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Sammanfattning 
 

En teknisk undersökning har gjorts i syfte att diskutera konflikten mellan dagsljus och 
solvärmelast i byggnader. I detta arbete studeras konflikten i samarbete med Metod arkitekter 
för projektet Blå Korset och dess val av solavskärmning som lösning till problemet. 

Ljusets påverkan har haft en stor betydelse i utvecklingen från hur vi använt ljuset för att 
belysa och värma upp våra bostäder till att utveckla solceller och generera förnyelsebar 
energi. Den tekniska undersökningen utreder problemet med hjälp av ett metodiskt diagram 
med sex olika kategorier som kan tänkas ligga bakom problemet mellan solinstrålning och 
solvärmelast. Studien tar upp ljusets påverkan inom områden som hållbar utveckling, 
människa och miljö samt hur projektet Blå Korset skapar förutsättningar till att nå betyget 
GULD inom certifieringssystemet Miljöbyggnad.  

För att hitta en lösning till problemet krävs det att vi strävar efter hög kvalitativ utformning av 
ljusets påverkan så att vi kan minska miljöbelastningen och effektivisera både byggnaden som 
produkt men också byggnadens ändamål med rätt funktionalitet och planering. I resultatet 
redovisas behovet av att förbättra byggekologin i samverkan med att förbättra hållbart 
byggande i större perspektiv än att enbart miljöcertifiera byggnader. Ett lösningsförslag 
presenteras senare i kapitlet om Fortsatt arbete.  Idén presenteras i syfte att inspirera och 
skapa en efterfrågan på marknaden av förnyelsebar energi och produktutveckling inom 
energiteknik.  

 

Nyckelord: Teknik, energi, miljöutveckling, hållbar utveckling, dagsljus, solinstrålning, 
solvärmelast, miljöcertifieringar, solavskärmning, 
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Abstract 
A technical survey has been conducted to discuss the conflict between daylight and solar heat 
gain in buildings. In this thesis, the conflict is studied in collaboration with Metod arkitekter 
for the Blue Cross project and its choice of solar shielding as a solution to the problem. 
 
The effect of light has had a significant impact on the development of how we used the light 
to illuminate and warm up our buildings to developing solar cells and generate renewable 
energy. The technical investigation investigates the problem using a methodological diagram 
of six different categories that might be behind the problem between solar radiation and solar 
heat gain. The study addresses the impact of light in areas that affect sustainable development, 
human beings and the environment as well as how the Blue Cross project creates the 
prerequisites for achieving the GOLDEN grade within certification system of Miljöbyggnad.  
 
To find a solution, we need to strive for high quality design of the light's impact so that we 
can reduce the environmental impact and streamline both the building as a product, but also 
the purpose of the building with the right functionality and planning. The result shows the 
need to improve building technology in cooperation to improve sustainable construction in a 
broader perspective than just environmental certification of buildings. A proposal of a 
soloution will be presented later in chapter “Continued Work”. The idea is presented in order 
to inspire and create a demand for the market of renewable energy and product development 
in energy technology 
 
 
Keywords: Technology, energy, environmental development, sustainable development, 
daylight, solar radiation, solar heaty gain, environmental certification, solar shielding, 
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1 Inledning	  
I första kapitlet redovisas en presentation av företaget Metod arkitekter. Kapitlet lyfter 
även syfte, arbetets avgränsningar samt vanliga begrepp och matematiska utryck som 
används i rapporten.  

1.1 Företagspresentation	  
Företaget Metod arkitekter grundades år 2001 tillsammans av arkitekterna Ulf Segerlund, 
Patrik Tammerman och Staffan Karlsson. Metod arkitekter ägnar sig åt områden som, skolor, 
kommersiella fastigheter, bostäder, samhällsbyggnader, kultur/fritid samt samhällsplanering 
där man arbetar från idé, koncept, detaljplan till färdig bygghandling. Företaget har sitt 
arbetsfält inom hela Sverige, där mälardalsregionen är den region som företaget har flest 
arbeten inom.  

Metod arkitekter har sina unika lokaler beläget längs med Ågatan i centrala Uppsala som 
också är företagets huvudkontor med ca 20 anställda. Företaget är även etablerat i Stockholm 
centralt på Kungsholmen. 

Företagets idé och vision är att bidra med löftet att ”Vilja Vara Här”. Visionen lyder att skapa 
och beröra med funktionalitet och gestaltning med en arkitektur som baseras på såväl 
nytänkande och mod som beprövad erfarenhet. ”Bra arkitektur ska även hålla över tiden för 
att ge långsiktiga värden och bidra med hållbarhet i samhället ”.  Företaget arbetar ständigt 
med hållbar utveckling där man tar hänsyn till helheter- klimat och miljö men även sociala 
frågor, kvalitet och långsiktighet.  

Med hänsyn till detta arbete och med koppling till huvudfrågan, har företaget arbetat med 
flera bostadsprojekt med miljöcertifiering inom miljöbyggnad.  

 

Figur 1. Logotyp Metod arkitekter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1. Flygbild- Östra Ågatan, Sedsgränd 
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1.2 Projektet	  
Detta arbete undersöker ett förslag till både en ombyggnation och tillbyggnad av ett befintligt 
mottagningskök vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Förslaget utgår från det gamla 
centralköket, byggt i början på 60-talet där man nu planerar att skapa större förutsättningar 
både för mottagningsköket men också i form av restaurang, konferens, medicinskt biliotek 
samt ett kunskapscentrum för bland annat studerande. Syftet är att skapa en samhällsbyggnad 
som binder en funktion mellan kommunikation och uppmärksamhet till stadsnätet samt bidrar 
till hållbar utveckling med målet att certifieras inom miljöbyggnad med betyget guld. 
Byggnaden består av fyra våningar och är fördelade i två komponenter i liv med markplan där 
en passage och mindre torg skiljer byggnaderna från varandra. Detta arbete har koncentrerats 
till plan 3 och 4 där byggnaden utgör fyra delområden; restaurang och café, konferens, 
kunskapscentrum och medicinskt bibliotek. Dessa två plan omfattas av stora glaspartier samt 
atrium i tak för den ena komponenten i schakt med konferens- och restaurangavdelningen. 

Bild 2 Illustration av projektet Blå Korset sett från nedre Sjukhusvägen 

Här ska frågor besvaras så som hur inneklimatet blir en funktion av det yttre.  Hur balanserar 
vi direkt solinstrålning och solvärmelasten i byggnaden med avseende på hållbar utveckling i 
mån om att uppnå miljöcertifieringen guld?  I huvudsak ställs den tekniska frågan om hur 
dagsljusinsläppet står i konflikt till solvärmelasten. Det är frågor som berör 
samhällsutvecklingen och satsningarna vi gör för miljön samt hur byggnaden påverkar den 
befintliga arbetsmiljön för människan.  

Undersökningen av detta projekt utförs i syfte att inspirera byggbranschen till att prioritera 
dagsljuset och skapa bättre förutsättningar att ta till vara på ljus och energi. Ett konkret arbete 
som visar behoven av att utforma bättre krav och standarder för att utrycka byggnader med en 
estetiskt tilltalande arkitektur i precision av att bidra till bättre kvalitet för hälsa och miljö 
anpassade i takt med hållbar utveckling. I resultatet redovisas problematiken bakom teorin 
som bygger på konflikten.  Där behandlas områden så som lösning på solavskärmning, 

BLÅ KORSET ME TOD
a r k i t e k t e r

KUNSKAPSCENTRUMRESTAURANGPRODUKTIONSKÖK BIBLIOTEK KONFERENS

Rendering

street

Skiss 
- fö

rsta
 utkast 
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dagsljuskrav samt ljusets påverkan på människan med koppling till byggnadens ändamål och 
funktion. Som fortsatt arbete presenteras ett byggtekniskt lösningsförslag till frågeställningen 
samt en lösning till fortsatt arbete med dagsljuskrav och allmänna bestämmelser och regler.  
 

1.3 Syfte	  
Syftet med arbetet är att lyfta konflikten mellan dagsljusinsläppet och solvärmelasten för 
projektet Blå Korset i Uppsala. Detta görs med hänsyn till målet av att uppnå nivå guld för 
certifieringssystemet miljöbyggnad.  

Arbetet ska ge ett tydligt budskap i att förbättra kvalitén av dagsljuskrav och sätta 
förutsättningarna för ljus i perspektiv till arbetets underökning av miljö- och 
energianvändningar.  

1.4 Avgränsningar	  
Arbetet är avgränsat till områden där konflikten mellan dagsljuskrav och solvärmelast skall i 
huvudsak undersökas med hänsyn till Blå Korset. Projektet sammanfattar flera alternativ till 
byggnadens ombyggnation där detta arbete riktar sig mot alternativ 2 i den serien av förslag 
som företaget driver i fråga till projektet. Arbetet är riktat endast till plan 3 och 4 i förhållande 
till de stora glaspartierna som utför den största frågeställningen för undersökningen av arbetet. 
I teorin bakom konflikten presenteras fakta bakom de krav och regler som ställs idag och 
varför vi hamnar i konflikt med dagsljus och solvärmelasten. En enklare studie för hur 
dimensionering av solvärmelast och dagsljus studeras och utreds.  
 
