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 “A room is not a room without natural light.“ 

– Louis Kahn 
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Förord 
Examensarbetet motsvarar 30 högskolepoäng och utgör en avslutande del inom utbildningen Civilingenjör 

Arkitektur med master inom husbyggnad vid Luleå Tekniska Universitet. 

Vi vill rikta ett tack till vår externa handledare arkitekt och miljösamordnare Paul Rogers vid BAU Byrån för 

arkitektur och urbanism för vägledning kring arbetets problemformulering och förankring inom samtida 

dagsljusdesign. Ett stort tack riktas också till vår handledare vid Luleå Tekniska Universitet, universitetslektor Sofia 

Lidelöw vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser för snabb återkoppling och goda råd kring 

arbetets disposition. Ett tack går även till arkitekt Vaia Vakouli vid BAU Arkitekter för hennes praktiska råd och 

diskussioner inom dagsljussimuleringar och tillämpbara metoder. 

Vi har erhållit mycket stöd från nära och kära under arbetets gång vilket har varit oerhört viktigt för dess 

slutförande. Vi vill speciellt tacka Madeleine Brovig som ställt upp under hela arbetet.  
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Sammanfattning 
Idag byggs fler bostäder än vad som gjorts under de 

senaste 60 åren. 

Det finns många utmaningar med den volym 

bostäder som behöver byggas. Många bostäder 

kommer byggas i exploateringsområden, detta 

ställer krav på infrastrukturinvesteringar exempelvis 

i form av nya skolor. 

Enligt prognoser kommer antalet grundskoleelever 

öka med 250 000 till år 2025. Detta innebär ett 

behov av 1000 nya skolor på tio år. Behovet av 

skolor är långsiktigt och lärmiljöer behöver planeras 

för att vara långsiktiga.  

Dagsljus och utblick har en stor inverkan på vår 

arbetsmiljö, prestation och är nödvändig för vår 

hälsa.  

Studier har visat att dagsljusbelysta skolmiljöer får 

elever att prestera bättre. Trots detta har vi sedan 

50-talet halverat kravet på dagsljusnivåer i skolor 

från 2 % till 1,0 % dagsljusfaktor. Idag har vi samma 

dagsljuskrav för klassrum som för ett sovrum i en 

bostad. 

Syftet med examenarbetet är att problematisera 

moderna skolmiljöer sett ur dagsljusets betydelse 

för hälsa och prestation i relation till dagens 

myndighetskrav för tillgång av dagsljus. Vidare 

syftar arbetet till att ta fram goda exempel på 

dagsljuslösningar som kan nyttjas vid utformning av 

moderna skolmiljöer. 

För att bedöma moderna skolors dagsljustillgång 

har ett urval av fem skolor i Stockholmsområdet 

utgjort studieobjekt där tillgången på dagsljus 

undersökts mot myndighetskraven. 

Undersökning av studieobjekten har utförts genom 

3D modellering i Rhinoceros 3D samt 

dagsljusfaktorsimuleringar i programmet 

Grasshopper och Honeybee. Studieobjekten har 

modellerats upp efter inhämtade bygglovsritningar 

och dagsljussimuleringarna har utförts med 

simuleringsmotorn Radiance.  

Resultatet från dagsljusfaktorsimuleringen visar att 

ingen av de undersökta skolornas fullt ut uppfyller 

myndighetskraven. Anledningen till varför skolornas 

undersökta rum inte uppfyller kraven varierar 

mellan eller utgör en kombination av; rumsdjup, 

fönsterstorlek, fönstersättning i fasad, 

avskärmningsvinklar, avskärmande byggnadsdelar 

och fast solavskärmning.  

Undersökningen visar att rum som hemvistytor och 

uppehållsrum ofta saknar fönster mot det fria och 

följaktligen underkänns. Dessa rum är vanligt 

förekommande vid nyttjande av progressiva 

pedagogiska inriktningar. Beroende på rummens 

tilltänkta användning kan de komma att klassas som 

vistelserum och behöver därför tillgång till dagsljus. 

Ur litteraturgenomgången förstås att en tidig 

integrering av dagsljusdesign i 

gestaltningsprocessen är nödvändigt för att 

säkerställa en god tillgång till dagsljus i lärmiljöer. 

Som del av examensarbetet har därför ett 

gestaltningsförslag tagits fram där en dagsljusdesign 

nyttjas.  

Iterativt under gestaltningsprocessen har 

dagsljustillgång simulerats för att motivera gjorda 

designval och säkerställa en god dagsljusnivå. 

För jämförande och platsspecifika resultat har 

klimatbaserade simuleringsmetoder använts. Det 

nyttjade mätvärdet Optimal Day-lit Area (ODA) 

simulerar användbarheten i det tillgängliga 

dagsljusets belysningsstyrka över ett år. Samtidigt 

tar ODA hänsyn till överbelyst golvyta som kan vara 

problematisk då obehagsbländning och 

överhettning kan uppstå. 

Det presenterade gestaltningsförslaget utgör ett 

konceptförslag i syfte att gestalta användningen av 

en integrerad dagsljusdesignprocess och dess 

resultat. 
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Abstract 
Currently more housing is being built than in the 

past 60 years. 

There are many challenges accompanied with the 

volume of housing that needs to be built. Many of 

the dwellings that are going to be built are placed in 

new densely planned urban areas, which imposes 

requirements for infrastructure investments, for 

example in the form of new schools.  

According to forecasts, the number of students in 

primary school will increase by 250,000 by the year 

2025. This implies a need for approximately 1000 

new schools in ten years. The need for new schools 

are long term and therefore the learning 

environments need to be designed to be long term.  

Daylight and view have a major impact on our work 

environment, performance and are necessary for 

our health. Studies have shown that daylight-lit 

school environments enhance the performance of 

the students. The building legislation regulates the 

required levels using the daylight factor metric. 

Since the 50’s the requirements of daylight levels in 

schools have been approximately halved from 2 % 

to 1,0 %. Today the daylight requirements are the 

same for classrooms as for bedrooms in dwellings. 

The purpose of this thesis is to examine modern 

school environments in relation to today's 

regulatory requirements for access to daylight. 

Furthermore, the work aims to produce good 

examples of daylight solutions that can be used 

when designing modern school environments 

against the regulatory requirements. To assess the 

daylight access in modern schools, a selection of 

three nursery schools and two primary schools in 

the vicinity of Stockholm were chosen. Case studies 

were conducted using the 3D modelling software, 

Rhinoceros 3D and the daylight factor was then 

simulated using the Grasshopper and Honeybee 

plug-ins. The schools were modelled according to 

the acquired drawings and daylight were performed 

using the simulation engine Radiance.  

The result from the daylight factor simulation show 

that none of the schools examined fully meet the 

requirements. The reasons why the examined 

schools do not meet the requirements vary 

between or constitute a combination of; room 

depth, window size, window façade, obstruction 

angles, obstructing components and shading 

devices. The study shows that rooms such as: 

common areas and study hall often lack windows 

towards the outside and therefore only gets 

borrowed light from other areas. These kinds of 

rooms are common when using progressive 

pedagogical approaches. Depending on the 

intended future use of the rooms, they may be 

classified in such a way that they need to fulfil the 

regulations regarding daylight. 

