att nå goda dagsljusförhållanden 
i byggnader var:  
 

Antal deltagare: 13 (endast de som svarade Ja på fråga 18 fick svara på denna fråga) 
 

3 (23.1%): Mycket bra 

5 (38.5%): Bra 

2 (15.4%): Dåliga 

- (0.0%): Mycket dåliga 

3 (23.1%): Ingen åsikt 

	  
 
20. Kommentarer till fråga 19. 

Antal deltagare: 1 

- Som alltid är verkligheten inte den samma som i praktiken, men absolut med bra 

grund att jobba vidare med 
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 21. Tycker du att det borde ha funnits med i utbildningen?  
 

Antal deltagare: 166 
 

63 (38.0%): Ja 

50 (30.1%): Nej 

53 (31.9%): Ingen åsikt 

	  

	  
	  

22. Kommentarer till fråga 21: 
Antal deltagare: 37 

- Jag tycker att man ska en avsnitt som har med certifieringar att göra men inte enbart 

riktat mot dagsljus 

- Jag pluggade kemiteknik:) 

- Behöver inte finnas med i min utbildning (Byggnadsingenjör). Dagsljussimuleringar 

och beräkningar är en så pass liten del av det man som byggnadsingenjör kan arbeta 

med så jag anser inte att det behöver vara en del av utbildningen. Det är absolut inte 

alla byggnadsingenjörer som jobbar med frågan. Ofta ligger även simuleringar och 

beräkningar på arkitekten att utföra. 

- Dagsljus fanns inga kravställningar för vid tiden för min utbildning. 

- varför inte, en mindre post i utbildningen kanske 
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- Generellt tycker jag att dagsljussimuleringar bör utföras av en ljusdesigner med 

relevant utbildning. För befintliga byggnader tycker jag att AF tillsammans med 

frågor till brukarna är tillräckligt och då behövs inte en sådan kompetens.  

 

Risken med att kräva specialistkunskap för respektive indikator är att systemet blir för 

kostsamt för kunderna. Om Miljöbyggnads ska vara ett kostnadseffektivt system som 

många vill använda så måste det förenklas. Miljönyttan blir också betydligt större om 

fler byggnader och då främst befintliga byggnader certifieras. Risken blir annars att 

bara redan "bra" byggnader med rätt förutsättningar för dagsljus blir certifierade. 

- Först och främst för arkitekter som ansvarar för plalösningen och fasader för att 

kunna grundläggande principer som säkerställer en tillfredsställande tillgång till 

dagsljus redan i tidigt skede. 

Simuleringsingenjörer för dagsljus borde ändå vara hos Energi&Miljö och/eller VVS-

projektör som kan fasader och solskydd eftersom detta påverkar energianvändning 

och termiskt komfort. 

- Beror väl på vilken utbildning du går. Har du miljöinriktning inom fastighet så bör 

det ingå, lagkravet i BBR hoppas jag all får ta sig an i utbildning 

- Att trycka på vikten av dagsljus är bra att det finns med och skall finnas med. 

 

Att lära sig hur man specifikt projekterar för kvantifierat dagsljus ligger långt ned på 

pririteringslistan för saker jag tycker skall vara med under utbildningen. 

- Min utbildning var inte inriktad mot det. 

- Läste inte någon inriktning där jag tycker att dagsljus är relevant. 

- Det är intressant så det hade varit roligt att lära sig men det finns andra ämnen som 

hade varit mer relevanta för den utbildningen jag gick som också saknades. 

- Det bör absolut nämnas, och kanske vara ett delprojekt i något annat. Ser inte att de 

med min utbildning kommer ägna så stor andel av sin tid på dagsljussimulering att 

behöver mer tid. 

- Ej relevant i min utb. 

- Inte relevant för just min utbildning. Men i utbildningar till t ex arkitekt bör det ingå. 

- Ej relevant för min utbildning 

- Det eftersom jag inte gått byggorienterat eller innemiljöorienterade kurser. Det bör 

dock ingå i de utbildningarna. 

- Beror på vad man pluggat 
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- Ej relevant i de studier jag gick 

- Det beror på vilken typ av utbildning det syftas på, det är inte relevant för alla 

ingenjörer att kunna dagsljussimulera, mer aktuellt för a. 

- Inte på kemiutbildning i alla fall 

- Finns troligen numera 

- Jag tycker egentligen att dagsljusfrågan ska ligga hos arkitekten eller specialiserad 

konsult, inte hos miljöbyggnadssamordnaren. det funkade när man kunde räkna AF i 

samma excelsnurra som SVL, men simuleringarna nu blir mer och mer tidskrävande 

och noggranna. 

- Inte byggare, utan har kommit in på det här vi annat miljöarbete 

- Ja men beroende på vad man läser till såklart. 

- Ej relevant på den utbildning jag gick men borde finnas med inom åtminstone A och 

V. 

- Miljöbyggnad fanns inte med i min utbildning (innan märkningen fanns). 

- Läste inte bygg 

- Beror på inriktning av utbildning. Jag är maskiningenjör och har jobbat med VVS-

proj och energi- och inomhusklimatberäkningar.. 

- Ja, men bara för att jag hade haft nytta av det. Tror knappast att någon annan i min 

klass skulle ha användning för det, då de inte jobbar inom bygg. 

- Det beror på vilket program man går. Jag gick inte ett program mot byggbranschen 

(men hamnade där ändå :) ) 

- Nu är det mkt relevant 

- Min utbildning berörde inte sådana frågor. 

- Inte i min utbildning till Civilingenjör i teknisk fysik, nej. 

Hade jag däremot läst till arkitekt, så ja- absolut! 

- Mest aktuellt för arkitekter? 

- Jag tycker att det borde ingå mer dagsljus i grundutbildningarna, särskilt A-

programmet. Det är arkitekterna som ansvarar för gestaltning och rumssamband, så 

det är deras huvudansvar att se till att vi får bra dagsljus. 

 

Jag vet att det ges vissa små kurser bla på Jönköpings högskola i programmet för 

Ljusdesigners, och idag även i ett Mastersprogram på LTH inom energieffektivt 

byggande. Hur mycket det förekommer på A-programmet i Lund idag vet jag dock 

egentligen inte. 
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Var ej relevant för utbildningen jag läste 

 

 23. Har ert företag tvingats tacka nej till certifiering inom Miljöbyggnad 
på grund av att dagsljusindikatorn ej går att uppfylla? 
 

Antal deltagare: 166 

	  
	  

24. Kommentarer till fråga 23: 
Antal deltagare: 25 

Ja, delvis. 

- Däremot är vi involverade i Sgbc och arbetar för att få igenom en 

certifieringsindikatorer för vårdbyggnader 

- Dagsljus har ofta medfört att certifiering inte utförts. 

- Inte än. De flesta projekten projekteras enligt Miljöbyggnad men 

certifieringsprocessen har inte kommit till färdig certifiering än. Dock upplever stora 

osäkerheter kring i fall bygganden kommer att certifieras eller inte just pga 

dagsljusindikatorn. 

- vet man ju inte innan man går in i ett projekt.  

 

har inte haft rollen som dagsljusberäknare. 

- Vi har alltid löst ej uppfyllda indikatorer... till slut... 

- Vid nyproduktion är det som regel möjligt att justera planlösningar och gestaltning 

för att närma sig de krav som ställs på dagsljus. I vissa fall är dock dagsljus svårligen 

ett hållbart motiv för att ändra på en byggnads utformning, t.ex. att det blir tillräckligt 

med dagsljus vid en sängplats/i ett sovrum. 

- JA. Vi har simulerat och kommit fram till att den här byggnadens förutsättningar 

inte är tillräckligt bra för dagsljus och därför sagt att byggnaden inte är lämplig att 

certifiera. 
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- Ja, som jag tidigare skrev så har jag varit med i ett par projekt (som miljösamordnare 

med koordinering av Miljöbyggnad) där arbetet med certifiering har fått avbrytas pga 

att dagsljus-indikatorn inte kunde uppfyllas.  

Mycket tråkigt och frustrerande. 

- Men har varit tvungen att sänka slutbetyget pga dagsljusindikatorn 

- Vårt företag är ganska stort, men upplever att detta är ett "problem" för många med 

o-optimerade hus. Flera byggnader som man blivit ombedd att titta på uppfyller ej 

BBR-nivåer. 

- Vi är konsulter, så jag svara som om frågan var ' har era kunder avstått från att 

certifiera pga dagsljusindikatorn'. 

- Dock kan det ha varit så att det blir för dyrt att uppnå kraven 

- Vi har inte haft några befintlig byggnad projekt aktuella. 

- Inget projekt som jag har jobbat med har behövt tacka nej till certifiering, men jag 

kan tro att det tuffare kraven i BBR och MB 2.2 kommer kunna leda till att vi i 

fortsättningen kan se projekt som inte lyckas nå hela vägen med indikator 12. 

- Kan du utveckla frågan. Skulle man tack nej till ett jobb fler att sanningen är tråkig 

- Inte mig veterligen, men det är ett stort antal projekt jag inte är inblandad i. 

- Inte vad jag känner till. Däremot har man valt att inte certifiera ett 

ombyggnadsprojekt för att det krävdes för mycket för att klara kraven på flera 

indikatorer. Framförallt energin, men jag kan tänka mig att dagsljus inte heller var en 

indikator man kunde arbeta med. 

- Har inte full insyn i vilka beslut företaget tar, stort företag och jag har bara jobbat 

där 6 mån. Skulle tro att det har hänt. Vet att flera projekt valt bort Miljöbyggnad pga 

dagsljusfaktorn visat sig svår. 

- Vi har rått beställare att använda sig av MB, men inte certifiera sig, vid nybyggnad. 

Inte bara dagsljus som spökat, men det är helt klart en av de indikatorer som inte 

matchar bra, modernt byggande. 

I förstudier har vi insett att dagsljus inte kommer att funka för bef. byggnad, om man 

inte vidtar mycket kostsamma åtgärder. Har därför avrått beställare från att certifiera. 