Arbetet behandlar inte områden så som kostnader, funktion, konstruktion eller förvaltning.   
Byggnaden är i huvudsak riktad för att skapa förutsättningar till ett mottagningskök. Det 
området berör plan 1 och 2 som inte är aktuellt i fråga för detta arbete. Det medför därför inte 
någon undersökning eller analysering av export- och importvaror till mottagningsköket, 
logistikhantering av kulvertsystem med någon som helst koppling till akademiska sjukhusets 
patienter och måltidshantering. 
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1.5 Allmänna	  begrepp	  	  
 
Begrepp  Förklaring 

Artificiellt ljus  Konstgjort ljus, ljuskälla, från t.ex. en glödlampa. 

Biologiskt effektivt ljus  Ljus som liknar det naturliga ljuset, anpassat efter den biologiska 

rytmen hos människan. 

Transmission  Energiöverföring, energiförlust. 

Termisk komfort Människans upplevelse. Beroende av hur kroppen befinner sig i 

termiskt jämvikt med omgivningen. 

Operativ temperatur Den samlade inverkan av luftens och den omgivandes ytors 
temperatur. 

 
Infiltration   Opåverkad/ofrivillig ventilation.  

AF- metoden  Allmänt råd skrivet i BBR 19, 6:322 Dagsljus. Beräkning av 

dagsljus där fönsterglasarean motsvarar 10 % av golvarean. 

Dagsljusfaktor  Dagsljusfaktor, DF, motsvarar summan av bidraget från direkt 

himmelljus, ljus av vertikala ytor utanför rummet samt reflektioner 

i rummet med hänsyn till hur ljusa ytorna är. 

Solvärmelasttal Solvärmelasttal, SVL, Ett nyckeltal i beräkning av energiprestanda 

och certifierningskrav. Mängden energi som avges per 

kvadratmeter i ett rum.  

Avskärmningsfaktor Ett bestämt värde för olika fönsters effektiva reflektion.  

Ljustransmission Synligt ljus som transporteras genom glaset, ca 50 %. 

Absorption    Lagrad energi i ett material. I detta fall av ultraviolett (UV) och 

infraröd strålning (IR) som glaset absorberar. 

Dagsljus/solstrålning Motsvarar ca 50 % inom synfältet av solinstrålningen. 

Illuminans  Belysningsstyrka och mäts i lux (lx), lumen/m2. 
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Förkortningar 

IDA ICE  IDA Indoor Climate Energy. Simuleringsprogram för 

energibalansberäkningar. 

MB  Certifieringssystem Miljöbyggnad. Utgår från svenska bygg- och 

myndighetsregler samt svensk byggpraxis. 

PBL   Plan och Bygglagen (2010:900) ändrat t.o.m. SFS (2017:267). 

BBR  Boverkets Byggregler. Regelsamling för byggande. 

 

1.6 Matematiska	  beteckningar	   

Beteckning Beskrivning Enhet 

SVL  
 

Solvärmelasstal 
 

W/m2
 

DF 
 
 

Dagsljusfaktor. Mätt i en 
viss punkt i rummet. 
 

% 

HK 
 

Himmelskomponent.  
 

% 

URK 
 

Utreflekterad komponent.  
 

%

IRK 
 
Lux (lx) 
 

Inreflekterad komponent.  
 
Illuminans  
 

% 
 
lumen/m2

gsyst Totala solstrålningen W/m2

Agolv Den sammanlagda arean 
av befintligt golv 

m2

Afönster Totala arean av ett eller 
flera fönster 

m2 
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2 Bakgrund	  
I detta kapitel redogörs bakgrunden till problemet och dess teori. Här presenteras arbetets 
frågeställning och beskrivning av teknikområdet.  

2.1 Historia	  om	  dagsljuskrav	  
Under Sveriges historia inom stadsplanering och arkitektur har dagsljuset alltid prioriterats i 
byggnader men i mitten på 1970-talet då oljekrisen slog till förändrades situationen och 
fönsterstorlekarna minskades i mån om att minimera energianvändningen. Med förhoppningar 
om att behålla krav för tillgång av dagsljus krävde byggnormen den minsta faktorn av 1 % av 
dagsljuset. Under den tiden var beräkningar svårtolkade och få ansträngde sig för att förstå 
dem, många av de byggnaderna blev därför utsatta av dåligt tillgång av dagsljus. I början på 
90-talet blev kraven för energianvändning något lättare och istället ökade frågor om ekonomi. 
För kraven under 90-talet fortsatte användningen av glasareametoden enligt SS 914201 som 
det enda sätt att bedöma nivån av dagsljuset d.v.s. 10 % av golvarean, fortfarande 1 % av 
dagsljusfaktorn. Standarden gäller för avskärningsvinklar, rumsstorlek, placering av fönster 
och med vilken typ av glas och används än idag. [1] 

2.2 Konflikten	  mellan	  solstrålning	  och	  solvärmelast	  
När solinstrålning träffar fönstret reflekteras en del av strålningen, en del absorberas av 
fönsterglasen, resten går igenom som direkt transmission. Även en del av strålningen som 
glasen absorberar transmitteras indirekt. [2] 

Vid tillämpning av stora fönster i byggnaden blir den totala solenergitransmittansen för hög. 
Det krävs då dubbelt så mycket energi till att kyla byggnaden till den temperatur som anses 
vara behaglig för att uppnå god termisk komfort.  För att balansera detta kan byggnaden 
förses med solavskärmande element för att reflektera mer av den totala solinstrålningen 
och/eller förses med solskyddsglas [3]. 

Estetiskt sett begränsas skapandet att utrycka en arkitektur med stora icke solavskärmande 
glaspartier utan att byggnaden hamnar i obalans med solvärmelasten. Som en lösning till 
konflikten solavskärmas byggnaden med en perforerad plåt i syfte att filtrera dagsljuset och 
minska påverkan av direkt solinstrålning.[4] 

Arbetet undersöker därför teorin bakom konflikten och vilka krav branschen ställer på 
dagsljus och dess påverkan.  Det leder i sin tur till att för mycket avskärmning av direkt utsyn 
och dagsljusinsläpp påverkar människan och dess prestationsnivå samt dygnsrytm och hälsa. 
När vi skärmar av använder vi dessutom mer artificiellt ljus som ökar energiförbrukningen[5]. 

2.3 Byggnaden	  och	  hållbar	  utveckling	  	  
I takt med Sveriges hållbara utveckling inom samhällsbyggnader förhåller sig byggnaden med 
goda förutsättningar och mål om att uppnå betyget guld inom certifieringssystemet 
Miljöbyggnad. På så sätt bidrar byggnaden till hållbar utveckling och skapar en fortsatt trend 
inom området sunda hus.  Byggnaden bidrar även med förnyelsebar energi från solceller samt 
tar användning av den direkta solinstrålningen som bidrar till en balanserad energiförbrukning 
[4]. Boverket har även satt ambitiösa mål för att minska byggnadens energianvändning som 
en del av EU:s initiativ mot klimatförändringar [4].  
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2.4 Frågeställningar	  
Arbetets huvudsakliga tekniska fråga:  

Hur balanseras direkt solinstrålning i förhållande till solvärmelasten för projektet Blå Korset 
med avseende på hållbar utveckling?  

• På vilket sätt har arkitekten hittat en lösning till problemet?  
• Hur når vi miljöcertifieringen guld och vilka krav ställer det på byggnaden? 
• Hur påverkar dagsljuset och solavskärmningar arbetsmiljön för människan med 

hänsyn till byggnadens ändamål?  

2.5 Tidigare	  projekt	  	  
Tidigare har Metod arkitekter arbetat med certifiering av miljöbyggnad där man också har 
tagit hänsyn till just denna situation och balansera upp energibalansen. Dock har inte 
konflikten av solinstrålning och solvärmelast undersökts lika noggrant.  

Andra arkitekter som Tham & Videgård använde en liknande metod för Åhlénshuset i 
Uppsala för att öka byggnadens energieffektivitet med en fasad i glas täckt av perforerad 
metall. Fasadpanelen i glas utformades med extra klar låg-järnglas i syfte att filtrera 
solinstrålningen och utgöra en klimat- och energieffektiviserande funktion på så sätt att 
andelen speglande tryck minskar behovet av mekanisk kylning. Tanken var att använda sig av 
ett plexi-klarglas som skulle reflektera mer än hälften av solstrålarna dock blev inte förslaget 
till en lösning då den totala solinstrålningen blev procentuellt för hög till energi- och 
miljömålen för projektet. Ombyggnationen av varuhuset färdigställdes med perforerad metall 
hösten 2015. [6]   

2.6 Beskrivning	  av	  teknikområdet	  
Arbetet grundar sig i området byggnadsfysik och inom energiteknik där undersökningen av 
arbetet utförs matematiskt. Energitekniken behandlas utifrån ett generellt angripande av 
problemet där frågor diskuteras utifrån dess fysiska resultat.  

Inom området kemi behandlar arbetet de biologiska faktorer som solstrålningens påverkan på 
människan, avskärmning och artificiellt dagsljus. 