From the literature review it is understood that 

early integration of daylight design in the design 

process is necessary to ensure good accesses to 

daylight in learnings environments. As a part of the 

thesis project, a design proposal has been 

developed using a daylight design process. During 

the design process, the access to daylight has been 

iteratively simulated to motivate selected design 

choices and ensure a good daylight level.  For 

comparison and site-specific results, climate-based 

simulation methods have been used. The use of the 

Optimal Day-lit Area (ODA) metric measures the 

usefulness of the available daylight illumination 

intensity over a year. At the same time, ODA takes 

the eventual over lit areas that may cause 

overheating and glare into account. The presented 

design proposal demonstrates the use of an 

integrated daylight design process and its results.  
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Ordlista 
Analysplan: Ett horisontellt plan 0,8 meter ovan 

golv eller på arbetsyta. 

Arbetsyta: Delområde på arbetsplatsen där 

arbetsuppgiften utförs. I de fall där arbetsytornas 

storlek och/eller läge i lokalen är okänt skall 

området där uppgiften kan tänkas utföras betraktas 

som arbetsyta. (SS-EN 12464-1, 2011) 

Avdelning: Används synonymt med Hemvist 

Avskärmningsvinkel: Vinkeln α mellan ett tänkt 

horisontalplan och en linje från fönstrets mittpunkt 

till högsta skärmande punkt på en annan byggnad 

eller föremål. (Standardiseringskommissionen, 

1988) 

CIE: Commission Internationale De L’Eclairage (e. 

International Commission on Illumination) (CIE, 

2017) 

CIE Standard Overcast sky: En fullständigt molnig 

himmel där luminansen vid zenit är tre gånger 

starkare än vid horisonten. (Kittler & Darula, 2002) 

Dagsljus: Avser globalstrålningen från 

himmelsvalvet vilket uppkommer av det solljus som 

reflekterats i atmosfären. Direkt solljus ingår inte 

som komponent i dagsljus enligt Boverket. 

(Boverket, 2017b) 

Dagsljusdesign: Design som tar hänsyn till dagsljus 

Dagsljusstrategi: Typologisk lösning för 

dagsljustillgång, exv. vertikala fönster kontra 

takfönster 

Dagsljuslösning: Specifik lösning för dagsljustillgång, 

exv. vertikala fönster med ljushylla. 

Dagsljusautonomi: Definieras som den 

procentandel tid, över ett år som dagsljus kan 

uppnå en given luminans över en specifik yta. 

Dagsljusfaktor: Definieras som den procentandel 

ohindrat dagsljus utomhus som under en CIE 

Overcast sky når en given yta inomhus.  

Dagsljusparametrar: Olika metoder att utvärdera 

tillgången på dagsljus, kvantitativt eller kvalitativt. 

Dagsljusbelyst rum: Ett rum som uppnår en 

belysningsstyrka på 300 lux över ett plan 0,8 meter 

ovan golv med enbart dagsljus. 

Direkt dagsljus: Ljus genom fönster mot det fria och 

som inte reflekterats. (Boverket, 2017b) 

Grasshopper: En plug-in programvara till 

Rhinoceroes 3D för visuell programmering.  

Hemvist: Används synonymt med avdelning, lärosal 

och klassrum 

Hemvistyta: Används synonymt med torg, 

uppehållsrum och allrum 

Illuminans: Mängden ljus som faller in mot en yta 

även kallat belysningsstyrka, illuminans mäts i lux 

Luminans: Också kallat ljusintensitet avser det ljus 

som emitterar från en yta inom det synliga 

spektrumet och mäts i cd/m2 

Lärmiljö: Lokaler, grupper och platser där lärande 

och studie kan ske 

Utblick: Avser ett rums möjlighet att följa dygnets 

variationer genom kontakt med utsidan. (Boverket, 

2017e) 

Nomenklatur/terminologi 
DA  Daylight Autonomy [%] 

DF  Dagsljusfaktor  [%] 

DGP  Daylight Glare Probability [%] 

sDA  Spatial Daylight Autonomy [%] 

UDI  Useful Daylight Illuminance [%] 

ODA  Optimally Day-lit Area [%] 

ASE Annual Sunlight Exposure [%] 
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 Inledning 

Bakgrund och problemformulering 
Idag byggs fler bostäder än vad det gjorts sedan 60-

talets slut. Boverkets senast reviderade 

byggbehovsprognos visar att behovet av nya 

bostäder bedöms uppgå till 600 000 fram till 2025 

(Boverket, 2017a). En genomsnittlig takt på 80 000 

per år. Anledningen är den befolkningsökning som 

vi förväntas ha framöver och att byggandet 

historiskt sett inte ökat i samma omfattning som 

behoven. Boverket skriver i rapporten att det ligger 

en utmaning i den volym av nya bostäder som krävs 

och att det ställer höga krav på att den efterföljande 

infrastrukturen fyller sin funktion och skapar 

attraktivitet. Eftersom många bostäder kommer att 

behöva byggas i exploateringsområden behövs 

också infrastrukturinvesteringar i form av nya 

skolor. (Boverket, 2017a) I en rapport av 

Naturvårdsverket problematiseras det kring 

behovet av fler bostäder och det hårda marktrycket 

där risken finns att alla värden i den byggda miljön 

inte kan tillvaratas och utvecklas (Naturvårdsverket, 

2017).  

Enligt nuvarande prognoser kommer Stockholms 

grundskolor att ha 18 000 fler elever till år 2030 och 

28 000 fler till år 2040 jämfört med idag. 

(Stockholmstad, 2017). Enligt en rapport från 

Skanska kommer antalet barn i grundskolan öka 

med 20 % fram till år 2025. Det betyder en ökning 

på av 250 000 elever. Skanska menar att 

kommunerna kommer behöva bygga mellan 800 

och 1200 nya grundskolor vilket skulle innebära 

cirka 1 000 nya skolor på 10 år. Utöver de nya 

skolorna är delar av det befintliga beståndet i behov 

av renoveringar. Skanska skriver också i rapporten 

att kommuner kan lockas att hantera behovet av 

fler platser genom tillfälliga lösningar som baracker, 

något som avfärdas som kortsiktiga tänkande. 

Behovet anses långsiktigt varpå lösningar också ska 

vara långsiktiga. (Skanska, 2017) 

I Arbetsmiljöverkets allmänna föreskrifter, 

arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) fastställs att 

byggnadens placering och orientering bör 

bestämmas med hänsyn till det lokala klimatet där 

bland annat dagsljus och vindförhållanden nämns. 

Dagsljus och utblick har en stor inverkan för vår 

arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverket bör rikligt med 

dagsljus och god utblick eftersträvas, vilket ställer 

krav på lokalprogram och gestaltning av öppningar i 

klimatskalet. Varje del av verksamheten som kan 

utföras i dagsljus bör placeras i lokal med fönster. 

Att ha god tillgång till dagsljus i lokalen har en 

positiv effekt för hälsotillståndet genom att ge 

fysiologiskt nödvändig stimulans för dygns- och 

årsrytm, orientering i tid och rum samt naturlig 

uppfattning av rummets och föremålets skiftningar i 

färg och form. Idag har ett klassrum samma 

dagsljuskrav i BBR som ett sovrum i en bostad. 