- Men ett av företagen jag representerar har ett koncernbeslut om att endast satsa mot 

att nå SILVER, eftersom lokalerna i deras fastighetsbestånd har svårt att uppnå högre 

betyg än BRONS på indikatorn för dagsljus. 
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- Svårare vid ombyggnad (av befintlig byggnad) då användningen av ett rum kan 

förändras, och planerar man inte och förlägger vistelserum invid rum med stor andel 

fönster så kan man missa detta. 

- Nej inte i projekten jag deltar i. 

- Förstår inte riktigt frågan. Vi certifierar inte, det gör SGBC. Men det har hänt att vi 

har utrett möjligheten att få silver i ett projekt och att det utredningen visar har gjort 

att beställaren bestämt sig för att strunta i Miljöbyggnad. 

- Ej relevant, jobbar som konsult 

 

 25. Har du erfarenhet av att projekt försenas på grund av att 
dagsljusindikatorn inte når upp till önskat betyg?  
 

Antal deltagare: 165 
	  

	  
	  
26. Kommentarer till fråga 25: 

Antal deltagare: 9 

 

- När dagsljus inte tagits hänsyn till tidigt i projektet. Ändringar senare under 

projekteringen bidrar till ändringar för många projektörer vilket skapar förseningar. 

- Leder till många olika förslag/alternativ av fasad- och/eller takutformning. T.ex. 

lanterniner med många olika utformningar bara för att klara dagsljuskrav. Detta leder 

till många andra utmaningar i projekt som termiskt komfort samt glaskonstruktioner 

med avancerade solskydd. Alla dessa förslag ska simuleras och stämmas av med 

VVS-projektör som innebär ökade konsulttimmar och innebär högre 

projekteringskostnad till beställare. 

- Det är ofta andra saker som försenar mer. Så det är svårt att märka dagsljusaspekten. 

Dagsljuset skall med från så tidigt att det brukar vara klart före andra frågor. 

- Ja, det har krävts omarbete av handlingar etc, nya ritningar mm. 

- Fick i sent skede vänta med att beställa fönster medan hela projektet delvis ritades 

om. 
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- Ja pga många granskarsynpunkter kring dagsljus. Det är den svåraste frågan att 

tolka. 

- Tittar man på det här när man ska, alltså i början av projektet, så fattar man ganska 

snabbt beslut på om det går att åtgärda eller om man ska släppa certifieringen för att 

huset inte är designat med avseende på dagsljus. 

- Svårt att veta om det är just bara dagsljuset som försenar, tror det varit så i ett 

projekt i allafall, ofta är det mer att dagsljusfaktorn tar all tid så att de andra 

indikatorerna inte hinns med så mycket som man skulle vilja. 

- Rita om och proja om i allt för sena skeden. 

I befintlig byggnad letat efter lösningar och diskuterat möjligheten till dispenser. 

 

 27. Har du varit med i ett projekt där ett högt betyg (silver eller guld) för 
dagsljusindikatorn har prioriterats bort?  
 

Antal deltagare: 164 
 

99 (60.4%): Ja 

54 (32.9%): Nej 

11 (6.7%): Vet ej 
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28. Kommentarer till fråga 27: 
Antal deltagare: 18 

 

- Gör vi i alla projekt, får gå på brons. Svårt att nå silver. 

- Projekt där byggnaden har målsättning Miljöbyggnad nivå Silver enbart pga att 

dagsljus går inte att nå minst Silver på indikatorn som krävs för en byggnad 

certifierad nivå Guld. 

- Ofta nöjer man sig med Brons för att det ändå går att få Silver som totalbetyg. 

- aspekt 3 och 11 är två aspekter som påverkar totalbetyget mer. Därför är ett mycket 

vanligt resonemang att man får välja på hög betyg i 3 och 11 eller i nr 12 och då 

vinner alltid 3 och 11. I miljöbyggnad tycker jag ofta att dagsljusfrågan prioriteras ner 

till fördel för solvärmefrågan.  

Personligen (om vi pratar bostäder) så tar jag hellre lite för varm lägenhet än lite för 

mörk. 

- Det har varit omöjligt eller alldeles för dyrt och svårt. Inte känts motiverat. 

Miljöbyggnad syn på bra dagsljus är inte alltid vad resten av världen anser vara bra 

dagsljus. 

- Har aldrig satsat på mer än brons. 

- Som tidigare kommenterat behöver man inte högt betyg i alla indikatorerna för att 

uppnå ett totalt högt betyg. Kravet för "mängden" dagsljus är densamma för nivå 

Silver och Guld. 

- För energikravens skull. 

- De som vill ha högt betyg förstår också vikten av dagsljus. Varför skulle vi alls hålla 

på med att rita in fönster i väggarna över huvud taget? 

- Ja, detta kan även gälla andra indikatorer 

- Eftersom dagsljusfrågan är så prekär, så brukar jag sätta så lågt betyg som 

certifieringen möjliggör på ind 12. och lyfta andra indikatorer istället. 

- Har ej varit möjligt att nå guld eller silver pga omkringliggande byggnader. 

- Framförallt guld då man inte har varit intresserad av att skicka ut enkäter. 

- I stort sett alla projekt. Det är svårt nog att nå brons, ibland har man tur och når 

silver, eller att man har total guldambition på byggnaden och msåte upp på silver för 

dagsljus. men det är i stort sett i alla projekt som dagsljusfaktorn planeras som en av 

de indikatorer som man bara försöker klara minsta möjliga nivå på. Att ha högre 

ambitioner är både osäkert eftersom man sätter ambitionerna i ett tidigt skede när man 
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inte riktigt vet hela utformningen, alternativt att man kommer in när den redan är klar, 

men också för att förbättring av dagsljusfaktorn är dyrt både i projektering och 

eventuellt bättre eller större fönster. Inte sällan har projektet också upplevt att 

lägenheter blivit sämre när man måste rädda upp något rum, att man tex projekterar in 

en klädkammare på yta som kunnat vara vardagsrum. 

- En av de första som får stryka på foten. 

- Vi har nästan aldrig uppfyllt betyg Silver eller Guld på dagsljus 

- Om målet är t.ex. Silver finns inga krav på de enskilda indikatorerna 

- Det går inte att prioritera bort indikatorer pga. aggregeringsprincipen (systemets 

uppbyggnad), däremot svårt att uppnå i många projekt. GULD är riktigt svårt att 

uppnå. 

 

 29. Vilken har varit orsaken till att ett högt betyg (silver eller guld) inte 
har eftersträvats för dagsljusindikatorn? 
 

Antal deltagare: 94 
	  

	  
	  

30. Om du valde annat beskriv kortfattat varför: 
Antal deltagare: 30 
 

Silverbetyg var omöjligt att nå. 

- Dayilght not considered in project process until too late. 

- Nybyggnad: projektets ambitionsnivå var Brons. 

Befintliga: svårt att ändra förutsättningarn i någon större utsträckning 

- Att förutsättningarna varit för dåliga 

- Nyproduktion: Svårt att uppnå pga byggnadens tilltänkta utformning. 

 

Befintlig byggnad: Svårt att uppnå kraven. 
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- Befintlig byggnad med befintlig fasad, har tyvärr inga förutsättningar att öka 

fönsterandel. 

- Beställaren var osäker om man klarar av guld pga enkäten som kommer i 

verifieringsskedet 

- Frågan kommer upp försent, systemen är redan satta man kan ej ändra på 

planlösning, fönsterstorlekar mm 

- Otydliga krav, eller att man anser att kraven är irrelevanta, exempelvis 15% AF i ett 

bostadssovrum. 

- I befintlig byggnad har vi inte stött på frågan. 

- Den största anledningen är att kraven på dagsljus som de är eller har varit 

formulerade i Miljöbyggnad inte harmonerar med funktionen, utformning eller ens 

nytta i byggnaderna samt att om man skulle lösa det så hade det blivit oerhört 

kostnadsdrivande i projekten. 

- För att klara energikraven på nybyggnad 

 

För befintliga byggnader finns det inga förbättringsmöjligheter. Om du inte gör nya 

hål i fasaden. 

- Arkitekterna har inte velat göra stora ändringar. 

- För att det i en befintlig byggnad helt enkelt inte har varit möjligt att göra 

nödvändiga åtgärder. 

- Mitt "annat" är okunskap. Dels en övertro på att glasegenskaper kan "hjälpa upp" 

vilka resultat som helst (oftast entreprenör) och dels att man inte tänkt på hur 

omkringliggande skuggningar påverkar sitt nybygge. 

- Andra värden som tillför byggnaden värden är viktigare 

- I befintlig byggnad har det inneburet för stora ändringar som inte var genomförbara. 

- Projektspecifika omständigheter, oftast avskärmningsvinklar och utkragande 

byggnadsdelar, gör det omöjligt att nå höga betyg med rimlig glasarea. 

- Byggnadens placering - skuggning från befintliga byggnader. 

- Balans mot andra värden och indikatorer som energi och arktektonisk gestaltning 

- Man ville inte skicka ut enkäter. 

- Orimligt/omöjligt att uppnå p.g.a. bevarandekrav 

- Styrande detaljplan har gjort att byggnadens utformning varit svår att påverka. 

Ibland svårt att bygga yteffektivt och samtidigt nå högt betyg för dagsljus. Finns alltid 

fler parametrar att ta hänsyn till. 
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- Verksamheten behöver kunna skärma av/fördunkla/insynsskydd osv. 

- I stor sett omöjligt att uppnå guld för större sjukhusbyggnader. Även silver är svårt 

- Svårt att veta vilka rum som är relevanta för bedömning och när man inte känner sig 

säker är det svårt att driva dagsljusfrågan då energi och inneklimatindikatorerna 

motverkar nr 12. Blir lätt att man löser dem genom att minska fönsterandelen, så 

egentligen borde man vara lite mer kreativ med indikator 3, 10, och 11 och verkligen 

samverka med nr 12. 