Som externa och interna förlag till en teknisk lösning av problemet och som svar på arbetets 
tekniska fråga används områden inom materialteknik och produktutveckling. 
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3 Metod	  
Kapitel 3 redovisar vald metod vid utförandet av undersökningen till konflikten av 
solinstrålning och solvärmelast.  Avsnittet redogör litteraturstudie, intervjuer och 
vilka verktyg som använts under projektets gång. Här motiveras också validitet, 
reliabilitet samt kritik mot den valda metoden. 

3.1 Metodutförande	  
 

 
Figur 2. Ishikawadiagram 

 

Arbetet är utfört med hjälp av ett Ishikawadiagram också kallat fiskbensdiagram, se figur 2, 
med valda områden som mätningar, metod, människor, material, miljö och maskin. På så vis 
har undersökningen kunnat fördela de områden som tillsammans bidrar till problemet. 
Metoden grundar sig i syfte med kvalitetsutveckling för att lyfta de aspekter som påverkar 
problemet. Diagrammet används till att hålla arbetet inom sina avgränsningar samt för att hitta 
ett tekniskt lösningsförslag till problemet. 

3.2 Litteraturstudie	  
För att utföra denna metod har en litteraturstudie gjorts i form att undersöka de aktuella 
teknikområdena. Nationella som internationella artiklar har studerats för att se om metoden att 
lösa konflikten mellan dagsljus och solvärmelast används även utomlands och på andra sätt.  

Undersökning av förstudien och ritningar till projektet har studerats i form av tillgängligt 
material inom företaget samt litteratur från Byggnadsfysik som stärkt undersökningens 
matematiska utredning. En analys av reglerna för ljus i byggnader inom Boverkets byggregler 
har gjorts samt de olika kraven och indikatorer för Miljöbyggnads aggregeringsmetod för 
certifiering. Som kompletterande verktyg har förstudien till projektet använts till information 
om byggdelsbeskrivningar, samt ritningsunderlag. 

För att svara på utvecklingen av dagsljuskraven har studien från SBUF “En genomgång av 
svenska dagsljuskrav” använts till att kartlägga de vanligaste kraven för dagsljus och hur 
kraven tidigare sett ut. Studien lyfter behovet av att utveckla byggbranschens 
funktionsbaserade dagsljuskrav vilket anses vara relevant för detta arbete. 
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Under ett seminarietillfälle inom företaget presenterades energikrav samt olika solceller och 
dynamiska fönstertyper som inspirerade mig till att forska vidare i de tre områdena till fortsatt 
arbete inom utvecklingen av dagsljuskrav och fönsterglas. Seminariet anordnades i samarbete 
med företaget.  

3.3 Intervjuer	  
Information till företagspresentationen av Metod arkitekter har undersökts i form av en 
intervju med Ulf Segerlund, partner/marknadschef och projektansvarig för arbetets 
huvudsakliga område av projektet Blå Korset.  

Som en kompletterande infallsvinkel i detta arbete har även en intervju gjorts med Jessica 
Wahlgren från företaget LUCTRA, i syfte att diskutera lämpliga produkter och studier om hur 
ljuset påverkar människans hälsa, välbefinnande och prestationsnivå.  

3.4 Verktyg	  
Med hjälp av ArchiCAD har modellen av projektet Blå Korset används till att studera 
solstudien under perioden av sommar och vinter för solens infallsvinkel och dess påverkan på 
byggnadens glaspartier. Som kompletterande hjälpmedel har resultat från solvärmelasten av 
plan 3 och 4 används i syfte att jämföra förhållandet med ett lättare och ett kraftigare externt 
solskydd. Denna undersökning har studerats med simuleringsprogrammet IDA ICE, (Indoor 
Climate and Energy) för att få en uppfattning om hur den direkta solinstrålningen påverkar 
bygganden och dess utrymmen. Simuleringen har hjälp mig att förstå skillnaden i vad som 
sker mellan olika alternativ till solavskärmande klimatskal och till vilken betydelse den har 
för projektet. 

Med hjälp av Microsoft Excel har tabeller, diagram och matematiska tillämpningar gjorts i 
syfte att grafiskt redovisa resultat av studier, beräkningar och forskning. 

Dessa verktyg har gett mig bra grund till arbetets resultat. Solvärmelastbilderna har visat en 
stor vikt i analysen för fortsatt arbete och hur vi kan finna en lösning på problemet.  

Felkällor kan förekomma då projektet är under utredning och ännu inte godkänt av beställare. 
Konceptet för alternativ 2 i serien av förslag från Metod Arkitekter kan komma att förändras 
eller avslås. Därför lyfter detta arbete upp generella alternativ och förslag på hur branschen 
kan arbeta kring konflikten.  

3.5 Validitet	  och	  reliabilitet	  
För att lyfta projektets trovärdighet har källor från arkitekter och energikonsluter, ansvariga 
inom projektet Blå Korset, använts i form av ritningar, byggdelsbeskrivningar, 
simuleringsbilder av solvärmelast m.fl. Noggrant utvalda faktaböcker och studentlitteratur har 
använts samt artiklar, studier och forskning från Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet1 och 
Rätt ljus för människa och miljö2.  

                                                
1 Artkeln Dagsljus, synkomfort och ljuskvalitet bygger på forskningsrapporten Daylight, Visual Comfort 
andQuality of Light” kan laddas ned gratis från www.kostfack.se/SYN-TES 

2 Belysningsbraschen. Källor från regler och krav grundar sig i dagsljuskraven från BBR, Boverkets Byggregler 
inom områden för belysning, solljus och dagsljus. 
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3.6 Metodkritik	  
För att lyfta den kritiska aspekten till detta examensarbete kan inte undersökningen fastställa 
säkra svar då projektet ännu inte är godkänt av beställaren.  Ritningar, fakta och 
energiberäkningar kan därför komma att ändra sig vid korrigering av olika material etc. 
Metoden av fiskbensdiagram lyfter endast sex olika faktorer som kan tänkas påverka 
problemet med dagsljuset och solvärmelasten. Det kan därför finnas fler faktorer som 
påverkar problemet och som inte då arbetas in i lösningsförslaget. Konflikten är så pass 
komplex att det kan komma att krävas en större analys av problemet.  
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4 Teoretisk	  undersökning	  
Teori beskriver fakta till undersökningen av problemet. Här behandlas områden som 
berör klimat, dagsljus och solstrålning följt av kraven för guldcertifiering för 
certifieringssystemet Miljöbyggnad. 

4.1 Identifiering	  av	  klimatbelastningar	  
Vid utredning av klimatbelastningar utförs en byggnadsfysikalisk dimensionering. Vid 
utförandet av en sådan dimensionering bestäms vilka material och anpassad teknik som passar 
byggnaden för att uppfylla de krav på belastningar som byggnaden utsätts för. Dessa kan t.ex. 
vara, solinstrålning, luftfuktighet, luftströmning etc. det gäller såväl inne i byggnaden som i 
det omgivna skalet [3]. Tekniskt sett skall komponenter som temperaturer och fukttillstånd 
beräknas utifrån det klimat som byggnaden utsätts för i sitt geografiska läge med hänsyn till 
byggnadens konstruktion och utformning. Beräkningarna används sedan för att kartlägga den 
operativa temperaturen som beskriver den samlade inverkan av luftens och de omgivandes 
ytors temperatur [2].  

Klimatbelastningar kan beskrivas som en värmekälla tillfört till byggnaden så som 
solstrålning när den träffar ytan på fasaden och värmer upp byggnaden. Det bildas därför 
värmelagringar som också påverkar det termiska klimatet. En byggnadsfysikalisk 
dimensionering görs därför i syfte att beräkna och ta fram en hälsosam miljö med god 
komfort samt skapa förutsättningar för byggnaden med låg energiförbrukning och hög 
beständighet. [2] 

4.2 Klimatskärm	  
Inomhusklimatet kan beskrivas som en funktion av utomhusklimatet. Med den vädervariation 
vi har i Sverige påverkas våra byggnader kraftigt mellan årstiderna, därför är det extra viktigt 
att hålla inomhusklimatet så effektivt balanserat som möjligt.  