Formuleringen av dagens krav med en punktformig 

dagsljusfaktor enligt Rogers, Tillberg, Bialecka-Colin, 

Österbring & Mars (2015) tyckas vara något 

föråldrad då det inte är representativt för ett helt 

rum.  Rogers et al. (2015) nämner att ett 

genomsnittsvärde över en area kan vara ett lämpligt 

alternativ och efterlyser en uppdaterad och 

differentierad kravställning från Boverket samt en 

beräkningsmetodik för datorsimulering av dagsljus. 

Forskning visar att ett väl dagsljusbelysta skolmiljöer 

kan öka elevers prestation med 7-18 % (Heschong, 

Wright & Okura, 2002).  

Nutida forskning visar också att dagsljus har en stor 

roll i att synkronisera människans inre klocka. Utan 

dagsljus hamnar den inre klockan ur fas vilket har 

visat sig vara problematiskt ur hälsosynpunkt. 

(Nobelförsamlingen, 2017) 

Det finns därmed, alltså starka incitament till att 

säkerställa att nya skolmiljöer byggs med god 

tillgång av dagsljus. För att säkerställa att det finns 

god tillgång till dagsljus bör designprocessen tidigt 

hantera frågor rörande dagsljus och hur byggnaden 

ska utformas för att på bästa sätt ta hand om 

platsens förutsättningar (Larsson, 2009; Leslie, 

2004). Historiskt har skolmiljöer haft högre 

kravnivåer för dagsljus. Under 50-talet föreskrevs en 

dagsljuskvot det som idag benämns dagsljusfaktor 

om 2 % på den sämst belysta arbetsplatsen i 

klassrummet (Kungliga skolöverstyrelsens 

skriftserie, 1955). Kraven har sedan dess reviderats 

och idag regleras dagsljusnivåerna i 

myndighetskraven till 1 % dagsljusfaktor (Boverkets 

byggregler föreskrifter och allmänna råd, [BBR], BFS 

2017:5). Dagsljuskvot är en gammal benämning på 

dagsljusfaktor och beskrivs med samma metod, 

däremot skiljer sig himmelstyperna åt då man 

nyttjade en uniform sky för dagsljuskvot, vilket 

senare ersattes med CIE Overcast sky. 

Naturvårdsverket menar i deras senaste uppföljning 

av Sveriges miljömål att utvecklingen mot en hållbar 

bebyggelsestruktur är den största utmaningen och 

understryker samtidigt att flertalet kommuner 



14 
 

numera arbetar med en större helhetssyn. 

Naturvårdsverkets har tagit fram ett 

generationsmål, ett inriktningsmål som strävar efter 

att vi ska kunna lämna över ett samhälle där de 

stora miljöproblemen är lösta, att vi inte orsakat 

ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser. Det sker bland annat genom en god 

hushållning med naturresurser och att 

energianvändningen är effektiv. (Naturvårdsverket, 

2017) 

Inom EU har nya direktiv för byggnaders 

energiprestanda arbetats fram, vilket innebär att 

från och med 2021 ska alla nya byggnader i Europa 

vara så kallade när-noll energibyggnader (Boverket, 

2015). 

Att släppa in mer ljus i ett rum medför en ökad 

värmebelastning som måste ventileras bort eller 

kylas. Det kan medföra en ökad energibelastning 

där storleken beror av kylsystem. Större glasyta 

innebär också att värmeutstrålningen under 

vinterhalvåret ökar. En ökad värmeutstrålning leder 

till ökat energibehov för uppvärmning. 

Sammantaget innebär det att det finns en 

intressekonflikt att i skolmiljöer släppa in mer 

dagsljus för ökad prestation och hälsa samt att 

minska energianvändningen. Skärpta krav kan leda 

till suboptimeringar, Boverket skriver i en 

utvärdering av lågenergibyggnader att det finns 

flera fall där för lite dagsljus iakttagits och att 

ljusmiljö därför bör uppmärksammas och noga 

följas upp vid nybyggande av lågenergibyggnader 

(Boverket & Energimyndigheten, 2015).  

En vanlig lösning där modern arkitektur med stora 

fönsterytor möter ett rådande energifokus är att 

solskyddsglas nyttjas. Solskyddsglas transmitterar 

mindre mängd solstrålning men även mindre 

ljustransmission, vilket påverkar dagsljustillgången i 

byggnaden negativt samtidigt som kostnaden för 

glasöppningar ökar. (Rogers et al., 2015) 

Ett nutida pedagogiskt arbetssätt och synsätt 

formar idag om skolmiljöer från det traditionella 

klassrummet till ett mer flexibelt nyttjande av 

lokalerna där korridorer och övergångsrum nyttjas 

till lärande (Bilaga T ). Det leder till att 

möjligheterna och användandet av dagsljus 

förändras eftersom dessa skolor ofta renderar i 

kompakta byggnader I flera plan och med djupa 

rum. Sammantaget kan det leda till svårigheter för 

dagsljustillgången.  

Syfte och mål 
Syftet är att problematisera moderna skolmiljöer sett 

ur dagsljusets betydelse för hälsa och prestation i 

relation till dagens myndighetskrav för tillgång av 

dagsljus. Vidare syftar arbetet till att ta fram goda 

exempel på dagsljuslösningar som kan nyttjas vid 

utformning av moderna skolmiljöer. 

Avsikten är att belysa och använda en iterativ 

designprocess som inkluderar dagsljus för att ta fram 

ett gestaltningsförslag baserat på anskaffat 

analysmaterial och teoretiskt stoff. 

Frågeställning 
• Hur kan skolmiljöer planeras och utformas 

för en god tillgång till dagsljus? 

• Vilka effekter för dagsljustillgången har olika 

rumstypologier och fönstersättning i 

skolmiljöer? 

• Vad innebär gällande dagsljuskrav för 

moderna skolmiljöer? 

Angreppssätt 
För att kunna ge läsaren förståelse för arbetet och 

dess kontext genomförs en bred 

litteraturgenomgång vilken följs av en syntes. 

Övergripande struktur för arbetet beskrivs i Figur 1.  

Syntesen utgör sedan grunden för den valda 

metoden för arbetets fortsatta gång med att; 

• Undersöka moderna förskole- och 

grundskolemiljöer för tillgång av dagsljus 

• Finna typlösningar för hantering av dagsljus 

genom undersökning av studieobjekt och 

litteraturgenomgång 

• Arbeta fram ett gestaltningsförslag för en 

grundskola 
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Figur 1 Arbetsprocessen och dess ingående delmoment, omslutande cirklar representerar uppskattad tidsåtgång för respektive fas. 
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Litteraturgenomgång 
Arbetet inleds med en bred litteraturgenomgång 

som omfattar grundkunskaper om dagsljus, 

myndighets- och certifieringskrav för dagsljus, mät- 

och simuleringsmetoder för att uppskatta 

dagsljusnivåer, dagsljus kopplat till prestation och 

hälsa samt den arkitektoniska och pedagogiska 

utvecklingen av lärmiljöer. Litteraturgenomgången 

syftar till att ta fram grundläggande ramverk för 

arbetet att utvecklas kring.  