- Andra indikatorer, som energi, har gjort det för svårt 

- Rummen var organiserade så att det inte gick att få in tillräckligt med dagsljus, och 

det föll tillbaka på hela projektets ekonomi, husets form och antal lägenheter per 

våningsplan. 

- Kolliderar med värmelastfaktorn. 

- Svårigheter att klara högt betyg 

 

 31. Har du varit med i ett projekt där brons inte har uppnåtts för 
dagsljusindikatorn? * 
 

Antal deltagare: 164 

73 (44.5%): Ja 

80 (48.8%): Nej 

11 (6.7%): Vet ej 

 



	  

	  
45	  

	  

32. Kommentarer till fråga 31: 
Antal deltagare: 22 

 

- Vi förklarade att projektet inte gick att certifiera. 

- Initialt har brons inte uppnåtts, men problemen har sedan åtgärdats innan 

certifiering. 

- De projekten har avbrutits 

- Ett par projekt gick inte att driva längre utan arbetet med att certifiera byggnaden 

avbröts. Mycket tråkigt för alla som var med i projektet.  

I ett projekt hade vi en långt gående dialog med Miljöbyggnad där bla arkitekten 

tydligt förklarade att dagsljus-indikatorn uppfylldes på alla sätt utom i en mindre del 

av storköket. Arbetsmiljökrav uppfylldes, BBR, etc likaså. Vi påtalade också att 

brukaren inte ville ha mer dagsljus i utrymmet heller, det var helt enkelt inte önskvärt. 

Men Miljöbyggnad accepterade inte förklaringar och motiveringar så allt arbete fick 

avbrytas. 

- Men jag har ett projekt som ska granskas nu där jag håller tummarna :) 

- Klassad i ett rum och brons i två rum. 

- För enskilda urtymmen ja men numer finns ju tillägg i tolkningarna från manual 2.2 

och miljöbyggnads fråga och svar. Med en duktig miljösamordnare som tar upp 

kontakt och ställer frågor kring det specifika projektet går det ofta att "lösa" 

- men som sagt, har varit med i projekt när man inte nåt brons, men där man inte 

använt Miljöbyggnad heller... 

- På rumsnivå. 

- flera projekt 

- men jag har haft ett flertal projekt med MB 2.1 där vi nått klassat på rumsnivå, men 

uppfyllt BBR och därmed fått Brons som totalbetyg på indikatorn. 

- Jag har varit med i projekt där man till en början inte klarat brons på indikatorn men 

arbetat fram en lösning 

- Eftersom sämta rum avgör och AF enligt Miljöbyggnad inte får vara under 10% för 

klassade rum kan det bli så att man inte ens får bedömningen klassad. 

- På rumsnivå är det inte ovanligt att brons inte uppfylls, aggregerat betyg har dock 

alltid uppnått Brons. 
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- Främst bostadsprojekt där köken ligger i mitt i byggnaden långt från något fönster 

och det fanns då ingen chans att uppnå BBR:s krav heller. 

- Flera projekt har vi fått göra åtgärder för att nå bron. Ofta är det också några kritiska 

rum så man måste jobba extra med, tex vanligt förekommande långsmala kök med en 

arbetskökshalva längst in och matplats vid fönstret. 

- Befintliga byggnader är det inte varit i närheten. Har äv. varit svårt i en del 

nybyggnationer, men jag tror att vi alltid klarat det. Handlar i första hand om 

byggnader med lite annorlunda utformning av huskropp och rum. 

- Inte än... 

- Gäller främst ombyggnationer med ändrad användning 

- Fast detta skickades ej in för certifiering. 

- Vi har svårt att uppnå BBR för lägenheter på gårdsplan när det ligger i innerstaden 

med mycket skymmande byggnader. 

- För befintlig byggnad, med en liten lägenhet i en ombyggd källare/entreplan, som 

varit förrådsutrymme från början. 

 

  Antal deltagare: 160 
 

33. Vad av följande anser du har legat till grund för att kravnivåerna 
inte har uppnåtts: * 
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34. Kommentarer till fråga 33. 
Antal deltagare: 27 

Har inte kommit i kontakt med ett projekt där detta har inträffat så väljer att inte 

svara. 

Såg att man är tvingad till att svara.....känns sådär 

- OBS! Det är stor skillnad på nyproduktion och befintliga byggnad. 

- "problem med dataprogramvaran" har jag ingen åsikt om, eftersom jag inte använder 

den. så det är ett felaktigt svar som ni bör bortse ifrån. 

- Problemet ligger ofta på stadsplaneringsnivå. Husen ligger tätt och då blir det 

problem med avskärmningen. Det är inte reglerna det är fel på på byggnadsnivå utan 

på ett högre plan i stadsplaneringen. 

- Synnerligen mycket tolkningar och inkonsekventa bedömningar inom denna fråga. 

Det gäller för samtliga led i processen. 
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- Rumsdjup som ofta är ett resultat av köpt byggrätt och yttre avskärmning, faktorer 

som är svåra att styra över när byggrätten väl är köpt är ofta svårförenligt med kraven 

på aspekt 3,11 och 12. 

- Hyreslägenheter med loftgång är nästan helt omöjligt att certifiera, om inte annat är 

det verkligen inte lönsamt. 

- Bristande kunskap hos Miljöbyggnad. Vad jag har förstått så är kraven för kantiga 

och kan utestänga möjligheter till bra lösningar. 

- Utformningen av byggnaden pga kundkrav (tex djupa rum i sjukhus) stämmer inte 

överens med kravet i miljöbyggnad. 

- För befintliga är kraven orimliga för det går inte att göra något åt betyget. 

- Kombinationen Dagsljus och solvärmelast är det svåraste 

- SGBCs granskning av indikatorn har inte varit samstämmig med lagkrav. 

- Instruktionen är snarare orimligt detaljstyrd. Jämför med fuktsäkerhet och akustik 

där det räcker att en sakkunnig säger ok. 

- Hinder är omgivande förutsättningar man inte råder över (detaljplan), samt att man 

inte kan/vill ha olika fönstertyper på olika våningar. 

- Programmen tex Velux som tillverkas av fönsterleverantörer är kanske lite för hårda 

har jag fått uppfattningen om. Även om det är rätt stora fönster kan det bli dåligt 

betyg. 

- Beräkningsmetodiken i Miljöbyggnad bör ses över. Medeldagsljusfaktor är mer 

rättvisande än punktdagsljusfaktor. Exempelvis för sjukhus är kraven inte lämpligt 

formulerade. 

- Kraven är strikta och rätt så fyrkantiga i MB, men aningens med flummiga i BBR, 

det ger en osäkerhet i frågan. Arkitekter är genrellt väldigt okunniga i Boverkets 

regler om dagsljus, vilket gör att Miljöbyggnad hamnar i en "BBR-kontroll" funktion.  

Så: 

- okunnighet hos Arkitiekter 

- orimliga krav i stadsmiljö med skuggnade byggnader 

- orimilig kombination: modet med stora balkonger kontra större fokus på dagsljus 

- Det svåraste med dagsljus är att tolka exakt vad som är ett vistelseutrymme och vad 

som räknas som "stadigvarande arbetsplats". Löser man det så blir det lättare. 

- Med yttre avskärmning avser jag kringliggande byggnader. 
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Jag tycker att det är bra med dagsljuskrav men att man kan se mer till helheten, inte 

bara sämsta rum. 

- Problemet är en kombination av att BBR ställer samma krav på alla vistelserum, 

istället som i Storbritannien där lägre nivåer anges för sovrum och kök, och att 

Miljöbyggnad i nuvarande utformning bygger på att man ska titta på de 20 % som är 

mest kritiska. Tidigare har man i nästan samtliga fall kommit runt det för att det har 

varit enstaka rum som inte uppfyller brons och man kan vid aggregering till 

indikatorbetyg ändå uppnå brons. Med den kravställning som gäller från BBR 21 och 

framåt ser jag ingen möjlighet till att detta ska fungera då det nu anges 1,0 % i DF i 

det allmänna rådet. Det gör att man får mycket svårt att motivera att lagkrav är 

uppfyllda för dessa rum. 

- Indikatorn känns inte anpassad att bygga täta stadskvarter 

- Jag skulle kanske hellre säga att kraven är stelbenta än att de är orimliga. Men 

ganska ofta finns det inte utrymme i kravet till att använda ljus för att ge dynamik i 

rummet eller att ta hänsyn till hur rummen används. 

Generellt är det dock ett viktigt krav, dagsljuskravet, framförallt i de nya stadsdelar 

som växer fram, höga och täta. Dock är det kanske inte roligare att ha jättestora 

fönster i täta kvarter, med tanke på insyn. Då blir risken att man istället har nerdragna 

persienner oftare. 

- Kraven är inte orimliga men informationen och kunskapen behöver spridas. 

- För små fönster och felplacerade i fasad för ok betyg vid simulering 

- Skymmande byggnader har absolut varit den mest avgörande faktorn. 

- Svårigheter att precis alla rum ska klara krav, ibland kan tyckas orimligt. Ex om v-

rum har extremt gott dagsljus men sovrummet är djupt och därför svårt att klara. 

- Arkitekter kan ha placerat fel rum i kärnan... Det kan även vara svårt för för 

Miljöbyggnadssamordnaren att veta hur frekvent vissa rum nyttjas när det rör sig om 

mer komplicerade byggnader, labblokaler, sjukhus mm. Då är det risk att man 

upptäcker vistelserum i sent skede! 

 

35. Har projekteringen av dagsljusindikatorn givit er positiva erfarenheter 
som ni även tillämpar i andra projekt? 
Antal deltagare: 160 
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36. Kommentarer till fråga 35. 
Antal deltagare: 17 

Positiva sätt till att man lär sig vad man måste vidta för åtgärder för att nå kraven som 

ställs 

- Vi hanterar frågan utifrån det förslag som Uppsala läns landsting har tagit fram som 

förslag till sgbc och försöker tillsammans med Sgbc metoddok komma framåt 

- Det att frågan om dagsljus uppkommer är tack vare miljöcertifieringssystem som är 

väldigt positivt. 