Klimatskärmens huvudsakliga uppgift är att skärma av utomhusklimatet i funktion med god 
komfort för inomhusmiljön och samtidigt vara energieffektiv. Klimatskärmen består av golv, 
väggar och tak, i detta projekt även byggnadens solavskärmande fasadskal. Den står mot 
solinstrålningen i syfte att energieffektivisera ultraviolett strålning genom filtrering, bidra 
med varierande temperaturer samt upprätthålla hållfasthetstekniska egenskaper.  [3] 

Värmetillskottet balanseras med hjälp ut av värmeförluster som sker genom transmission och 
ventilation. Med de stora glaspartierna och utan solavskärmande klimatskal skulle byggnaden 
kräva dubbelt så stor energiförbrukning av kylning och ventilation. [2] 

4.3 Dagsljus	  
Dagsljus eller solstrålning som det tekniskt sätt kallas, är synligt ljus och motsvarar 
ungefärligt uppskattat 50 % av den totala solinstrålningen genom fönstret. Resterande 
strålning motsvarar ultraviolettstrålning (UV) och infraröd strålning (IR) [7]. Beroende på 
geografisk placering varierar solens läge och position till vilken vinkeln som solen står i och 
genererar på så sätt olika mängd soltimmar under dagen. Solens effektiva solstrålning 
påverkas således av varierande årstid och väder och utgör en skillnad mellan klart, halvklart 
och mulet väder. [2] Sammanfattningsvis kan vi uttrycka väderförhållandena i Sverige som 
mycket varierande vilket leder till att vid klart väder utgör intensiteten av solinstrålningen en 
större effekt på byggnaden än då väderförhållandena ligger mellan halvklart och mulet väder. 
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Figur 3 beskriver intensiteten W/m2 som funktion av solens höjdvinkel h mot fönstret. [3] 
 

 

 
 
 

 

 

4.4 Beräkna	  dagsljus	  
Dagsljusfaktorn, DF definieras som förhållandet mellan illuminansen i en punkt inomhus och 
en oskuggad punkt utomhus och kan bestämmas med hjälp av en standardiserad 
himmelsmodell. Himlen approximeras som en jämnmulen himmel som illustreras i figur 4. 
Modellen kallas för CIE Overcast sky och beräknas tre gånger ljusare vid zenit än vid 
horisonten. Konceptet används för att avgöra om ett rum uppfyller lägsta kravnivå av 
dagsljusinsläpp. Modellen är globalt oberoende till olika väderstreck. [1] 

 

 

 

 

 

Figur	  4.	  Illustration	  av	  CIE	  Overcast	  Sky.	  Approximation	  av	  en	  standardhimmel	  
som	  gäller	  för	  alla	  orter	  och	  placering	  på	  jorden	  för	  alla	  väderstreck.	  [1]	  
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1. Den direkta strålningen vinkelrätt mot 
strålningsriktningen 

2. Den diffusa strålningen mot en horisontell 
yta visad dels för klar himmel 

3. Den diffusa strålningen mot en horisontell 
yta visad dels för mulen himmel 
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Ett sådant universellt samband kan beskrivas, 

𝐿! = 𝐿! ∙
1+ 2sin𝛼

3  

där Lz beskriver luminansens i zenit och α är höjdvinkeln över horisonten.  

”Zenitluminansen beror av solhöjden.” Löfberg 1976. [8] 

Vid beräkning av dagsljusfaktorn bestäms mulen himmel som en primär utgångspunkt 
eftersom det motsvarar den vanligaste vädertypen i Sverige. Beräkningarna blir enklare då när 
mulen himmel bidrar till att bli rotationssymetrisk. Med fönstrets area, placering och 
transmissionsegenskaper samt förhållandet till den aktuella punkten i rummet och eventuella 
yttre avskärmningar kan man bestämma tre olika variabler var för sig till ekvationen av 
dagsljusfaktorn DF. [8] 

Sambandet kan beskrivas: 

𝐷𝐹 = 𝐻𝐾 + 𝑈𝑅𝐾 + 𝐼𝑅𝐾  där, 

HK motsvarar den totala mängd energi från himelljuset, URK är ljus från vertikala ytor 
utanför rummet samt IRK, summan av reflektioner är från ljusa ytor i rummet.  

När man bestämmer HK, URK och IRK används dagsljusgradskivan där man tar hänsyn till 
vinklar, höjder och avstånd i förhållande till fönstrets placering i plan och sektion, se figur 5. 
[8]  

På så sätt går det att bedöma fönstrets storlek och lämplig form för att uppfylla kraven för 
tillräckligt dagsljusinsläpp. Till skillnad från låga horisontella fönster utgör måtten en stor 
betydelse då vertikala (höga) fönster har en större effekt på rummet när fönstret släpper in 
mer ljus. Genom att himlen är ljusare mot zenit bidrar solinstrålningen därför med en vertikal 
infallsvinkel mot lokalen. Beroende på hur fönstret är placerat är även rumsdjupet något att ta 
hänsyn till [8]. Därför kan en kombination av både vertikala och horisontella fönster bidra till 
att balansera energinivåerna och samtidigt tillföra dagsljus och utsikt. 

Det finns många fler metoder att beräkna dagsljuset med. AF-metoden är en ofta använd 
metod som beskriver glasyta i förhållande till golvarean och beskrivs i SS 91 42 01. Allmänna 
råd beskriver kravet av att fönsterarean ska motsvara 10 % av golvarean och beräknas med 
hänsyn till fönsterglasets U-värde och funktion. [9] 

Figur 5. Plan och sektion över ett rum med dagsljusgradskivan för vertikalt 2-glasfönster. 
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4.5 Solinstrålning	  
Solenergi utgör en viktig del för vår tekniska utveckling genom att vi bland annat kan 
generera förnyelsebar energi med hjälp av solceller. Strålningen bidrar med den tillförda 
värmen till byggnaden så förutsättningarna att ta tillvara på energin till ett miljövänligt sätt 
blir till en del av dimensioneringen för energiprestandan.   

Utmaningen med detta projekt blir därför hur vi ska hantera dagsljuset utan att 
solinstrålningen utgör en fara genom den absorberande värmen. Det kan leda till problem som 
t.ex. en kritisk och ogynnsam ångtransport in i byggkonstruktionen och kan skapa 
fuktproblem eller också uttorkning.  En ångtransport uppstår när byggnaden absorberat 
värmen mellan byggnadens olika material där ventilationen inte blir tillräcklig i förhållande 
till byggnadens kylningsbehov. Fukten kan inte ventileras bort och utsätter materialen för 
eventuell mögeltillväxt och röta. Byggkonstruktionen kan bli kritiskt utsatt om det blir för 
varmt då temperaturen blir för påtaglig. Materialen torkar ut och konstruktionen blir 
försämrad och påverkar klimatskärmen. [3].  

Solinstrålningen kan beskrivas som en elektromagnetisk energiöverföring. Den energi som 
solen avger är ett resultat av kärnreaktioner där väte omvandlas till helium.[SBUF] 
Strålningen kan delas in i tre utgörande mängder energi där 8 % motsvarar ultraviolett 
strålning (UV), 48 % synligt ljus och 44 % infraröd strålning (IR) där maximala 
solinstrålningseffekten som når markytan är ca 1000 W/m2.[7] 

Den summa solstrålning som vi kan tillgodogöra oss kallas för globalinstrålning och kan 
definieras enligt formeln 

𝐺 = 𝐼 ∙ sin ℎ + 𝐷 

G= Globalinstrålning, I= direkt strålning, h= solhöjden och D= diffus strålning.[8] 

Den mängd passiv solvärme som glaset släpper in i förhållande till den totala energin, d.v.s. 
totala solinstrålningen motsvarar den energi som den passiva värmen tillför till lokalen. Det 
sker i två effekter. Ena effekten är där värmen kommer direkt från den kortvågiga 
solinstrålningen genom glaset och den andra indirekt från den absorberande solstrålningen 
mot glaset. Figur 1 illustrerar olika parametrar av solinstrålningen mot ett fönster. [2]  

4.6 Solvärmelast	  
När solen skiner in genom fönstret 
reflekteras en viss procent av solstrålarna 
bort beroende på vilken avskärmningsfaktor 
fönstret har. Den direkta solinstrålningen går 
genom fönstret och bidrar till solvärmelasten 
i byggnaden när den totala solinstrålningen 
blir för hög. Solvärmelasten kan beräknas 
med avseende på fönstrets 
avskärmningsfaktor, area och oförändlig 
positivt proportionalitetskonstant.  

 Figur 6. Illustration av hur solinstrålningen 
träffar fönstret i beskrivning hur de olika 
parametrarna påverkar solvärmelasten. 
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För att förhindra en kritisk påtaglig solvärmelast kan man använda sig av flera metoder att 
skärma av dagsljusets påverkan. En sådan avskärmning kan enkelt ersättas med en 
standardiserad persienn och/eller gardin. Byggtekniskt kan t.ex. fönstren placeras med ett 
större djup in i fasaden för att tillämpa en överkant som avskärmar solinstrålning när solen är 
som mest påtaglig. En sådan tillämpning kan beskrivas av sambandet 

𝐿 =
ℎ
2 

där L är längden på överkanten och h motsvarar höjden av fönstret.  

För projektet Blå Korset behåller arkitekten stora glaspartier som kompletteras med ett 
avskärmningsskal i perforerad plåt för att filtrera dagsljuset. På så sätt kan man balansera 
både solvärmelasten och dagsljuset i samband med att hålla byggnaden energieffektiv[4]. 
Användningen av perforerad plåt har exploaterats enormt inom arkitekturen minst 
internationellt där också efterfrågan är betydligt större.  

4.7 Krav	  på	  dagsljus	  
Enligt BBR är kraven på naturligt ljus beskrivna i 21(BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 
2014:3) och består av tre områden; dagsljus solljus och utblick.  

Kravet på dagsljus i avsnittet 19,6:322 beskrivs, ”Rum eller avskiljbara delar av rum där 
människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och orienteras så att god tillgång till direkt 
solljus är möjligt.” och gäller både arbetsplatser som bostäder. 