Inhämtningen av information utförs genom en 

sökning av litteratur med söktermer som: ”daylight 

in schools”, ”daylight simulation methods”, 

”dynamic and static daylight metrics”, ” daylight and 

performance in schools”, “school design”, 

”daylighting”, ”designprocess”, och ”daylight design 

strategies”. Den funna litteraturen granskas kritiskt 

med avseende på dess aktualitet och tillämpbarhet. 

Relevant information för arbetets omfattning 

arbetas därefter in. För att finna litteratur i ämnet 

har Kungliga Tekniska Universitets bibliotek nyttjats 

tillsammans med Luleå Tekniska Universitets 

tillgång till databaser som Nationalencyklopedin, SIS 

e-nav samt artikelsök genom biblioteket. Fristående 

databaser som Google schoolar har även använts. 

Rekommendation av litteratur har även erhållits av 

extern handledare Paul Rogers, Miljösamordnare 

och sakkunnig inom dagsljus, BAU Arkitekter likväl 

som Martin Rörby, Arkitekturhistoriker. Genom 

processen har det eftersträvats att finna grunden till 

informationen varvid artiklar kritiskt granskats och 

kontrollerats mot grundkällan.  

Syntes 
Resultaten från litteraturundersökningen analyseras 

och sammanförs i en syntes för att bestämma 

metod och tillvägagångssätt för arbetets fortsatta 

gång. 

Studieobjekt 
Undersökning av ett antal skolmiljöer görs för att 

utvärdera dess förutsättningar att tillgodose 

dagsljustillgången. Resultatet från och analysen av 

undersökningen kommer sedan att ligga till grund 

för utformningen av det egna gestaltningsförslagets 

ingående rumstypologier, fönsterstorlekar och 

placering i fasad. Omfattningen av och metoden för 

utvärderingen samt vilka kriterier som ligger till 

grund för urvalet baseras på 

litteraturgenomgången.  

Gestaltningsförslag 
Ett gestaltningsförslag arbetas fram där gjorda val 

sett till dagsljustillgången och planlösning motiveras 

utifrån den inhämtade informationen och 

utvärderingen av befintliga skolmiljöer. Förslaget 

utgår från en modern pedagogik och en kompakt 

byggnadskropp med centralt placerad studiegata 

och kombinerad hemvist. Gestaltningsförslaget 

utvecklas genom en designprocess där 

utformningen sker iterativt genom upprepade 

simuleringar för att utvärdera designen och i tidigt 

skede lösa problem. Utöver kraven i BBR (BFS 

2017:5) används klimatbaserade 

simuleringsparametrar för att utvärdera designen 

gentemot ett meteorologiskt år. Förslaget 

presenteras genom illustrationer och ritningar.  
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Litteraturgenomgång 
I avsnittet presenteras litteratur och 

myndighetskrav som underbygger och klargör 

relationen mellan och behovet av dagsljus i 

skolmiljöer. Avsnittet har delats upp i litteratur som 

berör ljus, prestation, hälsa, energi och skolmiljöer. 

Informationen har sedan syntetiserats för att utgöra 

grunden för att besvara frågeställningarna.  

Dagsljus 
Boverket definierar dagsljus som den synliga delen 

av globalstrålningen från himmelsvalvet och syftar 

till det ljus som reflekteras i atmosfären vilket 

utesluter det direkta solljuset (Boverket, 2017c). 

Dagsljus är därför lika i alla riktningar. Den synliga 

delen av ljus som Boverket syftar på är en förenklad 

tolkning av ljus som en fysikalisk entitet (Boverket, 

2017c).  

Det refererar egentligen till ett spektrum av 

strålningsenergi med en våglängd av 400–700 nm 

då ljus i den fysikaliska benämningen inte är synligt 

för ögat utan möjliggör för oss att se och uppfatta 

saker runtomkring då strålningen reflekteras mot 

ytor. (Liljefors, 1999)  

Det är sedan ytornas egenskaper som avgör vilken 

färg som återges och tolkas av sensorn, ögat. 

Artificiell belysning som exempelvis LED motsvarar 

idag inte solljusets breda spektrum och 

färgåtergivning eller dess variationer under dygnet 

vilket medför att elektrisk belysning inte kan ersätta 

dagsljuset (Rogers et al., 2015). 

Utöver boverkets definition av dagsljus beskriver 

Swinal (2011) att det finns två kategorier av 

ljuskällor, en direkt och en indirekt se Figur 2. Den 

första kategorin med direkt ljus kan delas upp i två 

delar dels direkt dagsljus vilket är det ljus som fås av 

diffus himmelsstrålning från jordens atmosfär och 

den andra delen, direkt solljus. Indirekt dagsljus är 

ljuset som fås av reflekterande ytor exempelvis en 

gräsyta eller en trottoar. (Swinal, 2011)  

Direkt solljus är en punktkälla till skillnad från 

himmelsljuset i atmosfären, även om det direkta 

solljuset är en punktkälla så ger den mycket högre 

illuminansvärde. Det direkta solljuset har en 

illuminansnivå då det faller in mot en horisontell yta 

på mellan cirka 64 500 och 108 000 lux vilket kan 

jämföras med det direkta himmelsljuset som 

generar en illuminans på mellan cirka 5000 och 

21 500 lux. Konsekvensen av det direkta solljuset för 

byggnader är en ökad solvärmelast och oönskad 

bländning då kontrasterna blir stora mellan ytor 

som inte belyses av det direkta solljuset och de ytor 

som belyses. Utan en fullständig dagsljusdesign 

skulle det kunna leda till överhettning och bländning 

i rum positionerade i söderläge under den varmare 

årstiden. (Swinal, 2011)   

  

Figur 2 Dagsljusets ingående komponenter, bildkälla: 
(Matusiak & Fridell Anter, 2012) editerad av Jacob Brismo och 
Jonathan Lindberg 
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Illuminans och luminans 
Två vanliga storheter och begrepp när krav ställs 

och analyser utförs på dagsljus är illuminans och 

luminans. Med illuminans menas mängden ljus som 

faller in mot en yta även kallat belysningsstyrka. 

Illuminans mäts i lux vilket definieras som lumen per 

kvadratmeter. Lumen är enheten för ljusstyrka där 

en yta av en kvadratmeter från en meters avstånd 

till ljuskällan med en intensitet av en candela träffas 

av ett ljusflöde på en lumen. En ljuskälla med 

intensiteten en candela i alla riktningar sänder ut ett 

ljusflöde på cirka 12,5 lumens. En candela motsvarar 

ungefär ett stearinljus. (Liljefors, 1999) 

Luminans eller ljusintensitet avser ett spektrum 

mellan ca 400–700 nm, vilket är det band av 

strålning som stimulerar vårt seende och som 

populistiskt kallas för det synliga ljuset (Liljefors, 

1999). Vidare beskriver Liljefors (1999) luminans 

som det emitterade och reflekterade ljuset från en 

yta och definieras som candela per kvadratmeter. 

Om ytan inte är helt matt kommer den att ge olika 

luminansvärden i olika riktningar (Liljefors, 1999).  