- Vi projekterar inte själva utan är med som samordnare i projekten. 

- Detta efterfrågas i princip i alla projekt nu mera, även de som inte certifieras. 

- Dagsljusfrågan har varit bortglömd, nu kommer den tillbaka. Det är nödvändigt. 

Gamla tumregler kommer till heders igen (som ök fönster - dubbla rumsdjupet t.ex.). 

Allmänna medvetenheten om dagsljus ökar tack vara indikatorn. 

- Kravställningen i miljöbyggnad har verkligen lyckats få en hel bransch medveten 

om daggsljus 

- Pga problem med dagsljusfaktorn har vi kunnat ge råd till projektörer. 

- Frågan om dagsljus har lyfts i alla projekt. Bra! 

- SVL-beräkningar indikator 3 Eftersom dessa hänger ihop 

- Viktigt att involvera kompetent dagsljusprojektör/beräknare tidigt.  

 

Inte sällan är det Arkitektfirman som åläggs eller vill utföra dagsljusberäkningarna, 

något som i många fall fungerat dåligt. 

- När man arbetar med frågan får man en förståelse för hur viktigt det är med dagsljus 

i hemmet eller på sin arbetsplats. 

- Man får ju en ökad kunskap om vad som klarar kraven, ungefär hur djupa rum som 

är ok och hur fönster behöver placeras. 

Dock kan det bli på bekostnad av rummets möblerbarhet eller trivsel. 
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Men personligen så tycker jag att dagsljusprojekteringen ger mera negativa 

erfarenheter, att man känner att det stela kravet motverkar god utformning i vissa fall, 

att det är väldigt nervöst med ett simuleringsverktyg där man ska tolka ett lite luddigt 

resultat som kan stjälpa hela projektet, eller dra iväg kostnaderna baserat på hur jag 

tolkar att en punkt i simuleringsbilden förhåller sig till kravnivåstrecket. Och kommer 

granskaren att göra samma bedömning? 

- Även om vi gnäller en del på dagsljusfaktorn så är det ju inte fel att ha bra dagsljus 

och det är alltid lärorikt att få se smarta lösningar när det gäller fönsterstorlek och 

placering, rumsutformning, m.m. 

- Medvetandegörande av fönsterplacering och rumsdjup 

- Ingår inte i min roll. 

- Vi får kommentarer idag från beställare om vi uppfyller kraven på 10% glasandel 

även om vi inte certifierar byggnaden. Det hade aldrig hänt för ett par år sedan. Man 

kan alltså märka att dagsljusfrågan poppar upp lite varstans. Men det sker också i en 

fas när fönsterytan har krympt rätt kraftigt pga skärpta energikrav. Ibland har man 

skalat ner fönsterytan för fort, och glömt av dagsljuskravet. 

 

37. Övriga synpunkter eller kommentarer på enkäten: 
Antal deltagare: 26 

Generellt har systemet gått mot fler simuleringar och fler krav på specialistkunskap. 

Detta fördyrar certifieringen och medför att många fastighetsägare utanför 

Stockholms innerstad anser att Miljöbyggnad är för dyrt. Personligen skulle jag vilja 

se förenklingar som medför att fler certifierar.  

 

Bygga Bo Dialogen (Boverket) som tog fram Miljöklassad byggnad (Miljöbyggnad) 

hade som vision att 30 % av hela Sveriges byggnadsbestånd skulle klassas. Detta 

kommer aldrig uppnås med de kostnader som systemet nu medför. Dessutom kommer 

många befintliga byggnader inte gå att certifiera eftersom de har klassade 

indikatorer/rum där inte en åtgärdsplan kan göras eller att myndighetskravet på annat 

sätt kan styrkas. 

- Ni kan komma att få svårt att tolka resulten eftersom en del av frågorna är luddigt 

ställda. Tänk alltid vad man ska få för svar och hur den som svarar tänker när ni 

skapar en enkät. 
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Lycka till! 

- Lycka till, ska bli spännande att se resulatet! 

- Jag tycker att problemet är att man bara simulerar en punkt i rummet. Vissa djupa 

rum kan ha bra dagsljus ändå fast inte just 1m från mörkaste väggen. Bra med djupa 

rum utifrån energi mm så ett djupt rum med bra ljusinsläpp borde inte straffas så hårt 

som idag. 

 

Det händer att enda sättet att klara dagsljuskravet i en lägenhetstyp är en "sämre" 

ytplanering med mindre vistelseyta (och t.ex. en större hall eller klädkammare) som 

inte behöver ha dagsljus. En plats vid en innervägg som inte klarar MB dagsljus att 

ställa sängen vid och bra ljus i rummet exkl där sängen står kan ju vara en superbra 

lösning för upplevd inomhusmiljö! 

- Intressant ämne. Har ni några fler funderingar, tveka inte hör av er. 

Emil.j@byggbolaget-varmland.se Och lycka till med examensarbetet.  

Mvh 

- Stort tack för att ni arbetar med detta! Dagsljus har seglat upp som den knepigaste 

indikatorn att få till vilket är märkligt på något sätt. Lycka till! 

- Vi har ännu inte certifierat någon byggnad. Vi håller på och sammanställer 

underlagen. Enkäten är mer riktad till Arkitekter inte till miljöspecialist eller 

fastighetsägare. 

- Det behövs en branschöverskridande genomgång av lagstiftning kring dagsljus då 

det finns stora tolkningsfriheter i arbetsmiljöverkets krav och BBR. 

- Jag har inte arbetat så länge med miljöbyggnad, så kan inte riktigt svara fullt ut på 

enkäten, men hoppas att mitt svar är till hjälp ändå! 

- Miljöbyggnad är inget miljöledningssytem som ni beskrivet i mailet utan ett 

Miljöcertifieringssystem. En väldigt stor skillnad! 

- Kul att ni fokuseraar på en indikator och gräver djupare. 

- Ett stort probelem med indikator 12 är att trots rätt strikta regler från sgbc så verkar 

tolkningsutrymmet vara oändligt, vilket innebär att det finns säkert lika många 

tolkningar som certifierade personer. Dessutom är inte granskarna enikga om 

tolkningarna...  

Dagsljus är helt enkelt en väldigt omogen fråga :) 
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- - Dagsljusfaktorn är en hypotetisk variabel. Man mäter ju nåt som kanske inte alls 

realiseras i verkligheten för brukaren (till skillnad från tex radon). En vit vägg i 

simulering kanske belamras med mörka möbler i verkligheten och ett stort fönster får 

gardiner mm mm. Dvs DF saknar relevans för allt annat än CAD-ritningarna. 

Dagsljuset är även baserat på en hypotetisk CIE himmel, hur ofta råder de 

förhållandena i verkligheten?  

 

- Dagsljusfaktorn får inte/ kan inte mätas instrumentellt. En instrumentell 

verifieringsmetod behövs snarast.  

 

- Dagsljusfaktorn kunde kanske enbart utvärderas med enkät. Ifall brukarna är nöjda 

med ljusförhållandena så spelar det kanske mindre roll exakt vilket DF som. 

 

- En väg att gå kunde vara att följa arbetsmiljöverkets riktlinjer om utblick och 

ljuskrav, utan att DF kopplas in. 

- Bra enkät! Spännande att se vad ni kommer fram till. Lycka till! 

- Det finns flera problem med rådande dagsljuskrav, dock så är detta inte en fråga om 

problem i Miljöbyggnad utan lagkrav. Det Miljöbyggnad har gjort är egentligen bara 

att synliggöra ett problem som annars hade gått obemärkt förbi. Det som krävs är en 

uppdatering av SS 9142 01, en modern tolkning av kravet i BBR där en mer 

differentierad syn på dagsljusnivåer i olika rumstyper medges samt en handbok i 

ämnet för att säkerställa kvalitén i beräkningar. 

- Bra enkät! 

- Man bör se över frågan om huruvida ett sämsta rum ska avgöra hela byggnadens 

dagsljusmiljö. 

Krav på dagsljus såsom det ställs idag gör det svårt att förtäta, vilket är ofta behövligt 

i stora städer. 

- Kontakta mig  

Peter Mars  

peter.mars@acc-glas.se 

- Jättebra att ni tittar på ämnet, dagsljusfrågan är det som tar upp absolut mest av våra 

interna diskussioner om Miljöbyggnad, vilket känns lite skevt, att man borde kunna 

fokusera mera på tex materialfrågor och energin. 

- KUL! Lycka till med det fortsatta arbetet! 
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- Det är stor skillnad om tittar på befintlig eller nyproduktion. Vid nyproduktion är det 

viktigt att arkitekten har rätt kunskap och att det behandlas tidigt i projektet för 

befintligt gör vi nästan aldrig några åtgärder för att förbättra dagsljuset. Gör vi 

åtgärder så handlar det om placeringsåtgärder. 

- Ibland lite konstigt formulerade påståenden/frågor. Men kan vara svårt då jag antar 

att ni inte arbetat med systemet operativt. 

- Frågan "Hur stor del i ett helt projekt tar dagsljusindikatorn upp tidsmässigt?" var 

lite otydlig -vad menas: konsulttid, tid för hela projekteringen, tid för hela projektet, 

uppskattad tid för hela miljöklassningsarbetet? 

- Dagsljusindikatorn är lite svår och det är svårt att avgöra vilken plats den ska ta i 

projekten. Det finns både risk att den tar för lite eller för mycket plats. Kanske att en 

koppling till vilken verksamhet som ska bedrivas i byggnaden, i t ex vårdbyggnader 

finns flera skäl till att inte få in för mycket ljus (sjuka patienter, utrustning/moment 

som kräver mörker, insynsskydd...) Tydligare koppling till nyttjarna avseende 

indikatorn. Får man igen nedlagd tid i projekteringen om nyttjaren sedan använder 

lokalerna på annat sätt? 