Sverige anses vara unikt med att ha krav för solljus som också säger att ”människor som 
vistas mer än tillfälligt i en byggnad ska ha tillgång till direkt solljus” Mer ingående vad detta 
kan tänkas innebära är inte beskrivet eller förklarat.  

I avsnitt 6:33 i BBR beskrivs kraven för utblick att ”minst ett fönster i rum eller avskiljbara 
delar av rum, där människor vistas mer än tillfälligt, bör vara placerat så att utblick för att 
följa dygnets och årstidernas variationer är möjlig, samt att takfönster ej bör vara den enda 
dagsljuskällan i rum där människor vistas mer än tillfälligt i bostäder”. [9] 

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter står det tydligt om arbetsplatsens utformning under 
punkten dagsljus: 

9§ ”Vid stadigvarande arbetsplatser, i arbetslokaler och personalutrymmen som är avsedda 
att vistas i mer än tillfälligt, ska det normalt finnas tillfredställande dagsljus och möjlighet 
till utblick.” [1] 

4.7.1 Avvikelser	  

Undantag görs i lokaler som inte anses vara lämpliga med dagsljus, så t.ex. i biosalongen, 
fotografiska utställningslokaler, vissa källarvåningar, lagerlokaler etc. I dessa arbetslokaler är 
det därför viktigt med pausrum med tillgång till direkt solljus.[9] 
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4.8 Miljöbyggnad	  	  	  
Miljöbyggnad, MB, är ett certifieringssystem framtaget för Svenska förhållanden och har 
under de senare åren blivit inte minst ett attraktivt sätt att höja efterfrågan på byggnaden. 
Certifieringen 3.0 togs fram 10 maj 2017 och baseras på ett mycket enkelt koncept. MB kan 
användas för både nybyggnationer men också för befintliga byggnader och syftar till att bidra 
med kvalitativa egenskaper vad gäller, energi, inomhusmiljö och material. [10] 

Certifieringssystemet omfattar tre nivåer av betyg, BRONS, SILVER och GULD. GULD 
motsvarar definitionen av tillgänglig spetsteknik/funktion utifrån miljösynpunkt [10]. Betyget 
bestäms med en aggregeringsmetod, se bild 3, och kan beskrivas som ett bedömningssystem 
där man behandlar 15 olika indikatorer med hänsyn till olika aspekter och områden. 
Bedömningen utgör betyget som berör byggnadens miljöbalans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Indikatorerna	  3,	  4	  och	  12.	  	  
Vid undersökning av energibalansen i byggnaden Blå Korset undersöks energiprestandan med 
hjälp av ett simuleringsprogram. Från resultaten av detta kan man studera energibelastningen 
och hur den förhåller sig till olika värden för respektive indikator för certifieringsmodellen 
inom MB[12]. I denna tekniska undersökning avgränsas studien till indikatorerna 3,4 och 12. 

4.9.1 Indikator 3 
Indikator 3 beskriver specifikt det aktuella sovärmelasttalet, SVL, som enligt betygen utgör 
tre olika energiintervall, se tabell 1. För att nå betyget guld i bedömningen av projektet Blå 
Korset ska sovärmelasttalet motsvara energivärdet ≤ 32 W/m2. Det värdet utgör en stor 
betydelse för byggnadens energiprestanda och används sedan som ett nyckeltal i beräkningen 
av den totala solinstrålningen, gsyst-värdet, tidigare beskrivet i avsnitt 4.3 solstrålning [11].   

Figur 7. Logotyp, Miljöbyggnad Bild 3. Bedömningsmatris enligt aggregeringsmetod för MB 
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Beräkning av sovärmelasttalet, SVL kan beskrivas av sambandet  

𝑆𝑉𝐿 = 800 ∙ 𝑔!"!# ∙
𝐴!"#$
𝐴!"#$

                                                                                      𝑊/𝑚! 

𝑔!"!#!
(!"#∙!!"#$)
(!""∙!!"#$)

  

där talet 800 är en bestämd proportionalitetskonstant till, 

𝑔!"!# Mått på den solvärme som släpps in i förhållande till den som träffar fönstret.  

𝐴!"#$   Fönsterarea 

𝐴!"#$ Rummets golvarea 

[11] 

Indikator 3 uttrycker solvärmelasten i lokaler och skiljer sig i förhållande till W/m 2 beroende 
på vilket betyg man eftersträvar att uppnå.  För detta projekt gäller då kravet ≤ 32 W/m2 för att 
uppnå betyget GULD.  

Tabell 1. Indikator 3, solvärmelast 

Indikator 3 BRONS SILVER GULD 
SVL i lokaler ≤ 48 W/m2 ≤ 43 W/m2 ≤ 32 W/m2 

 

4.9.2 Indikator 4  
Indikator 4 behandlar olika typer av energislag i nyproducerade och befintliga byggnader 
[13]. Dessa energislag innebär fördelningen av byggnadens totala behov av energi, d.v.s. inkl. 
verksamhetsel och hushållsel.  För att bestämma denna indikator granskas byggnadens 
energiposter vad det har för energibehov samt från vilken energikälla det kommer ifrån. 
Projektet Blå Korset planerar att installera solceller på taket som i detta fall kategoriseras som 
solel. Indikatorbetyget bestäms sedan utifrån hur många kWh/år som byggnaden samlar för 
respektive miljökategori 1 till och med 4, (Mk 1 – Mk 4), se tabell 2 [13]. 
 
Definition	  miljöklasser:	  	  
Miljöklass 1: Solenergi, vindkraft, industriell spillvärme. 
Miljöklass 2: Energi från kraftvärmeverk som använder biobränsle. 
Miljöklass 3: Icke miljögodkända pannor. Kategorin är endas aktuell för befintliga byggnader.  
Miljöklass 4: Icke förnyelsebar energi t.ex. kol, naturgas, torv och kärnkraft. 

Vid bedömning av dessa miljöklasser kan beräkningsverktyg från sgbc.se användas i syfte att förenkla 
bedömningen. 
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Indikator 4 beskriver intervallen av att summera rätt procentuell mängd av vardera 
miljöklassen för att uppnå önskat betyg. [13]  
 

Tabell 2. Indikator 4, Energislag 

Indikator 4 BRONS SILVER GULD 

Fördelning av byggnadens 
totala behov av energi, 
dvs. inkl. verksamhetsel 
Och hushållsel. 

< 50% från 
MK 4 

Ø 10% från MK 1 
Ø < 25% från Mk 4 

Ø 20% från Mk 1   
Ø < 20% från Mk 3  
Ø  <20% Mk 4 

 
Alt.  

Ø 50 % från Mk 2  
Ø < 20% från Mk 3  
Ø < 20% från Mk 4 

 

4.9.3 Indikator 12  
Indikator 12 bedömer dagsljuset i byggnaden. Dagsljusfaktorn, DF, beräknas utifrån en punkt 
0,8 meter i höjd över golvet och 1 meter från den vägg som ses mörkast följt av halva 
rumsdjupet enligt SS 914201. Dagsljusfaktorn beräknas med hjälp av simuleringsprogram för 
minsta krav på 1 %. Se tabell 3 för flera krav till de olika betygen. DF kan även beräknas vid 
den mest mörklagda arbetsdel varpå halva rumsdjupet där man i beräkningen tar hänsyn till 
omkringliggande byggnader och geometriskt skuggande byggnadsdelar. [11] 
 
För betyget GULD ska dagsfaktorn bland annat bedömas av beställaren genom vanligtvis en 
enkätundersökning för samtliga som befinner sig i byggnaden och bedöma om dagsljuset 
anses upplevas av hög kvalitet. Resultatet av enkätundersökningen ska avse vara 80 % 
godkänt dagsljus.  Bedömningen görs utifrån kvalitetsnivåerna, mycket bra, bra eller 
acceptabel. [11] 
 
Det ska tilläggas att Sveriges regler enligt BBR är baserat på funktionskrav vilket innebär att 
kravet för DF inte är teoretisk beräknat utan borde istället mätas i den färdiga byggnaden som 
också endast krävs för betyget GULD. [1] 

Tabell 3. Indikator 12, dagsljus 

Indikator 12 BRONS SILVER GULD 

Bostäder och 
lokalbyggnader 

DF ≥ 1,0 % 

 

DF ≥ 1,2 % 

 

DF ≥ 1,0% visad med 
datasimulering 

Godkänt resultat från enkät 
eller egendeklaration  
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5 Resultat	  
I kapitlet Resultat redovisas svar till den tekniska undersökningen till konflikten mellan 
solinstrålning och solvärmelast. Resultatet redovisar komplexiteten i förhållande till olika 
faktorers påverkan. Kapitlet avslutas med ljusets påverkan på människan med resultat från 
intervjun med Jessica Whalberg. 

Metoden av fiskbensdiagrammet har tydliggjort resultatet av undersökningen under de 
aktuella kategorierna, mätningar, metod, människor, material, miljö och maskin.  

5.1 Mätningar	  
Mätningar visar att utan den externa avskärmningsfasaden blir det för varmt i lokalerna på 
plan tre och fyra. Då interiören ännu inte är bestämd kan därför ingen mätning av IRK, 
inreflekterande komponenten, göras men kan hypotetiskt sätt utgöra en risk då fönsterglasen 
speglar och reflektera mot de båda byggnaderna in i lärosalar och biliotek. Både värmen och 
den påtagliga direkttransmissionen bidrar därför till en hög energiprestanda för byggnaden 
och uppfyller därför inte energikraven för betyget guld inom 
miljöbyggnadscertifieringssystemet.   