För belysning på arbetsplatser finns standarden SS-

EN 12464-1:2011, som beskriver vilka krav på nivåer 

av illuminans som gäller för arbetsytor och lokaler 

med olika funktioner i skolmiljöer. Se Bilaga A för 

redovisning av erforderliga nivåkrav. En kortare 

sammanställning för olika ytor, aktiviteter och 

eftersträvansvärd illuminans presenteras i Tabell 1. 

Nivåerna för ljus kan sedan hanteras genom 

nyttjande av dagsljus eller genom en kombination 

av dagsljus och artificiell belysning. (SS-EN 12464-

1:2011) 

Tabell 1 Rekommenderad belysningsstyrka för olika ytor ( SS-EN 
12464-1 - Ljus och belysning – Belysning av arbetsplatser, 2011) 

Aktivitet/behov Yta Illuminans 
[𝒍𝒙] 

Allmänt seende Korridor, 
omklädningsrum, 
butiker 

100 

Någon 
uppfattning av 
detaljer 

Lastytor, 
omkopplingsrum 

150 

Frekvent 
använda ytor 

Entréhallar, 
matsalar 

200 

Enkla visuella 
uppgifter 

Bibliotek, 
sporthallar, 
lektionssalar 

300 

Måttligt svåra 
visuella 
uppgifter 

Kontor, kök, 
laboratorium, 
handel 

500 

Svåra visuella 
uppgifter 

Ritytor och 
modellbygge 

750 

Väldigt svåra 
visuella 
uppgifter 

Undersöknings- 
och 
behandlingsrum, 
matbutiker 

1000 

Extremt svåra 
visuella 
uppgifter 

Arbete med små 
föremål, 
monteringsarbete 

1500 

Uppgifter med 
speciellt högt 
ställda krav  

Operationsrum 
(sjukvård) 

>5000 

 

I den svenska standarden SS-EN 12464-1:2011 för 

ljus och belysning beskrivs en metod för 

mätpunktindelning. Systemet ska göras så att de 

mätpunkter där belysningsstyrkan beräknas för 

arbetsområdet, den omedelbara omgivningen och 

den yttre omgivningen kan indikeras. Det bästa är 

om cellerna i rutnätet är kvadratiska, förhållandet 

mellan längd och bredd ska vara 0,5 och 2 där det 

maximala avståndet mellan punkterna kan beskrivas 

som,  

𝑝 = 0,2 ∙ 5log10 𝑑 

där, 

p ≤ 10 meter 

d, är den kortare sträckan i den analyserade arean 

[m], är förhållandet mellan den längre och den 

kortare sidan större än 2 blir d den kortare sidan, 

p, är det maximala avståndet mellan mätpunkterna 

[m] 

Antalet mätpunkter i mätpunktsindelningen blir 

första heltalet av d/p. Ett band om 0,5 meter från 

väggarna är undantaget från den beräknade ytan. 

Eftersom BBR (BFS, 2017:5) inte hänvisar till 

standarden ställs inte kravet att använda metoden 

vid nybyggnad utan kan tolkas som en 

rekommendation. I standarden framgår det inte ifall 

indelningen för mätpunkterna utförs olika vid 

manuell eller datorstödd beräkning.  

Belysningens styrka är inte enbart kopplad till 

arbetsytan utan berör också de omgivande ytorna 

som bildar ett 0,5 meter brett band runt arbetsytan. 

Figur 3 Ljusets väg från källa till sensor och 
begreppsförklaring 
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I standarden SS-EN 12464-1:2011 beskrivs att det 

ska vara en välbalanserad luminansfördelning i 

synfältet och att stora variationer i 

belysningsstyrkor runt arbetsplatsen kan leda till 

synstress och obehag. Den minsta uppfattningsbara 

skillnaden mellan belysningsstyrkors effekt är då 

2/3. Det innebär att skillnaden i belysningsstyrka för 

arbetsyta och omedelbar omgivning knappt ska 

kunna urskiljas enligt Tabell 2. 

Tabell 2 Relationen mellan belysningstyrka på arbetsyta och 
omgivning, (SS-EN 12464-1, Ljus och belysning - Belysning av 
arbetsplatser, Del 1: Arbetsplatser inomhus, 2003) 

Belysningsstyrka på 
arbetsyta,  

𝑬𝒂𝒓𝒃𝒆𝒕𝒔𝒖𝒑𝒑𝒈𝒊𝒇𝒕 [𝒍𝒖𝒙] 

Belysningsstyrka i den 
omedelbara 

omgivningen[𝒍𝒖𝒙] 

≥ 750 
500 
300 

≤200 

500 
300 
200 

𝐸𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑢𝑝𝑝𝑔𝑖𝑓𝑡 

Jämnhet: ≥ 0,7 Jämnhet: ≥ 0,5 

 

Ljushetskonstraster är viktigt inte bara för 

arbetsytan och dess omedelbara närhet utan i hela 

rummet. Kontrasten av ljus i ett rum representerar 

skillnaden mellan direkt ljus och reflekterat 

bakgrundsljus. Det direkta ljuset kommer från källor 

ämnade att uppfylla rätt belysningsnivåer och 

bakgrundsljuset kommer från reflekterat ljus 

antingen från elektrisk belysning eller dagsljus. 

Eftersträvansvärt är att bakgrundsljusets intensitet 

ligger i intervallet 1/2 och 2/3 av ljusintensiteten 

från arbetsbelysningen för att uppnå god kontrast i 

rummet. (Erlendsson, 2014) 

Det är även viktigt att kvaliteten av det upplevda 

ljuset har en viss jämnhet för att inte obehag ska 

uppstå (SS-EN 12464-1:2011). Jämnheten beskrivs 

som skillnaden mellan lägst illuminans och 

medelvärdet i rummet (Erlendsson, 2014). Är 

skillnaden för stor uppstår en obehagsbländning 

vilket kan leda till misstag, trötthet och olyckor (SS-

EN 12464-1:2011). Problematiken med ojämn 

belysning stöds av Dubois (2013) som menar att 

arbetsbelysning tillkom genom att besparingar blev 

vanligt vilket innebar att omgivande ljus inte 

prioriterades. Dubois (2013) förklarar också att 

forskare reserverats sig för uppdelningen av 

arbetsbelysning och omgivningsbelysning då 

arbetsbelysning som enda ljuskälla skulle kunna 

leda till uttröttning om den nyttjades under längre 

tid. 

Riktning, reflektans och transmittans 
Strålningsenergi rör sig rakt till dess att det träffar 

något menar Liljefors, (1999). Swinal (2011) 

exemplifierar detta genom en beskrivning av vad 

som händer i atmosfären under en mulen dag då 

himlen framträder som vit/grå. När ljuset träffar 

dropparna reflekteras alla våglängder lika mycket till 

skillnad mot en blå himmel där väldigt små partiklar 

enbart reflekterar strålning med våglängder 

motsvarande det som vi uppfattar som blått ljus. 

(Swinal, 2011) 

Enligt Liljefors (1999) händer principiellt tre saker 

när ljus träffar en yta, det absorberas, reflekteras 

eller transmitteras. Absorptionen leder till att 

materialet tar upp strålningsenergin. Det andra som 

sker är att ljus reflekteras, olika material har olika 

egenskaper menar Liljefors (1999) och de återges i 

form av en procentandel mellan 0 (helt matt) och 1 

(spegelyta) det vill säga 0,55 om ytan reflekterar 55 

% av den infallande strålningen. Utöver att olika 

material reflekterar olika mycket ljus reflekteras 

också ljuset olika beroende på ytan hos materialet. 