- Lycka till! 

- En bra enkät:) 
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10.2.1 Intervju med Stefan Olsson 
Vilken indikator anser du är svårast att uppfylla? 

Det är varierande från projekt till projekt, men exempelvis kan dagsljus vara väldigt 

svår, även termiskt klimat vinter och sommar. Det kan vara svårt att förstå hur man 

har gjort, och ofta är det inte redovisat tillräckligt. Om dagsljus diskuteras det hejvilt, 

många tolkar kraven på olika sätt, den anses luddig och hänvisar till en gammal 

standard som snart är 30 år gammal.  

Varför tror du att det är svårt att uppnå kraven? 

Även i ganska simpla byggnader som till exempel symmetriska flerbostadshus kan det 

vara svårt att uppnå kraven för dagsljus. Detta beror helt enkelt på att arkitekterna inte 

har tänkt till i början av projektet.  

 

Miljöbedömningssystemen och kraven som ställs gör att det blir svårare och dyrare att 

bygga på många platser, frågan är då om man verkligen ska bygga där. Ställer man 

husen med 4 meters mellanrum och har ett sovrumsfönster som skuggas av 

grannhuset så kommer det att bli mörkt i det rummet.  

 

Vill man uppfylla alla myndighetsregler och krav ska det kanske inte byggas på 

platsers som det görs idag. Men nu är ju bostadssituationen på det sättet runt om i 

städerna att det förtätas och då blir det helt enkelt det ena eller det andra.  

 

Den insikten man får som både granskare och miljöbyggsamordnare är att det i 

granskningarna fokuseras på olika saker. En ansökan kan gå igenom hos en granskare 

men kanske inte hos en annan. Detta kan bero på inom vilket område granskaren är 

expert, jag anser att det är ett problem.  

 

Anser du att det är relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån 

dagsljusförhållanden?  

Ja det tycker jag, dagsljus är viktigt då vi spenderar en hel del tid inomhus oberoende 

om det är bostäder, kontor, förskolor eller annat. Jag anser att dagsljus absolut ska 

ingå i ett certifieringssystem. 
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Vilka har konsekvenserna blivit då dagsljuskraven inte har uppnåtts?  

I värsta fall måste stora delar av huset ritas om, större större fönster, helt annan 

planlösning eller andra ändringar för att uppfylla kraven. Vilket har resulterat i ganska 

stora konsekvenser. 

 

I BBR talar man om avskiljbarhet i bostäder för kök samt samvaro och vilorum.  

I lägenheter som är större än 55 kvadratmeter ska dessa rum kunna skärmas av med 

en vägg. Enligt MB ska rummet klara kravet även om man sätter upp den här väggen, 

vilket det inte är många arkitekter som tänker på. Har inte det här tagits i åtanke kan 

det resultera i stora problem, det här har vi stött på några gånger.   

 

Kan du rekommendera en process till att nå ett högt betyg för dagsljus i 

projekteringsskedet? - Faktorer på DF. 

Det kanske tar 1,5 till 2 år att bygga en byggnad, skisserna kanske en anlitad arkitekt 

gjorde 3-5 år innan det. Många av problemen som uppstår idag beror just på att 

många hus skissades innan man riktigt visste hur MB funkade.  Eftersom 

Miljöbyggnad är relativt nytt finns det vissa problem som troligen kommer att lösa sig 

med tiden.  

 

Jag tror att det är mycket viktigt att arkitekten redan vid första skissen börjar tänkta på 

hur kraven ska uppfyllas för framförallt dagsljus men även många andra indikatorer. 

Det finns inga genvägar, det gäller att få in någon med kunskap inom Miljöbyggnad 

tidigt i skissarbetet. 

    

Anser du att det borde vara högre status på delbetygen i Miljöbyggnad och inte 

bara fokus på slutbetyget?  

Det ska egentligen vara indikatorbetygen som räknas. Jag tycker absolut att det ska 

vara mer fokus på respektive indikatorbetygen och inte bara för hela byggnaden. 

	  

10.2.2 Intervju med Helen Bülow-Hübe 
Vilken indikator anser du svårast att uppfylla? 

Jag skulle nog säga att dagsljus är en av de svåraste att uppfylla, kanske den svåraste. 
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Varför tror du att det är svårt att uppnå kraven? 

Det finns många möjliga faktorer till detta, men platsen blir ofta väldigt avgörande. I 

storstäder där man bygger tätt kan det helt enkelt vara så att det inte finns tillgång till 

tillräckligt med himmel för att täcka dagsljusbehovet, hur man än försöker ändra sin 

fasad. 

Andra faktorer som har stor påverkan på dagsljusinsläppet är att det idag är så vanligt 

med stora möblerbara balkonger, det är inte ovanligt att en balkong är 2 m djup, till 

skillnad från funktionalismens balkonger som var ca 0,8-1 m djupa. En djup balkong 

skuggar effektivt bort mycket himmel som är den viktigaste ljuskällan för dagsljuset. 

Andra faktorer är krav på god hissekonomi (dvs. man önskar nå många lägenheter per 

våningsplan och hiss), hur djup byggnadskroppen är och hur rummen organiseras, 

t.ex. om vardagsrummet har sin långsida eller kortsida mot ytterväggen. 

Det finns vanligen ingen rutin hos arkitekterna att kolla av fönsterglasarea utan de 

sätter mer ut fönster där det passar in. De har inte riktigt haft koll på vad som gäller. 

Man låter ofta arkitekten skissa rätt fritt till en början, sedan jobbar man fram en skiss 

på hur rummen i huset kan organiseras. Det tittas otroligt mycket på BOA i 

förhållande till BTA, det krävs en viss kvot där, uppfylls inte kvoten anser beställaren 

att det är för dålig yt-ekonomi. Detta gör att dagsljuset ofta kommer in för sent i 

processen. Men det har nyligen börjat förändras, de senaste ett eller två åren.  

Arkitekterna har alltid fått höra att fönsterarean måste bli mindre, speciellt sen 

energikraven kom 2006. Innan det var dagsljuset aldrig något problem eftersom vi har 

haft ett eller två decennier när fönstren var riktigt stora. Men i spåren av 

energiintresset har de minskat fort. Nu kan det vara så att vi har trillat över en gräns 

och dagsljusinsläppet inte är tillräckligt längre. Det blir liksom viktigt att bevaka 

frågan på ett annat sätt än innan. 

Anser du att det är relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån 

dagsljusförhållanden?  

Ja det tycker jag absolut, det är en fråga som blivit aktuell nu på senare tid. Vi har 

nyligen haft beställare i projekt (där byggnaden inte ska miljöklassas) som hört av sig, 

för att kontrollera om vi har tillgodosett fönsterglasarean på 10 %. Detta har aldrig 



	  

	  
4	  

hänt förut, dvs. att en beställare frågat ifall vi klarar dagsljuskravet, såvida det inte 

varit en miljöklassning.  
 

Anser du att kraven i BBR och Miljöbyggnad är bra som de ser ut idag? 

Ja, eftersom vi inte har ett bättre sätt att utvärdera vad god dagsljus tillgång är idag. 

Vi måste kanske acceptera att vi har ett något förenklat sätt att se om 

huvudfunktionen är uppfylld, så som 10 % AF är.  

 

På ett sätt tycker jag att det är bra att huvudkravet är ”god tillgång till dagsljus”. 

Däremot kan det vara knepigt med de två punkterna för dagsljusfaktorn så som de är 

beskrivna redan i byggreglerna SBN80. Där tycker jag det är ganska stelbent och 

föråldrat.  

 

Det var ingen som kontrollerade att kraven uppfylldes innan miljöledningssystemen 

kom och krävde verifiering. 
 

Vilka parametrar i dagsljusfaktorn anser du lättast att påverka? 

Reflektionstalen på rumsytorna påverkar DF mycket, man borde till exempel inte få 

välja vitt golv eftersom det påverkar jättemycket. Vita golv är ovanliga och förblir 

kanske inte vita så länge. 

 

Default-värdena i programvaror för ljusberäkningar är väldigt varierande och ibland 

verkar de helt felaktiga. Jag har t ex hittat default-värden på ljust trä som motsvarar en 

reflektans på vitaste vitt, vilket är uppenbart felaktigt. I realiteten är ljust trä mycket 

mörkare. Det finns alltså en risk att man överskattar dagsljusfaktorn om inte 

ingångsvärdena kritiskt granskas. Och många användare ifrågasätter sannolikt inte 

default-värden när en programtillverkare tillhandahåller dem. Jag har en annan 

forskarbakgrund och erfarenhet än de flesta. Jag har t ex varit med om att mäta 

optiska data på massvis av solskyddsprodukter, och har läst mycket 

forskningslitteratur, så jag kan se vad som verkar rimligt. Mörka heltäckningsmattor 

ligger kanske på 5-10 % reflektans, men i vissa fall räknas ändå på kanske 50 %. 

Även om man kan förändra kulörer i efterhand, så borde det finnas lite bättre 

handledning i rimliga värden. 
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Kan du rekommendera en process till att nå ett högt betyg för dagsljus i 

projekteringsskedet? 

Arkitektkontoren måste i tid granska sitt eget arbete, det är viktigt att arkitekten 

tillägnar sig kunskap om kraven, för det är de som har gestaltningsansvaret. Det är de 

som lägger fast rumssambanden och ägnar sig åt fasadutformningen. Om arkitekten 

inte har den kompetensen, ja, då är det viktigt att ta med en konsult eller en sakkunnig 

på området dagsljus redan i ett tidigt skede i ett projekt.  