5.2 Metod	  
En studie av dagsljuset och dess påverkan görs alltid i syfte att försöka förutse dess påverkan 
på byggnaden rent byggtekniskt men också hur dagsljuset upplevs. För målet av betyget guld 
blir därför inte metoden lika estetiskt uttryckbar om arkitekten endast vill helt eller delvis 
kunna använda sig av fasadglas. Hittills idag är det svårt att hitta rätt fönster till både 
dimensionering och budget för balansering av dagsljus och solvärmelast. Metoden att rita en 
byggnad med en viss design ger tydligt inte lika stor frihet som man kan tro när avsikten 
slutligen leder till att förhålla sig till krav för dagsljus och Miljöbyggnads certifieringssystem. 
För att utvinna mer tid i projekteringen skulle energisimuleringsprogram kunna användas 
direkt av arkitekten i syfte att tidigt kunna förutse kritiska zoner i byggnaden som dagsljuset 
utgör sig vara som påtagligast inom. Det finns alltid en oförutsedd procent av ljusets påverkan 
som inte kan bedömas i simuleringsprogrammen. Dessa måste först göras i verkställande 
skede av byggnaden så att befintlig mätning kan både göras i form av enkätundersökningar av 
människor som vistas i byggnaden och studera att värdena stämmer överens med vad som 
beräknades av energiprestandan i projekteringen. Jämförelsen utgör därför en stor del av hur 
byggnaden under lång sikt sedan påverkar miljön.  
 
Kraven för dagsljus påverkar utformningen då de endast är funktionsbaserade och utgör ingen 
del som estetiskt tilltalar varken byggnaden, miljön eller människan. Således finns det 
tillräcklig tillgång till dagsljus, solljus och utsyn. 

5.3 Människa	  
Kraven och beräkningar för tillräckligt dagsljus, solljus och belysning är omoderna i 
förhållande till hur vi lever och arbetar idag. De funktionsbaserade kraven tyder på okunskap 
både inom ljusets påverkan samt vilket betydelse dagsljuset har för människan.  Den 
forskning som finns idag om hur människan är beroende av dygnsrytmiskt dagsljus är 
uppmärksammad men inte i förhållande till hur vi står i behov till att utveckla kraven och 
lagtexten till de energiproblem som vi får av solinstrålning och solvärmelast.  
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5.4 Material	  
Fasadglaset är ännu inte bestämt för projektet Blå Korset. Fasadglaset är både en energi och 
ekonomisk fråga då jämförelser mellan olika glas påverkar energiprestandan i förhållande till 
vilket U-värde, 2- eller 3-stegsglas, lågjärnsklarglas m.fl. man bestämmer sig för att 
kombinera. Tydligt nog visar det att endast fasadglas inte klarar kraven för solvärmelasten 
och måste därför kompletteras med till exempel externt solskydd som i detta fall är bestämt 
att vara perforerad plåt.  

5.5 Maskin	  –	  glasets	  egenskaper	  och	  funktion	  
Fasadglaset måste kompletteras för att uppfylla energikraven då glaset inte reflekterar bort 
tillräckligt med solstrålning. Spegelglas kan vara ett alternativ, dock bidrar det till flera risker 
för bländning och starkt reflekterande solstrålar mot omgivningen vid sjukhuset, bilvägar och 
parker. Byggnadens utformning med dess materialval har synnerligen goda förutsättningar att 
nå målen med miljöeffektiva lösningar och bidra till effektiv användning av både dagsljuset 
och solstrålning med hjälp av solceller placerade på taken och en säker fasad med låg 
energiförbrukning.  

5.6 Miljö	  –	  externt	  solskydd	  
Resultatet av att inte ha någon kompletterande avskärmningsfasad bidrar till att byggnaden 
riskerar bland annat dåligt termisk komfort, hög energiförbrukning för ventilation och kylning 
och icke uppnådda mål för betyget guld i miljöbyggnad. För att balansera inneklimatet som en 
funktion av det yttre, krävs det flera ansenliga energikomponenter som kan bidra till ett 
kretsloppsanpassat miljösystem.  

Projektet Blå Korset har studerats utifrån två fall som berör solvärmelasten. Studien visar 
dagsljusinsläppet och solvärmelastens påverkan för plan 3 och 4. Första fallet beskriver 
byggnadens förhållande till solinstrålningen och solvärmelast utan kompletterande 
solavskärmning till fasaden. Värdena visar kritiska förhållanden för det termiska klimatet och 
motsvarar inte önskad energibalans för att nå kravet för betyget guld.  

Andra fallet är det alternativ som motsvarar den kompletterande fasaden i perforerad plåt som 
hjälper till att balansera solinstrålningen genom att filtrera dagsljuset.  Med val av det 
alternativet som solavskärmande effekt uppnås den balans som byggnaden klarar för att både 
ge ett behagligt, kvalitativt dagsljusinsläpp samtidigt som byggnaden inte behöver kylas till 
den mån för att det inte skal bli för varmt. Det bidrar i sin tur till ett minskat kylbehov och 
balanserade rumstemperaturer. Byggnaden får ett reducerat effektbehov.  
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Fall 1. Bild 3 -9 nedan visar resultatet av solvärmelasten och dagsljusfaktorn för respektive 
alternativ. Från och med bild 3-6 illustrerar effekten av solvärmelasten och dagsljusets på 
lokalerna med resultat utan avskärmade klimatskärm.  

 

  

i) Datosimulering, Projektengagemang. A. Clarholm  

 

Bild	  3.	  Fall	  1,	  plan	  3	  solvärmelast	  W/m2	   	   Bild	  4.	  	  Fall	  1,	  plan	  4	  solvärmelast	  W/m2	  

	    

Bild	  5.	  Fall	  1,	  plan	  3	  dagsljusfaktor	  %	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bild	  6.	  Fall	  1,	  plan	  4	  dagsljusfaktor	  %	  
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Fall 2. Från och med bild 7-10 illustrerar effekten av solvärmelasten och dagsfaktorn på 
lokalerna med resultat av kraftigare fasadskal i perforerad plåt med effekt av starkare 
avskärmning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

ii) Datorsimulering, Projektengagemang. A. Clarholm  

Bild	  9.	  Fall	  2,	  plan	  3	  dagsljusfaktor	  %	   	   Bild	  10.	  Fall	  2,	  plan	  4	  dagsljusfaktor	  %	  

	    

Bild	  7.	  Fall	  2,	  plan	  3,	  solvärmelast	  W/m2	   	   Bild	  9.	  Fall	  2,	  plan	  4,	  solvärmelast	  W/m2	  
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5.7 De	  fyra	  områdena	  

5.7.1 Kunskapscentrum 
Fall 2 ger en låg solvärmelast och som bidrar till ett behagligt utrymme med balanserad 
atmosfär. Kritiska zoner som arbetsrummen längs väggarna påverkas starkt av dagsljuset som 
till stor del fyller hela rummet. På den västra sidan ligger föreläsningssalen och får ett 
trivsamt läge i och med det bakomliggande dagsljusinsläppet i ”ryggen” riktat mot 
föreläsaren. Här reflekterar ljuset i en absorberande atmosfär med en balanserad riktning och 
fördelning.  I mitten av kunskapscentrum är grupprum placerade i form av 
avskärmnings/skalväggar, där väggarna inte når hela vägen upp till taknivå vilket bidrar till att 
avlånga fönster fyller mer dagsljus in i mitten av rummet med reflektioner från både norra och 
östra sidan av byggnaden i vertikal riktning.  

5.7.2 Restaurang 
Restaurangen ryms i en stor lokal som omges av stora glaspartier. Här når dagsljuset främst i 
kanten av rummet och runt om. Restaurangen nås även med dagsljus från byggnadens atrium i 
symmetri med ett schakt via plan 3 och 4.  Solvärmelasten är mest kritisk längs med västra 
sidan av byggnaden där solen ligger belägen under förmiddagen. Med en jämförelse mellan 
fall 1 och fall 2 ger inte den perforerade plåten någon större skillnad på dagsljusinsläppet, 
något avskärmande blir det men ger inga större utslag med resultat från datorsimuleringen.  
Solvärmelasten blir densamma. I mitten av rummet under takets atrium placeras en trappa upp 
till plan 4. 

5.7.3 Konferens 
Plan 4 med konferensrum har stor påverkan av ljusets insläpp, både för stora och små 
arbetsrum. Här får den stora föreläsningssalen dagsljus från sydost respektive sydväst under 
dagen vilket gör att salen utsätts för direkt solinstrålning under större delen av dagen. Med 
glaspartier från andra byggnadens norra sida reflekteras ljuset också upp i taket och skapar en 
rymd. Generellt gällande konferensplanet har både rum, föreläsningssalar och mittpartiet med 
ljusschaktet från taket en stor påverkan på planet och sprider ett brett dagsljus.  