De olika typerna av reflektion kan delas in i 

spegelreflektioner, spekulär reflektion som är en 

blandad reflektion och diffus reflektion och beskrivs 

av Figur 4.  Den sista egenskapen transmittans gäller 

den strålning som fortsätter genom materialet. Vid 

transmittans sker också refraktion vilket innebär att 

ljuset ändrar riktning beroende på mediets 

egenskaper. Summan av dessa tre egenskaper 

kommer tillsammans alltid att uppgå till 1,0. 

(Liljefors, 1999)  

Enligt Bülow-Hübe (2001) absorberar ett typiskt 

fönsterglas mellan 2–3 %, det reflekterar 8 % och 

transmitterar 90 %. Ju fler glas som används i ett 

sammansatt fönster, desto lägre blir den totala 

ljustransmissionen (Bülow-Hübe, 2001). Ett 

schablonvärde på 0.70 för ett sammansatt 

treglasfönster återges i manualen för 

certifieringssystemet Miljöbyggnad ifall information 

om uppmätt ljustransmission saknas (Sweden Green 

Building Council, 2017). Utöver ljustransmission 

transmitteras också solenergi vilket ger upphov till 

solvärmelast. Solenergitransmittansen tar hänsyn 

till ett spektrum av 300–2500 nm enligt standarden 

SS-EN 410:2011 vilket då är ett bredare spektrum än 

för det som kallas det synliga ljuset. Den delen av 

ljuset som inte är synlig men som når markytan står 

för drygt 40 % av energiinnehållet från solen 

(Bülow-Hübe, 2001).   

Figur 4 Överst, diffus reflektion, mitten spekulär 
reflektion, nederst spegelreflektion, Bildkälla: (Liljefors, 
1999), Editerad av: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Dagsljus och energianvändning 
En korrekt utförd dagsljusdesign kan minska 

energianvändningen genom att behovet av artificiell 

belysning minskar, även energianvändning för 

nedkylning minskas då armatur som bidrar till den 

interna värmelasten inte behövs i samma 

utsträckning. Vidare kan en lägre internvärmelast 

minska dimensionen av VVS-installationerna och 

därmed minska kostnaderna (Rogers et al., 2015). 

Leslie (2004) menar att en väl integrerad 

dagsljusdesign som strategi vid utformning av nya 

skolmiljöer är den enskilt mest effektiva 

hållbarhetsstrategin i tidigt skede för minskad 

energianvändning.  

Dagsljus har ett väldigt starkt ljusutbyte i 

förhållande till värmelast, ljusutbytet varierar med 

väderleken och kan uppgå till 150 lux/W, vilket är 

lika bra som de mest effektiva LED-lamporna och 

dubbelt så bra som ett genomsnittligt lysrör (Rogers 

et al., 2015). 

Skolan Endrup, norr om Köpenhamn, renoverades I 

syfte att förbättra dagsljus och luftkvalitet. På grund 

av den djupa byggnadskroppen behövde takfönster 

installeras för att uppnå god dagsljustillgång i 

lokalerna. Öppningsbara takfönster kopplade till 

invändig temperatur och CO2-värden nyttjades i 

syfte att säkerställa god ventilation. Under 2015 

utfördes mätningar av den invändiga miljön. 

Mätvärden på temperatur, ljudnivå och luftkvalitet 

(CO2) loggades i ett renoverat och ett icke renoverat 

klassrum, slutsatserna visade ett tydligt samband 

mellan dagsljus och ventilation kopplat till det 

invändiga klimatet. (Christoffersen, Hammelev 

Hansen & Faering Asmussen, 2016) 

Vidare skriver Christoffersen et al. (2016) att den 

ökade dagsljustillgången bidrog till förändringar i 

användarmönster och att detta gav potential att 

spara ca 55 % av energianvändningen till den 

elektriska belysningen. Dessutom undersöktes det 

termiska klimatet och takfönsterna med C02-styrd 

naturlig ventilation visade sig ge ett jämnare och 

bättre invändigt klimat (Christoffersen et al., 2016). 

Ur studiens resultat kunde Christoffersen et al. 

(2016) dra slutsatsen att det är viktigt att ha 

ändamålsenliga kravnivåer för dagsljus och övrig 

invändig miljö, annars riskerar kravet för invändig 

miljö att hamna i obalans med kravet på 

energieffektivitet vilket resulterar i svårigheter att 

prioritera båda.   

Leslie (2004) skriver att energi inte sparas som 

direkt följd av dagsljusdesign, utan att energi sparas 

till följd av minskad användning av elektrisk 

belysning och att det då är viktigt att inkludera 

styrning av elektrisk belysning för att påverka 

användarbeteende.  

Dagsljusdesign minskar ofta energibelastningen från 

ventilation på grund av att värme alstrad av 

elektrisk belysning minskar (Leslie, 2002). Dessa 

besparingar skulle vara lämpliga för byggnader med 

stora kylningsbelastningar och där ordentlig 

solavskärmning finns vid dagsljusöppningar för att 

undvika överdriven instrålning av solvärme (Leslie, 

2002). Leslie (2002) påstår vidare att sammanlagda 

besparingar för minskad elektrisk belysning och 

kylningsbelastning skulle kunna utgöra 25–40 % av 

en byggnads totala energianvändning. För att fullt 

ut kunna bedöma energibesparingspotentialen hos 

dagsljusdesign måste man ta hänsyn till de termiska 

effekternas inverkan på en byggnads 

energianvändning (Mardaljevic & Lee, 2009). Ett 

flertal genomförda studier visar att besparingar av 

elektrisk belysning kan ske med rimliga fönsterareor 

(30–40 % av fasadarean, Window to Wall Ratio) 

(Traberg-Borup, Grau & Johnsen, 2005; Bodart & De 

Herde, 2002; Tzempelikos & Athienitis, 2007). En 

ökad fönsterarea ger inte nödvändigtvis ytterligare 

energibesparing från belysning utan medför risk för 

överhettning och sämre dagsljus till följd av 

bländning och missbrukande användarhantering av 

solavskärmning (Dubois, 2013).  

Dubois (2013) skriver att belysning är en av de 

viktigaste slutanvändningarna av energi att beakta 

för att kunna minska den globala 

energianvändningen. Detta då den nätbaserade 

elektriska tillverkningen står för 19 % av den totala 

globala elektricitetsproduktionen (OECD/IEA, 2006). 

Rapporten OECD/IEA (2006) skrevs inför G8 mötet 

2006 och beskriver vidare att energi som globalt går 

åt till elektrisk belysning står för ett koldioxidutsläpp 

på 1900 Mt CO2/år, motsvarande 70% av 

koldioxidutsläppet från världens alla personbilar. 

Dubois (2013) skriver dock att den kolvätebaserade 

belysningen som förekommer både i fordon och 

utom elnätet bidrar till en förstärkning av de 

kopplade utsläppssiffrorna och dess följaktiga 

konsekvenser för miljön och folkhälsan.   
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Dubois (2013) menar på att vi har en stor utmaning 

framför oss att nå Europaparlamentets och 

Europarådets direktiv 2010/31/EU om nära-

nollenergibyggnader.  