 

Beroende på i vilket skede i processen som dagsljusfrågan kommer in är 

påverkansmöjligheterna olika stora. Om det är ganska sent i projektet är det kanske 

bara fönsterytan som kan påverkas, som inte påverkar rumssamband och som därmed 

inte är så kostnadsdrivande som att rita om hela planlösningen eller förändra hela 

husets djup. Jag har varit med om att kräva större fönster i enskilda rum för att 

tillgodose dagsljuskravet, vilket är rakt emot det som jag brukar önska i min roll som 

energisamordnare. Normalt sett brukar energikravet vara överordnat och det vanliga 

har ju varit att man varit den tråkiga personen som kommer med krav på att begränsa 

eller minska fönsterytan för att få ner energianvändningen till projektets mål. Är det 

små avvikelser går det kanske att ändra till ett fast fönster istället för ett öppningsbart, 

vilket ger lite större glasandel. Med dagens krav på lågenergibyggnader, passivhus 

som yttersta exemplet, så välkomnar jag egentligen bara att vi tar ett större 

helhetsgrepp kring husets utformning, där inneklimat och dagsljus är ytterligare 

aspekter som måste få lov att ta sin plats i diskussionen.  

 

Det finns idag alla möjligheter för arkitekterna att kunna göra dessa snabba analyser, 

eftersom 3D-projektering eller BIM-projektering blir alltmer vardag. Då har man 

redan från första skisskedet tillgång till verktyg för att göra dagsljusanalyser på sin 

3D-ritade modell. Det finns verktyg idag där du i princip helt interaktivt kan se hur en 

designförändring påverkar dagsljusfördelningen, och vi pratar på mitt företag mycket 

om parametrisk design. Har man de (dyra) interaktiva verktygen får man kanske 

använda ljusberäkningsprogram som samspelar med 3D-verktygen på ett enkelt sätt. 

Kanske får man fundera på hur ofta man tar ut modellen och gör en dagsljusanalys, 

det blir då en processfråga. När detta blir mer tillämpat kommer det samtidigt att leda 
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till ny kunskap hos de som utformar husen, då de oftare får snabb feed-back på sina 

designidéer. 

10.2.3. Intervju med Bengt Sundborg 

Varför tror du att det är svårt att uppnå kraven? 

Det är tyvärr många arkitekter som saknar kunskapen om dagsljuskvalité idag. Även 

att det ska gå snabbt och fokuset är kvantitet gör att dagsljus får en lägre prioritet. För 

att lösa det här problemet räcker det inte att bara gå på de nyexaminerade. Det här är 

ett stort hål i kunskapsmassan. Praktiserande arkitekter ute på marknaden måste också 

tillägna sig dessa kunskaper.  

Anser du att kraven i BBR och Miljöbyggnad är bra som de ser ut idag? 

Jag anser att resultaten borde ligga långt över de gränsvärden som idag är kraven för 

dagsljusfaktorn. Desto fler riktvärden man kan få in genom miljöbyggnad och 

boverkets byggregler, desto bättre. Fortsätta att utveckla klassningssystemet.  

Förutsättningarna är olika i delar av landet, Detta är något kraven borde ta hänsyn till.   
 

Kan du rekommendera en process för att nå ett högt betyg för dagsljus i 

projekteringsskedet? 

Det första är att tänket måste komma in i ett tidigt skede i ett projekt. Det andra är att 

boverkets och Miljöbyggnads riktlinjer måste utvecklas för att underlätta processen 

för att nå goda dagsljusförhållanden.  

 

Dagsljusprojektering 

Det diffusa ljuset och direkta dagsljuset måste få en viktigare plats i kraven, bättre 

riktlinjer. I projekteringen bör man inte i första hand jobba med fönsterareor, även om 

det är det enklaste sättet att nå bättre inomhusvärden. Jag tänker i första hand på 

geometriska lösningar som att vrida husen 45 grader, att skapa infallsvinklar genom 

att placera hus på ett specifikt sätt. Istället för att ha en rak fasad går det att ha en 

veckad fasad för att få in mer dagsljus. Även att placera burspråk utefter en fasad kan 

ge mycket goda dagsljusförhållanden i en bostad.  

 

Hittar man en bra lösning på dagsljusfrågan kommer det spara både pengar och ge en 

bättre miljö. Med en bra miljö mår folk mycket bättre vilket det går att räkna in på 

lång sikt.    
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På 50-talet var det mer naturligt att de projekterande arkitekterna hade ”tänket” att 

man skulle komma i kontakt med naturen. Det var självklart att de geografiska 

förutsättningarna togs i åtanke. Detta är något som det slarvas mycket med idag, ett 

tänk som skulle behöva komma tillbaka. 

10.2.4 Intervju med Paul Rogers 
Vilken indikator anser du är svårast att uppfylla? 

Jag anser att man alltid ska börja med dagsljus indikatorn eftersom den är svårast i 

Miljöbyggnad. 
 

Varför tror du att det är svårt att uppnå kraven? 

Det handlar egentligen om att kraven är satta lite för högt, kraven ska vara en 

lägstanivå för vad som accepteras. I en storstad kan det vara så att uppåt 90 % av 

byggnaderna inte klarar av kraven, hur kan det då vara en lägstanivå? 

 

Många har inte läst standarden och tar inte hänsyn till avskärmningsvinklar, krav på 

särskilda glas och att fönster under 80 cm i bröstningshöjd inte får tillgodoräknas. 

 

Två stora faktorer är avskärmningsvinklar och balkongers påverkan på AF. Har du en 

balkong blir AF-faktorn mindre eftersom balkongarean ska adderas till golvarean. Har 

du en avskärmning måste du uppfylla en större procent AF, dessa två saker 

motarbetar varandra.  

 

Inställningen är att ofta man inte vill offra något för att klara av dagsljuskraven, man 

vill ha svarta fönsterprofiler, djupa rum och mörka golv. Sen ska det till en 2 meter 

djup balkong, vilket gör att kraven blir väldigt svåra att nå. Jämför man kraven för 

dagsljus med andra krav i byggnadsbestämmelserna tas inte dessa på samma allvar. 
 

Dagsljus kommer ofta in sent i projekten, vilket försvårar arbetet. Vi får klagomål 

från kunden som anser att processen är för dyr. De anser ofta att kostnaden för en 

kontroll för att se om dagsljuskraven går att uppfylla är för dyr. Kontrollen bör göras 

innan systemhandling. Många gånger slutar detta i att problemet måste lösas i ett 
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senare skede, vilket då ofta blir mycket dyrare än att göra en ändring i 

bygghandlingsskedet.  

Det är viktigt att beställarna börjar ändra sin inställning till frågan om processen ska 

bli bättre.    
 

Anser du att kraven i BBR och Miljöbyggnad är bra som de ser ut idag? 

Idag är det ganska vanligt att byggnader inte ens kommer i närheten av 

dagsljuskraven, vi måste ställa oss frågan: är kraven rimliga? Rum med DF på 0,4-0,5 

% är väldigt vanligt, rimligt vore kanske att nå 0,7 %. Har du ett rum med DF faktor 

0,4 går det att göra en del ändringar, men det går aldrig att nå kravet på DF 1 %. Detta 

kan resultera i att hela projektet med miljöcertifiering läggs ner.  

 

Kraven på DF borde inte vara så höga, det borde även vara olika krav beroende på ett 

rums funktion. Det borde finnas lite flexibilitet av kraven, ett DF på 0,8% borde 

betraktas som ett acceptabelt minimum för dagsljusfaktorn. Ligger det däremot nedåt 

0,5% DF då är det ett problem.  

Jag jobbar i ett projekt nu med fem andra som vill se att beräkningen av DF ändras till 

en beräkning av snittvärde. Snittvärde är ett bättre sätt att mäta helt enkelt, det finns 

flera orsaker varför. Den är till exempel mer känslig för omkringliggande byggnader 

och balkonger, vilket gör beräkningen mer lik verkligheten. 
 

Det bästa sättet att förändra dagsljustänket i byggbranschen är att påverka Boverket. 

Om en ändring görs i BBR kommer även MB efterfölja de nya kraven och 

riktlinjerna. Den viktigaste fokusarean är inte MB utan att största fokus måste läggas 

på Boverket och nivån på kraven. 

 

När det kommer till dagsljus och fönster finns det inget energitänk, det anses bara ge 

en ökad solvärmelast och energiförluster. Ett exempel är den el som används för att 

driva värmepumpen räknas till en byggnads energiförbrukning. Samtidigt kan du 

slösa bort hur mycket el som helst på belysning eftersom det inte räknas till 

energiförbrukningen. Du kan till och med räkna det som tillskottsvärme under 

vintermånaderna. I verkligheten är en kWh till värmepumpen samma som en kWh till 

belysningen, så ser det inte ut i andra europeiska länder. 
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Vilka parametrar i dagsljusfaktorn anser du vara lättast att påverka? 

Om förändringar behöver genomföras så följer jag följande steg. 

Först bör det fokuseras på att försöka ändra material och färg på materialen. 

Golvfärgen är någonting som påverkar väldigt mycket, reflektion från olika färger har 

stor variation. Fönsterprofil, färg och färg på balkong har också stor inverkan på DF.  

  Steg två är att ändra fönsters storlek och placering. Ofta kan det här vara lite känsligt 

för arkitekten, ändringar av färg och material brukar ofta bli mer accepterade.  

  Steg tre är att förminska balkongerna eller göra små förändringar på 

byggnadsgeometrin. 

  Det fjärde steget är att ändra hela byggnadskroppen. Är det till exempel en stängd 

innergård behöver kanske en sida öppnas. 

Stegen är kopplade till kostnader, desto högre steget är ju högre är omkostnaderna. 

Oftast kostar det ingenting att ändra färg och material i de tekniska handlingarna. 

Ändringar i ritningar generar en del kostnader och att ändra hela huskroppen blir 

väldigt dyrt.  

 
 

Kan du rekommendera en process att nå ett högt betyg för dagsljus i 

projekteringsskedet?  

Det gäller att arkitekten bryr sig och tar hänsyn till kraven som finns. Det funkar inte 

att kraven bara tillsidosätts.  