5.7.4 Medicinskt bibliotek  
Plan 4 för bibliotek och personalutrymme hade ett kritiskt läge med över 20 % direkt 
solinstrålning. Med kraftigare solskydd upplevs utrymmet som mer balanserat och ger ett 
klimatanpassat dagsljus för bruk av ett bibliotek, men ändå skapa den rymd och känsla för 
naturligt ljus. 

5.8 Miljöbyggnad	  
För att uppnå betyget GULD sker det stegvis i aggregeringsmetoden. Resultaten beslutas för 
vilket betyg som anses stämma överens med kriterierna för enskild indikator. Värderingen 
sker vart efter aspekter och områden för att slutligen bedöma byggnaden med ett enda betyg 
vilket motsvarar majoriteten av det lägsta betyget. Därför är det viktigt att detta projekt har 
goda betyg redan från början till slut för att nå betyget GULD.  Det finns även andra undantag 
som bör tas hänsyn till. För att bestämma dagsljusfaktor, indikator 12, är inte AF-metoden 
enligt SS 91 42 01, giltig för betyget GULD då en datorsimulering, beräkning och granskning 
måste tillföras till bedömningen.  
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5.9 Dagsljus	  
Dagsljuskravet anses vara uppfyllt för byggnaden Blå Korset även fast man tillämpat den 
perforerande plåten som skapar en mindre klar utsyn. Det finns alltså ingen praktiskt regel 
eller riktlinje enligt BBR eller lagtext om huruvida man kan balanserar upp funktion med 
kreativitet och design. 
 

Detta är alltså de formella krav som ställs på dagsljus. Det är inte mer undersökt än så här och 
ska det ställas krav är dem endast funktionsbaserade. Det innehåller alltså inga estetiska 
tilläpmningstekniker för att utnyttja dagsljusinsläppet till någon som helst annan funktion än 
att det ska vara ”normalt tillfredställande” för människan att vistas i rum med tillräckligt 
dagsljus. 

5.10 Resultat	  från	  intervju	  
En intervju med Jessica Wahlberg, account manager inom företaget Luctra – Perfect Day 
Lightning gjordes i syfte att ta del av forskning, studier och undersökningar av hur dagsljus 
och artificiellt ljus påverkar människan och dennes välbefinnande. Studien resulterade i ett 
tydligt samband mellan byggnaders begränsade dagsljusinsläpp och tillgång till biologiskt 
artificiellt ljus.  

Instabilt	  dagsljus	  kräver	  balansering	  
Dagsljuset bidrar till den största energikällan hos oss människor och håller vår biologiska 
klocka i balans där vi följer morgonljuset (blått ljus), respektive kvällsljuset (rött ljus). 
Instabilt dagsljus skapas framför allt av konflikten mellan dagsljusinsläppet och 
solvärmelasten när vi använder oss av olika typer av solavskärmningar för att balansera det 
termiska klimatet. Det vi också gör när vi skärmar av solinstrålningen är att dämpa 
reflektioner och konstraster som påverkar oss när vi arbetar, vi mörkar ner och tänder lampor i 
stället. Forskning och studier visar tydligt på att större delen av Sveriges befolkning känner 
sig påverkade av dagsljuset mer eller mindre under hela året. Till följd av dessa konsekvenser 
anses flera arbetsplatser inte vara anpassade med rätt tillämpat ljus för arbetets ändamål så 
som för datorskärmar etc. Tröttheten tyder även på hur långt in i lokalen personen sitter och 
inte har tillgång till direkt dagsljusinsläpp. Därför skulle då effektivt sätt, både för miljön, 
människan och byggnaden skapa ett bättre samspel med biologiskt artificiellt ljus som i sin tur 
bidrar till balanserad koncentration- och prestationsförmåga. 
 
Artificiellt	  ljus	  i	  kombination	  
Idag kombinerar vi artificiellt ljus och dagsljus för att tillfredsställa en bra miljö och för att 
tillföra rätt mängd efter behov för t.ex. din aktuella arbetsplats. I kraven enligt BBR tar man 
upp behoven av att ljuset ska fylla den funktion att människan ska bl.a. ha tillgång till direkt 
utsyn, och dagsljus samt god belysning. Resultatet av kraven har bidragit till att belysningen i 
äldre byggnader sitter mycket felplacerad för att utgöra den nytta som människan är i behov 
av.  
 
Idag tyder all forskning på betydelsen av att ta tillvara på dagsljuset samt dess energi för 
människan. I stället för att stänga ut dagsljuset släpper vi hellre in det för att skapa en hög 
kvalitativ upplevelse och känsla för behagligt arbetsklimat och rum att vilja vara i.   
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Tabell 4. ”Om undersökningen ”Allmänheten om belysning på arbetet”.  
Svenska allmänheten 18-79 år. Riksrepresentativt urval från Novus Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. 
Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 13/11-18/11 2014. Totalt omfattar undersökningen 1 003 
intervjuer. Signifikanta skillnader mot kön, ålder utbildning, sysselsättning och region är kommenterade i undersökningen” 
Källa: Belysningsbranschen.  

De rödmarkerade parametrarna är områden som ger ett resultat på hur vi måste agera efter 
nutida arbetsförhållanden. Allt moderniseras och så bör också ljussättning och dagsljusinsläpp 
anpassas för att bidra med den balans vi är i behov av, speciellt samhällsbyggnader med 
ändamål som utbildning, konferens, bibliotek och restaurang.  

För projektet Blå Korset där dagsljusinsläppet kommer från minst två väderstreck för plan 3 
och 4 ökar tillgängligheten till både direkt utsyn och dagsljusinsläpp för att tillfredsställa 
utbildningsmiljön. Men för att ytterligare kompensera de dagar med sämre väder blir det 
också påtagligt om vädret skiftar eller om det mesta dels är mörkt finns möjligheten till ett 
dynamiskt biologiskt artificiellt ljus som bidrar till en funktionellt opåverkad arbetsmiljö. Så 
som byggnaden är utformad får vi även ett minskat behov av artificiellt ljus, även fast vi 
självklart behöver balansera det så ger byggnaden ett stor utrymme för dagsljuset att fylla sin 
funktion i omfältljuset.  

LUCTRA-‐	  Perfect	  Day	  Lightning	  
Luctra är ett företag som säljer lampor som är specifik dynamiskt anpassade för dygnsrytmen 
och har därför också tagit fram en hjälpsam applikation till lamporna så du individuellt kan 
styra det biologiska ljuset just efter ditt behov.  
 
Ljuset kan anpassas efter nedsatt förmåga att precisera färger och styrka till exempel om du 
har sämre syn eller är färgkänslig så hjälper det dig att hitta rätt anpassad ljusstyrka. 
Lamporna fungerar som en endimensionell funktion av dygnsrytmen och har ett medelvärde 
av effektiv energiförbrukning med 10,5 W och har energiklass A ++, LED. 

Jessica Wahlberg menar på att effekten av lamporna och ljuset bidrar till det behov vi behöver 
när vi inte kan ersätta det med dagsljus eller annan lampa med rätt färg på ljuset efter tiden på 
dygnet. ”Du upplever först hur effektivt ljuset är när du inte längre använder dig av den typen 
av belysning.”.  
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Bild	  11.	  Exempel	  på	  vanligt	  ljusssystem	  och	  artificiellt	  biologiskt	  ljusssystem.	  Källa:	  Osram	  GmbH 
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6 Diskussion	  

6.1 Värdering	  av	  resultat	  
Hur dagsljuset påverkar solvärmelasten i byggnaden omfattar inte bara utformningen av 
byggnaden, konstruktionen och funktionen. Konflikten blir bredare ju närmre vi tittar på den. 
Fiskbensdiagrammet gav några av många faktorer som kan tänkas påverka problemet. Bara 
utifrån de sex olika områdena kan vi hitta en rad olika problem som grundar sig i konflikten. 
Utifrån de problemen kan vi se ett klart outvecklat tekniskt system för kraven för dagsljus och 
okunskap i kraven om hur vi måste ta tillvara på dagsljuset i förhållande till hållbar 
utveckling.  

6.2 Förbättra	  kraven	  
Dagsljuskravet i BBR motsvarar endast en miniminivå, den talar inte om vilken typ av 
kvalitet eller liknande som eftersträvas. Det är inte rimligt att behålla standardiserade krav 
från flera år tillbaka på belysning som varken fyller sin funktion efter våra arbetsuppgifter, 
ljusets placering på arbetsplatsen eller för den delen innehåller rätt typ av ljus under dagen. 

Kravet talar endast om fönster vilket leder till en svår bedömning av takets atrium om det 
bidrar med tillräckligt dagsljus. Dagsljuskravet är även känsligt för skuggande byggnader och 
dylikt. Som tur är finns det inga byggnader som utgör någon skuggning på just detta projekt 
men mot alla odds bordet det vara mer utformat än så. Vad säger egentligen dagsljuskravet 
mot att byggnader i centrala city knappt får någon solinstrålning på grund av skuggande 
byggnader? Som studien från SBUF beskriver ”Dagsljus får inte tillräckligt utrymme på 
nuvarande marknad och det står klart att miniminivåer för dagsljus aldrig kan garanteras 
utan reglering.”. I beräkning av dagsljusfaktorn tar man hänsyn till storleken på fönstret, 
placeringen, optiska egenskaper, skuggade objekt och komplexa geometrier, men med 
begränsningar med utebliven hänsyn till väderstreck, ort, årstid eller tidpunkt på dygnet blir 
det därför endast generella uppskattningar.   