I en studie av Enkvist, Nuaclér och Rosander (2007) 

anges investeringar i energieffektiv belysning som 

en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att 

minska en byggnads koldioxidutsläpp. Traberg-

Borup et al. (2005), Bülow-Hübe (2008) och Dubois 

& Flodberg (2013) menar att energiåtgången till 

elektrisk belysning kan minskas med 50 % genom 

att nyttja befintlig teknologi.  

Dubois (2013) listar två grupper av strategier som 

kan minska energianvändningen av elektrisk 

belysning i kontorsbyggnader, första gruppen är 

direktrelaterade till elektriska installationer, och 

den andra gruppen har att göra med nyttjande av 

dagsljus. Dubois (2013) skriver att gruppen som är 

kopplad till dagsljusnyttjande bör vara noga 

övervägd och dess inverkan utredd  

Parametrarna för minskad energianvändning som 

rör dagsljusnyttjande är enligt Dubois (2013): 

• Latitud och riktningsorientering 

• Fönsters karakteristik 

• Solavskärmningsanordningar 

• Reflektionsfaktorer av inre ytor 

• Takhöjd 

• Fönsterhöjd  

Dubois (2013) listar en rad 

energibesparingsstrategier, där dagsljusstyrning är 

den strategi med högst besparingspotential. 

Dagsljusstyrning har en relativ besparingspotential 

på 25–60 % (Bülow-Hübe, 2008; Dubois & Flodberg, 

2013; Galasiu, Atif & MacDonald, 2004; Reinhart, 

2002). Dagsljusstyrning innebär nyttjande av ett 

styrsystem för artificiell belysning i samverkan med 

dagsljus som ljuskälla, styrsystemet känner av 

dagsljusets belysningsstyrka och reglerar den 

elektriska belysningen till en sammanlagd 

erforderlig illuminans. 

Experter är generellt överens om att ett 

dagsljuskontrollsystem behövs för att kontrollera 

dagsljustillförseln i välbelysta byggnader (Leslie, 

2012). Dagsljusnyttjande kan tillåta minskad 

energianvändning jämfört med artificiell belysning 

på grund av sin höga inneboende ljusstyrka. Ljus 

från en klarblå himmel ger för en given ljusstyrka 

minst mängd värmeökning (Mardaljevic & Lee, 

2009).  

Vid hög latitud har det vintertid visat sig otillräckligt 

att upprätthålla en tillräcklig ambient ljusnivå 

enbart via dagsljus. Det är därför viktigt att ha en 

samverkande belysning av dagsljus och elektriskt 

ljus. Viktigt att notera är att situationen med 

otillräcklig ambient belysning vanligtvis uppstår i 

början eller slutet av arbetsdagen vintertid eller 

under en helmulen himmel. I november och 

december är dagsljuset under stora delar av dagen 

ett bra komplement till elektrisk belysning. (Dubois, 

2013) 

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

menar att energi som går åt till belysning kan 

minskas med 75–90 % jämfört med traditionellt 

genomförande genom följande åtgärder (Lovins & 

Cramer, 2004):  

• Nyttja dagsljusdesign vid utformning av 

byggnad för att öka dagsljustillgång genom: 

byggnadsform, fönster och takfönster 

samtidigt som dagsljusstyrning används 

• Använda de mest energieffektiva 

belysningsarmaturerna 

• Använda sig av ytindelning för 

allmänbelysning och arbetsplatsbelysning 

Boyce, Hunter och Howlett (2003) menar på att det 

är svårt att motivera dagsljusdesign genom att 

enbart se på besparingspotentialen hos elektrisk 

belysning. Boyce et al. (2003) anser att det är viktigt 

att visa på den ekonomiska inverkan som dagsljus 

kan ha på brukarnas organisationer till följd av 

förbättrad prestation och hälsa hos de anställda. 
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Dagsljus och hälsa 
Dagsljus är en dominerande faktor till hur ett rum 

uppenbaras och upplevs av dess användare 

(Andersen, Kleindienst, Yi, Lee, Bodart & Cutler, 

2008). Utöver att vara en stor del av den 

arkitektoniska upplevelsen och avgörande för hur 

ett rum uppenbaras och uppfattas, så har dagsljus 

även stor betydelse för vår hälsa och välbefinnande 

(Lam, 1986; Guzowski, 2000). Speciellt eftersom vi i 

norden nu för tiden spenderar ca 90 % av vår tid 

inomhus (Veitch & Galasiu, 2012). Figueiro (2013) 

menar att ljus påverkar en människas beteende, 

hälsa och humör på fler sätt än genom synsystemet. 

Nerv- och endokrina systemet 

Både det neuroendokrina hormonsystemet och det 

centrala nervsystemet påverkas starkt av stimulans 

från ljus (Ott, 1982; Wurtman, 1975). Effekterna 

från ljus kan delas i två kategorier som innefattar att 

ljus påverkar individuellt endokrin, hormoner och 

metaboliskt tillstånd genom att ljus faller på (1) 

ögats retina eller att ljus faller på (2) huden och 

påverkar D-vitaminproduktionen, 

pigmentförändringar eller nedbrytning av bilirubin. 

Fysisk inverkan på det mänskliga systemet kan 

uppstå som följd av bristande solstrålning på den 

mänskliga huden. Bristande solstrålningsexponering 

under en lång tid av antingen direkt eller diffust ljus 

kan leda till D-vitaminbrist vilket kan leda till ett 

bristande immunförsvar och förvärrande av 

kroniska sjukdomar. (Edwards & Torcellini, 2002) 

Det finns rapporter som visar på att D-vitaminbrist 

kan ge ökad risk att drabbas av diabetes och 

multipel skleros, likaså ökad risk för dödsfall till följd 

av tarm-, prostata-, bröst- och äggstockscancer 

(Garland, Garland, Shaw, Comstock, Helsing och 

Gorham, 1989; Malabanan, Veronikis, & Holick, 

1998; Ahonen, Tenkanen, Hakama, & Tuohimaa, 

2000; Hypponen, Laara, Reunanen, Jarvelin, & 

Virtanen, 2001). 

Dygnsrytm 

På senare år har flertalet forskare påvisat positiva 

effekter för välmående och hälsa i samband med 

dags- och solljus. Dagsljuset synkroniserar den 

cirkadiska rytmen (dygnsrytmen) vilket spelar en 

viktig roll för hälsan. (Webb, 2006; Van Bommel & 

Van den Beld, 2006).  

Ljusförändringen i illuminans och färgtemperatur är 

de externa periodiska faktorerna (även kallad 

Zeitgeber) som har störst effekt för den biologiska 

klockan (Aschoff, 1965). Både exponering för 

mörker, nattetid och klart blått ljus, dagtid, behövs 

för att vår biologiska klocka ska gå i en jämn takt 

(Figueiro, 2013). 

Ljuset som faller på ögats retina kontrollerar, via 

hjärnans hypotalamus, vår cirkadianska rytm 

(Samuels, 1990). Den cirkadiska rytmen kontrollerar 

i sin tur vår kropps biologiska 24 timmarsklocka. 