Dagsljusfrågan bör vara med från början i projektet, kommer det in i bygghandlings 

fasen är det ofta för sent. Här går det att ändra lite färg och material men det räcker 

sällan till.  

Bäst är om arkitekten gör en skiss som sedan granskas av en sakkunnig som ger en 

feedback på saker som bör ändras. Arkitekten får nu en chans att göra dessa ändringar 

till nästa skiss, inga beräkningar än så länge. Innan systemhandlingarna skulle jag 

föreslå att det görs lite preliminärberäkningar, men bara på några utvalda rum i huset 

som skulle kunna vara problematiska.  

 

Förslag till ändringar i BBR / MB 

En sak som borde ses över är att alla rum inte behöver uppnå samma kravnivå. Jag 

tror inte att ett sovrum behöver samma tillgång på dagsljus som en matplats, förskola 
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eller ett dagis. Det skulle gå och göra kraven lite flexiblare, olika krav för olika rum. 

Tröskelvärdet borde även sänkas en bit, för att det ens ska bli möjligt att uppfylla 

kraven.  

 

Vem ansvar att dagsljuskraven efterföljs?  

Om kommunen som behandlar byggloven inte kräver att kraven för dagsljus uppfylls 

kommer inget att hända. Kommunen har ett stort ansvar när det kommer till att 

dagsljusfrågan lyfts upp. Jag har fått flera projekt nu där arkitekten har blivit tillfrågad 

av kommunen att visa upp att kraven för dagsljus uppfylls. Det är en inställning som 

har ändrats, förut var det aldrig frågan om att kommunerna ville se att dagsljuskraven 

uppfylldes. Detta görs i bygglovskedet vilket betyder att ändringar fortfarande kan 

göras. Det här är en stor förbättring i processen och jag tror att det mesta handlar om 

att kommunerna börjar ställa vissa krav.  

10.2.5 Intervju med Karvel Andersen 
Anser du att det är relevant att miljöbedöma en byggnad utifrån 

dagsljusförhållanden? 

Ja det anser jag, det finns tillräckligt mycket studier som pekar på ett samband mellan 

tillgången på dagsljus och människors hälsa. 

 

Hur uppfattar du dagsljusindikatorn i Miljöbyggnad? 

Jag uppfattar den som relevant men lite svårtolkad regelmässigt, och det kan vara 

svårt att nå upp till kraven. 

 

Vad är det som gör att kraven blir svår att uppnå? 

Delvis beror det på att boverkets byggregler är aningen oklara när det kommer till 

dagsljus.  

 

Den tvingade regeln i BBR säger att det ska vara god tillgång till direkt dagsljus. 

Ibland finns det rum eller delar av ett rum i projekt som inte har tillgång till direkt 

dagsljus och då fäller det en hel certifiering. Jag anser att boverkets byggregler borde 

ses över och anpassas till dagens förhållanden. Ett exempel på detta är i bostäder, 

nuförtiden vistas personer inte vid beredningsytor i köket fullt så länge som det 

gjordes en gång i tiden. När det gäller matlagning och beredning finns det modernare 
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teknik idag vilket reducerar tiden vi spenderar i köket, till skillnad mot när kravet 

skrevs. Dessutom konsumerar vi alltmer halvfabrikat/färdiglagat, vilket yttermera 

förkortar tiden för beredning.  

 

Har du varit med i projekt där man inte har kunnat uppnå kraven?  

Ja det har jag.  

 

Vad berodde de på? 

Det berodde på att vi inte kunde uppfylla myndighetskraven, de var ett bostadsprojekt 

där beredningsytorna delvis saknade tillgång till direkt dagsljus. 

 

Vad har konsekvenserna blivit i de fallen där ni inte har kunnat uppfylla 

kraven? 

Vi har helt enkelt fått lägga ner certifieringen. 

 

Har byggnaderna byggts ändå? 

I det aktuella fallet valdes det att ha Miljöbyggnads krav som målsättning för övriga 

indikatorer, men utan att certifiera och utan att lägga ner samma tid och pengar som 

det krävs för att nå kraven, eftersom det inte var skarpt läge. 

 

I ett projekt som inte ska miljöcertifieras hur stor vikt lägger ni vid 

dagsljusfrågan då? 

Nästan ingenting alls skulle jag säga, men alla arkitekter lägger olika mycket vikt vid 

dagsljus. Det är förmodligen allt som oftast en parameter som värderas vid 

utformning av en ny byggnad. 

 

Anser du att arkitekterna följer kravet på 10% AF? 

Ibland, faktiskt inte alltid. Om det är ett avsiktligt avsteg eller okunskap låter jag vara 

osagt. 

 

Anser du att kraven i BBR och MB är bra? 

Nej det tycker ja inte. 

 

Anser du att de borde förändras? 
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 Ja det tycker jag, de borde anpassas efter dagens livsstil. Boverket byggregler utgår 

från människan och de som ska vistas i byggnaderna, vare sig det har med 

temperaturer, tillgänglighet eller dagsljus att göra. Det är säkert boverkets ambition att 

följa med i utvecklingen men just på dagsljus har det inte hänt något på länge. 

 

Har du något tips på hur man ska sköta processen med dagsljus? 

Det viktigaste är att komma in tidigt, eller rättare sagt att uppmärksamma frågan i tid.  

Kanske redan i programskedet, det är bra om det finns en medvetenhet av att 

byggnaden ska miljöcertifieras redan i gestaltning skedet. 

Arkitekten har alltid med sig kraven på tillgänglighet när den ritar en byggnad på 

samma sätt skulle de kunna ha med sig kraven på dagsljus.  

 

Lägsta nivån i Mb har samma krav som BBR ställer men slarvas det ändå med 

dagsljus?  

Bygglovshandläggarna ska egentligen inte ge bygglov för något som inte uppfyller 

kraven, men där slarvas det väldigt ofta. Dock tror jag att de är mer observanta på 

detta i tätorter, i Stockholm stad är det definitivt så. 

 

Övrigt om kraven 

Om kraven i MB är realistiska eller inte tror jag det finns för lite vetenskap om. 

Det är svårt att säga vad gränsvärdena borde vara, det går inte att säga vad 

konsekvenserna blir av att du vistas i ett rum med DF 0,8 under en längre tid. Vilket 

gör det svårt att sätta gränser. 

10.2.6 Intervju med Lars Estlander 
Vad anser du om kraven på dagsljus i BBR? 

De fungerar inte som det ser ut idag, men det är ingen som har brytt sig om det för än 

nu. Anledningen till detta är de förenklingar som gjordes när Boverkets Byggregler 

BBR infördes 1993. Då rensade man ut mycket ur byggreglerna, bland annat 

dagsljusfaktorn för beräkning av dagsljus. Däremot har BBR kvar hänvisningen till 

standarden SS 914201 Byggnadsutformning- Dagsljus – Förenklad metod för kontroll 

av erforderlig fönsterglasarea, som innehåller förutsättningar för den förenklade 

beräkningsmetoden. Men där finns inte själva beräkningsmetoden utan standarden 

hänvisar bara vidare till rapporten ”Räkna med dagsljus”, Statens institut för 
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byggnadsforskning, från 1987. Först där går det att få tag på beräkningsmetoden, den 

rapporten ligger numera på Boverkets hemsida, Boverket.se.  

 

Standarden gäller bara för den förenklade beräkningsmetoden enligt de allmänna 

föreskrifterna för dagsljus i BBR avsnitt 6:322. Denna beräkning får bara tillämpas 

under vissa omständigheter, i rum med en viss storlek och vissa dimensioner, 

fönsterplacering, glassorter, avskärmningar utifrån. Det är förmodligen ganska få fall 

där den metoden kan tillämpas.  Den förenklade metoden för beräkning av glasarea är 

ursprungligen skriven för miljonprogrammet, för hus som stod 50 meter ifrån 

varandra och rum med begränsade storlekar utan öppna planlösningar och 

fasadelement med ett fyrkantigt fönster mitt i. Idag ser inte hus ut så, vilket betyder att 

det är väldigt få fall som schablonmetoden är tillämpbar. Den förenklade 

beräkningsmetoden fungerar som regel inte heller i lokaler, där det ofta är större hus- 

och rumsdjup.  

 

Men under 2014 års revidering av reglerna (BBR 21, BFS 2014:3) kompletterades 

beskrivningen av den förenklade metoden i det allmänna rådet, och dagsljusfaktorn 

1,0% lades till, enligt tidigare byggregler (Boverkets Nybyggnadsregler, NR avsnitt 

2:12 Dagsljus). Teoretiskt går det att räkna på dagsljus för alla byggnader nu, men det 

är förmodligen sällan som någon gör beräkningarna eftersom de gamla metoderna 

byggde på grafiska metoder. Idag görs bräkningarna med digitala metoder vilket gör 

att det som står i BBR idag inte är särskilt praktiskt. 

 

Hur skulle du vilja se att reglerna såg ut istället? 

SBUF har ett projekt där man tittar på det här problemet. Det är ingen som har brytt 

sig om att det ser ut som det gör idag.  Få byggnadsnämnder har förmodligen granskat 

att dagsljuskraven följs, förutom möjligen för den förenklade metoden.  

 

Kravet enligt den förenklade metoden går sällan att uppfylla för lokaler, de flesta 

kontorslandskap har så stor golvyta att det inte finns tillräckligt med fasad för att klara 

av kravet på 10 %  av golvarean. För bostäder är det förmodligen vanligare  att 

schablonvärdet 10 % uppfylls, eftersom det är ett ganska lågt krav, men kanske inte 

alltid med kompensation för olika avskärmningseffekter i tätare stadsmiljöer .  
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På Stockholms stads statsbyggnadsmodell, som finns på  Kulturhuset, går det lätt att 

se att de sämst lokaliserade rummen i många nybyggnadsprojekt troligtvis inte alls 

klarar kraven på dagsljus eller solljus. Det var ingen som brydde sig om detta innan, 

men nu har frågan väckts på grund av kraven i olika miljöcertifieringssystem. 