6.3 Hållbar	  utveckling	  
Idag är det centralt att diskutera miljöfrågor kring byggnaden i sig och vilka svårigheter och 
byggtekniska moment som kan påverka dimensioneringen. Byggnaden uppfyller sedan de 
funktionsbaserade kraven och godkänns därefter för miljöcertifiering. Byggnaden anses ha 
attraktiva lokaler, högre driftnetto och är miljövänlig.   

Det är populärt på marknaden idag att äga fastigheter som är miljöcertifierade, det bidrar till 
en värdeökning och ännu bättre om de är certifierade med högt betyg. Men vad betyder det 
egentligen för hållbar utveckling? Byggnaden ska vara hållbar idag men också flera år framåt. 
Vilka krav ställer vi då om vi bara för 50 år sedan begärde mindre dagsljusinsläpp på grund 
av ekonomiska skäl?  

Hållbar utveckling bygger på att vi tar tillvara på våra resurser och minskar påfrestningen på 
miljön. Då har vi inte tid att lösa ett mindre problem efter det andra. Byggbranschen måste 
tekniskt utvecklas i samma takt som vi väljer att använda den efter.  

Det är ett problem mellan dagsljus och solvärmelast som både bromsar utvecklingen för hur 
vi kan bygga bättre och lönsammare byggnader med ett estetiskt tilltalande utseende och 
möjligheten att ta tillvara på det dagsljus som vi är i behov av i Sverige. Med Sveriges 
vädervariation anser jag att det är extra viktigt att tillämpa de förutsättningar vi har för att 
släppa in så mycket dagsljus vi kan och samtidigt komplettera med dynamiska lampor som är 
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dygnsrytmiska och anpassade efter dagen.  

Ser vi till hur klimathotet utgör sin rätt till följd av våra påfrestningar på ozonskiktet, kommer 
vi behöva kraftig solavskärmning under sommarperioden och oerhört täta isolerade fasader 
och fönster under vinter för att hålla värmen inne och kylan ute. Det blir allt kraftigare 
väderomställningar som också påverkar konflikten på lång sikt. 

6.4 Mål	  och	  vision	  
Vi ser ett tydligt ökat intresse för användandet av solenergi, det bidrar inte bara till ett gott 
resursutnyttjande utan också till en stor insats för att bidra till ekologiskt hållbart samhälle. 
Dagsljuset är den naturliga källan till att vi inte i första hand ska vara i behov av artificiellt 
ljus. Målet är att använda oss av dagsljus så mycket vi kan och skapa förutsättningar i 
byggnader efter det och vara i mån om att vid användning av artificiellt ljus tillämpa rätt 
dygnsrytmisk balans. Visionen är att på lång sikt hitta integrerade lösningar och utveckla dem 
i förhållande till nutida behov. 

Forskning tyder speciellt på att dagsljuset är oerhört betydelsefull för människans dygnsrytm 
och visar tydliga resultat och mätningar på att det påverkar människans prestationsförmåga på 
sådan nivå att det minskar sjukskrivningar, depressioner och oönskad trötthet. Speciellt för en 
sådan byggnad som Blå Korset med huvudsakligt ändamål till områdena, kunskapscentrum, 
medicinskt biliotek, konferens och föreläsningssalar, kan därför stora glaspartier vara av stor 
betydelse att kombinera med högt kvalitativt artificiellt ljus. Konceptet bidrar till en bra 
arbetsmiljö, högkvalitativ upplevelse och god miljö för människan och dess förutsättningar 
för att nå en bra prestationsnivå och upplevelse att vilja vara där. 
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6.5 Fortsatt	  arbete	  
Problemorsaken i konflikten mellan dagsljus och solvärmelast berör naturligtvis 
fönsterpartierna för byggnaden. Med 2 eller 3-stegsglas minskar vi solens absorberande 
solvärmelast något men definitivt inte så mycket att det reflekterar tillräcklig mängd för att 
inte förstöra energibalansen. Med hjälp av markiser eller andra avskärmningsmetoder 
tillkommer en stor kostnad för reparationer och underhåll då de skadas mellan de olika 
väderförhållandena. Därför har man nu tagit fram nya glas med en dynamisk teknologi att 
kunna mörklägga fönster efter naturligt dagsljus. Dessa fönster bidrar då till solavskärmning 
och reflekterar bort oönskad solinstrålning. Arkitekten kan utnyttja dagsljuset och estetiskt 
utrycka unika byggnader med stora glaspartier utan att det påverkar energibalansen eller 
arbetsmiljön negativt, snarare tvärt om! Dessa fönster är baserade på en funktion av en 
elektrolyt och är mycket energisnåla. Elektricitet krävs endast då den dynamiska effekten 
förändras.   

Funktion	  	  
Dimmereffekten är resultatet av en elektrifierad gel som är placerad mellan två tunna 
glasskivor. När den elektriska tillförda strömmen ökar mörknar gelén och när strömmen 
minskar lättar skuggan och gelén blir ljus, dvs. klar.  
 

6.6 Lösningsförslag	  
Det finns även integrerade solceller på marknaden idag som kommer att exploateras mer och 
mer. En lösning som både kan ge ett estetiskt utseende med olika färg och mönster och 
samtidigt alstra energi. En kombination av dynamiska fönster med integrerade solceller skulle 
kunna vara framtidens lösning på en automatiserad glasfasad där elektrolytens funktion är 
direkt proportionell mot solens påverkan med hänsyn till förhållandet mellan solcellens 
verkningsgrad och byggnadens behov av att skärma av. Solcellerna genererar som mest energi 
när vi har klart väder vilket också påverkar byggnadens energibalans och ökar därför sin 
elektricitet och avskärmning med tidsenlig påverkan.  
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7 Slutsats	  
Tekniskt sett visar all undersökning och dimensionering på att konflikten mellan dagsljus 
(solstrålning) och solvärmelast är ett aktuellt problem i byggnader. Konflikten har balanserats 
för detta projekt med hjälp av ett solavskärmande skal i perforerad plåt som komplettering till 
fasaden och kan med hjälp av det ha goda förutsättningar att nå Miljöbyggnads 
certifierningskrav GULD. 

Generella slutsatser från teknisk undersökning: 

• Kraven för dagsljus är outvecklade och inte anpassade för den typ av tekniskt arbete 
som vi arbetar med idag. Som i beskrivningen av tillräckligt dagsljus kan kvalitén av 
dagsljuskraven jämföras som måttligt användbara. 

• Dagsljuset kan ses som en praktisk regel som stämmer överens med den totala 
solstrålningen där ca hälften av våglängderna är synlig ljus. Teoretiskt sätt skulle det 
kunna vara möjligt att tillämpa glas som avskärmade lite mer av hälften av 
solinstrålningen utan att påverka dagsljuset inomhus.  

• Synligt dagsljus ska kunna nyttja sin funktion på marknaden i syfte att bygga 
hälsosamma, attraktiva och energieffektiva byggnader. En fortsatt utveckling av sunda 
hus.  

• Miljöcertifieringar må vara i tiden för attraktiva byggnader idag men kommer behöva 
utvecklas för att motsvara resultaten av forskning och tekniskt produktutveckling.  
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Bilaga	  A	  

Intervju	  
Luctra	  –	  Jessica	  Wahlberg	  
	  

1) Hur mycket dagsljus är människan i behov av att ha i ett rum som är sedd för att arbeta 

i?  

 

2) Hur mycket dagsljus blir för mycket dagsljus, och hur vet vi när det blir för mycket?  

 

3) Om vi tittar på statistiken över hur människan uppfattar sin prestationsförmåga så 

visar majoriteten på att dem är trötta. Hur ska en optimal arbetsplats vara belyst i 

sådant fall?  

 

4) Belysningsforskningen – tredjereceptorn, berätta mer om den och om hur  vi kan 

tillämpa rätt ljus med lämplig metod för att  påvisa att vi blir mer effektivare, piggare 

och minskar kostnader för sjukskrivningar.  

 

5) På vilket sätt ger rätt ljus människan friskare, effektivare och lyckligare?  

 

6) Om vi använder rätt ljus, minskar vi även miljöbelastningen genom effektiv 

energianvändning. Vilka faktorer är det som bidrar i nuläget till just belastning av 

miljön? ”Teknisk utveckling möjliggör miljöbesparingar” 

 

7) På vilket sätt tillämpar man ljuset för att framställa bästa kvalitet, riktning och 

fördelning i rummet?  D.v.s.. Hur anpassar man omfältljuset? 

 

8) Hur påverkas det artificiella ljuset i förhållande till dagsljusets reflektioner i 

omfältljuset mot ytor med stora glasytor?  

 

9) Vad kan det bidra till för faktorer och påverkningar? Kan vi dra nytta av dem eller är 

det en nackdel att låta dagsljuset reflektera från väggar och tak? 
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Bilaga	  B	  
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