Systemen ställer krav på att byggreglerna ska uppfyllas, då blir det plötsligt svårt med 

dagsljus. Det är en av anledningarna till SBUF projektet där målsättningen från början 

var att se över hur byggreglerna ska tolkas. De frågade oss vad  Boverket anser om 

reglerna, vi svarade att om inte reglerna fungerar bör vi se över dem, och där är vi nu 

idag. 

 

SIS (Swedish Standards Institute) vill plocka bort standardenSS 91 42 01 eftersom 

den har en annan mätmetod för bestämning av dagsljusvärde än standarden för 

energiberäkningar SS-EN 15193:2007 Byggnaders energiprestanda – Energikrav för 

belysning. Enligt den gamla standarden SS 91 42 01 mäts dagsljuset endast i en punkt 

i rummet som ska vara 1 m från den mörkaste sidoväggen och 0,8 m över golvet. 

Standarden för energiberäkningar hänvisar däremot till SS-EN 12464-1 Ljus och 

belysning – Belysning av arbetsplatser – Del 1 – Arbetsplatser inomhus, för 

bestämning av ljusvärdet. Enligt SS-EN 12464-1 avsnitt 4.4 Illuminance grid, ska 

ljusvärdet mätas i flera punkter enligt ett rutnät som bestäms enligt standarden. 

Rutnätet får vara högst 10 m stort och går att använda för både horisontella och 

vertikala ytor. 

 

 

Att byta beräkningsätt till snittvärde är det något ni funderar över? 

Vi är inte själva tillräckligt sakkunniga för att bedöma det nu, men mätmetoden enligt 

SS-EN 12464-1 innebär att man måste räkna på ett snittvärde för punkterna i rutnätet. 

Om sedan byggreglerna ska föreskriva snittvärden för t.ex. bostäder, istället för värdet 

för varje rum har vi inte tagit ställning till ännu. Det kräver förmodligen en separat 

studie för att bedöma. SBUF har ett projekt för hur dagsljus bör bedömmas i 

miljöstandarderna enligt byggreglerna. I den ingår branschen och olika sakkunniga på 

dagsljus och där deltar även Boverket och Arbetsmiljöverket i en referensgrupp. De 

ser även över hur utländska standarder ser ut och hur dessa fungerar. Samtidigt pågår 

det ett samarbete inom eu-standardiseringen om just detta, men som hitintills har gått 
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väldigt långsamt av olika skäl. Förmodligen kommer det ett förslag till standard för 

både dagsljus och solljus inom några år och då måste vi anpassa oss till det. 

 

Just nu tittar vi på om vi kan ersätta den gamla standarden för dagsljus, SS 91 42 01, 

med standarden för energiberäkning, SS-EN 15193:2007, med avseende på 

beräkningsmetod för dagsljus, enligt TK-gruppens förslag (SIS tekniska kommitté TK 

380/AG 3 – Ljus och belysning) och vilka konsekvenser det får för byggreglerna. Vi 

avvaktar också SBUF-gruppens rapport om dagsljus som snart kommer och som blir 

en utmärkt genomgång av problemen för dagens planering och bebyggelse.  

 

En fråga vi måste fundera på, men ännu inte tagit ställning till är hur byggreglerna 

överhuvudtaget bör se ut för dagsljus i bostäder? Reglerna för dagsljus som finns idag 

är ursprungligen från 50- och 60-talen och kom till med ”God Bostad”, dåvarande 

Bostadsstyrelsens regler för räntesubventionerade bostäder. Bostäderna hade en annan 

utformning och användes på annat sätt jämför med idag. Matberedningen tog längre 

tid, färdigmat var ingenting som fanns då. Det spenderades mer tid i köken, och 

vardagsrum var mest finrum före tv-åldern. Frågan är då: ska man ställa samma krav 

på dagsljus i bostäder som för 50 år sedan? Idag är det till exempel vanligast med en 

öppen planlösning mellan kök och vardagsrum. Ändras kraven på dagsljus kan det få 

stor betydelse på hur hus och planlösningar kan utformas. De kanske låter som en 

marginell fråga men vi som har ritat bostäder i många år vet att detta är någonting 

som har stor betydelse för effektiva, ändamålsenliga och trevliga planlösningar, 

samtidigt som folks värderingar förändras allt snabbare med behov av förändringar 

som följd. 

 

I BBR står det att alla rum eller en avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer 

än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång på direkt dagsljus är 

möjligt. 

Det går att fundera över hur beräkningarna ska göras, är det nödvändigt att varje 

enskilt rum ska beräknas var för sig.  

 

För energihushållningen vill man minimera fönsterareorna eftersom det är där 

energiförlusterna på vintern respektive värmeöverskottet på sommaren är som störst. 

Kanske är det mer ändamålsenligt att fördela detta på något annat sätt, t.ex. mera 
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fönster i ett vardagsrum och mindre i ett sovrum eller ett kök, beroende på 

omständigheter och förutsättningar för olika bostäder. Ett alternativ vore att ha krav 

för bostaden  istället för varje rum, även om minimikravet 1,0 % på dagsljusfaktorn 

enligt BBR är lågt jämfört med andra länder. Norge till exempel kräver 2,0 %, dubbelt 

så mycket fönster.  

 

Är det här ändringar som skulle kunna hända inom en snar framtid? 

Vi vill se över det här, men det är inget vi kan göra på egen hand, utan Boverket 

måste sätta ihop en referensgrupp från branschen för att kunna bedöma 

konsekvenserna. Till en början ska vi titta på vad SBUF projektet kommer fram till. 

Men samtidigt måste Boverket snegla lite på vad EU gör, det är bortkastad tid att 

arbeta fram en ny standard om vi ändå måste ändra efter några år.  

 

Att det finns regler om dagsljus överhuvudtaget beror på egenskapskraven i plan- och 

bygglagen, PBL, som enligt plan- och byggförordningen, PBF, 3 kap. 9 § avser 

”oacceptabel risk för användares eller grannars hygien och hälsa”. Därför handlar det 

inte endast om att det är trevligt med lite dagsljus. Kraven bygger på dokumenterade 

studier som visar samband mellan dagsljus och människors hälsa. När det gäller 

dagsljus så finns det gamla studier. Ett klassiskt exempel är när man byggde skolor i 

USA på 70 talet utan fönster i klassrumen. Där kunde man mäta att barn som gick i de 

klassrummen hade sämre tillväxt än barn i ljusa klassrum.  

 

Det finns studier som visar att dagsljus påverkar människors hälsa, men det bör 

dokumenteras var gränserna går. Vad talar för att schablonvärdet 10 % glasarea eller 

dagsljusfaktorn 1,0% är det bästa i dagens samhälle? De flesta studierna som finns är 

före datorernas tid, därför finns det inget samlat digitalt material på studier som ligger 

till grund för dagens krav. 

 

Hur vanligt tror du att det är att bostäder klarar dagsljuskraven idag? 

Det vet vi inte. Det finns två aspekter här, dels nybyggda hus men även befintliga 

byggnader. När det byggs nya hus och städer förtätas kan det försämra 

dagsljusförhållanden och solvärden för befintliga bostäder. Är det äldre bostäder, från 

innan nuvarande byggregler kom, är det kanske svårt att hindra det. Är husen däremot 

byggda under senare tid kan det diskuteras ifall det är korrekt enligt PBL eller äldre 
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lagstiftning att inte ta ansvar för vad som händer med befintliga byggnader när det 

byggs nytt.  

 

Vad blir konsekvenserna om en nybyggnad inte uppfyller dagsljuskraven? 

Vems jobb är det att verifiera det här? 

Det är byggnadsnämnden som har tillsynsansvaret enligt PBL. En lösning hade 

kunnat vara att skriva in det som en punkt i kontrollplanen. Det är byggherren som 

ansvarar för att kraven följs, är byggherren nöjd och byggnadsnämnden inte gör några 

anmärkningar då är det ingen annan som kontrollerar detta. Konsekvenserna kan bli 

att det inte går att miljöcertifiera byggnaden.  

 

Byggnadsnämnden borde kräva en verifiering av dagsljuskraven i kontrollplanen om 

de anser att detta är en kritisk fråga för ett enskilt projekt. Det anser jag att en ny 

standard borde ta hänsyn till så att det blir enkelt att verifiera kraven på dagsljus eller 

solljus, som det också är krav på för bostäder. En ny standard eller nya byggregler 

behöver inte nödvändigtvis vara så detaljerade. I föreskrifterna räcker det kanske med 

en ändring med hänsyn till ändrade bostadsvanor och beräkningsmetoder.  

 

Hur går det att bevisa goda dagsljusförhållanden om inte de allmänna råden 

uppfylls? 

Det är som sagt ett allmänt råd, det betyder att man kan välja en annan metod för att 

verifiera detta. Det skulle kunna gå att använda en dansk eller tysk standard och hävda 

att den är likvärdig eller till och med bättre. Därefter är det upp till byggnadsnämnden 

att ta ställning till huruvida det stämmer. 

 

Det är ett alternativ för oss, att helt enkelt ta en standard från ett annat land som vi 

anser är bra. Dock tror vi att det bästa vore att se över standarden eller göra en ny som 

är anpassad efter svenska förhållanden.    

 

 

Övrigt  

Det gäller för alla inblandade att inse frågans betydelse, det är en viktig fråga för 

dagens bebyggelse. Väldigt mycket av bygglagstiftningen är baserad på olika 

sakfrågor eller detaljfrågor som regleras, till exempel energihushållning, legionella 
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eller radon som är förhållandevis enkla att kvantifiera och åtgärda. Dagsljus och 

solljus är däremot allmänna utformnings- och folkhälsofrågor som det inte finns 

någon riktig vana att hantera i vare sig bygg- och fastighetsbranschen eller 

myndighetsvärlden idag, men som har stor betydelse för byggnadsmiljön under lång 

tid framöver. 
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