Studier har visat att produktion av hormonet 

melatonin, vilket påverkar vår sömn, humör, 

kroppstemperatur, pubertets debut, och 

tumörutveckling direkt påverkas av ljus som 

absorberats av retinan. (Salares & Russell, 1996) 

Vår 24-timmarsklocka påverkar kroppens 

hormonverksamhet, framförallt utsöndringen av 

melatonin från tallkottkörteln. Utsöndring av 

melatonin medför kortisolutsöndring från den 

adrenala cortexen, vilket påverkar kroppens 

nedbrytningsförmåga av protein, fetter och 

kolhydrater. Dessutom påverkas även tillverkningen 

av vita blodkroppar, nervsystemets aktivitet och 

blodtrycket av denna utsöndring i kroppen. (Bryan, 

1998) 

Flertalet studier har kopplat melatonin till hälsa. 

Wurtman (1975) skriver att melatonin utsöndras 

normalt vid frånvaro av dagsljus, när dagsljusnivån 

eller när ljusförhållanden är otillräcklig så misslyckas 

kroppen att hålla tillbaka melatoninet och 

depressionskänslor kan uppstå. Ott Biolight Systems 

Inc. (1997) skriver även att kroppens melatoninnivå 

bestämmer en persons aktivitet och energinivå, en 

hög melatoninnivå orsakar dåsighet och en låg nivå 

hänger ihop med en alerthet och högre 

medvetandegrad.  

Nobelförsamlingen beslutade att belöna Jeffery C. 

Hall, Michael Rosbash och Michael W. Young med 

nobelpriset 2017 i medicin eller fysiologi för deras 

upptäckter kring den cirkadiska rytmen och dess 

styrande molekylära mekanismer. Nobelpristagarna 

lyckades beskriva det självgående urverket som 

finns i alla levande organismers celler och hur det 

koordineras av ljus. Forskning tyder på ökad risk för 

sjukdom vid en dåligt synkroniserad inre klocka. 

Forskning kring cirkadisk biologi har efter dessa 

upptäckter blivit ett snabbt växande 

forskningsområde som har stor relevans för vår 

hälsa. (Nobelförsamlingen, 2017)   
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Säsongsbetonad Affektiv Sjukdom (SAD) 

Säsongsbetonad Affektiv Sjukdom, även kallad 

vinterdepression är en vanligt förekommande typ av 

depression, speciellt i nordliga länder med låg 

ljustillgång på vintern. Ju längre norrut desto större 

risk att erfara vinterdepression (Edwards & 

Torcellini, 2002).  

En persons tillgång till ljus har starka kopplingar till 

dennes sannolikhet att drabbas av SAD. (Edwards & 

Torcellini, 2002) 

Med en låg ljustillgång kan vår cirkadiska rytm 

störas och känsligheten för SAD ökar, förekomsten 

av SAD hänger ihop med tillgången på dagsljus på 

vintern och latitud (Edwards & Torcellini, 2002). 

Detta gör det extra viktigt att ha god dagsljustillgång 

på nordliga breddgrader.  

SAD är vanligtvis uppmärksammat bland vuxna i 

åldrarna mellan 20 och 40 år, men barn drabbas 

också av SAD (Edwards & Torcellini, 2002). Vanliga 

symptom hos barn är trötthet, utmattning, 

sorgsenhet och framförallt en minskning i 

koncentration och prestation i skolan. (Liberman, 

1991) 

Dagsljus på arbetsplatsen 

En skola utgör elever och lärares arbetsplats. 

Studier utförda på arbetsplatser visar att en rätt 

utförd dagsljusbelysning kan minska förekomsten av 

huvudvärk, SAD samt förekomsten av ansträngda 

ögon (Franta & Anstead, 1994). Edwards & Torcellini 

(2002) förklarar att huvudvärk och ansträngda ögon 

hänger ihop med för låga ljusnivåer. Ott Biolight 

Systems Inc. (1997) menar att det vanligaste 

förekommande hälsoproblemet på kontor är 

ansträngda ögon. Ansträngning på ögonen hänger 

ihop med det tillgängliga ljusspektret i rummet och 

ögats förmåga att justera sin fokus (Franta & 

Anstead, 1994).  

Om ögat inte tillåts fokusera mellan olika avstånd 

under en längre period kan ögats muskler bli 

ansträngda. Ansträngda ögon motverkas med 

utblick genom fönster som möjliggör vyer nära och 

vyer på distans vilket tillåter olika fokuseringsdjup. 

(Franta & Anstead, 1994) 

Även införandet av dagsljus och en ordentlig 

dagsljushantering kan minska ansträngda ögon då 

dagsljuset har det bredaste spektrumet av ljus. 

Ännu en fördel med dagsljus är att dess variation av 

intensitet samt riktning över dagen kan ge en 

stimulerande och varierande spatial uppfattning. 

(Franta & Anstead, 1994)  

Google strävar efter att få sina anställda att prestera 

så bra som möjligt men samtidigt skapa 

arbetsmiljöer som ger positiva effekter på hälsa och 

välmående för de anställda. I en studie genomförd 

på Google noterades en avsevärt ökad prestation 

när de anställda arbetade i dagsljus. De hävdar att 

ljusets kvalitet påverkar livskvalitén på grund av att 

anställda blir gladare och jobbar mer effektivt vid 

tillgång till dagsljus och vyer utomhus. Därför 

utformar de nu sina kontor för att dra nytta av 

naturligt ljus. (World Green Building Council, 2013) 
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Dagsljus och prestation 
I en delrapport av Heschong Mahone Group (1999) 

undersöktes effekten av dagsljus på elevers 

prestation i skolmiljöer. Studien är en del av en 

större studie om mänsklig prestation (Heschong 

Mahone Group, 1999). 

I delstudien analyserades resultat från 

standardiserade matematik- och lästester tagna av 

över 21 000 grundskoleelever i 2 000 olika klassrum 

i tre olika skoldistrikt i Amerika. Den utförda studien 

tillämpade en multipel linjär regressionsanalys i 

syfte att kontrollera andra möjliga effekter på 

elevers prestation och för att kunna isolera effekten 

av dagsljus. (Heschong Mahone Group, 1999) 

Det skoldistrikt som hade störst variation i 

dagsljusförhållanden och mest detaljerad 

information ansågs vara den mest rättvisande. I 

detta distrikt kunde även förändringar i 

testresultaten under ett år utföras, jämfört med 

övriga distrikt som enbart tog testet i slutet av året. 

Inom det mest rättvisande distriktet fanns att elever 

som tog testerna i klassrummen med mest 

dagsljustillgång var 20 % snabbare på 

matematiktesterna och 26 % snabbare på 

lästesterna än eleverna i klassrummen med minst 

dagsljus. Likaså visade sig elever vara 15 % snabbare 

på matematiktesterna och 23 % snabbare på 

lästesterna i lokalerna med störst fönsterarea 

jämfört med elever som tog testerna i lokaler med 

minst fönsterarea. (Heschong Mahone Group, 1999) 

Jämförande tester utfördes även mellan 

dagsljusbelysta rum där dagsljuset kom in zenitalt 

genom takfönster och där lärare kunde kontrollera 

ljusmängden. En ökad prestation på 19-20 % kunde 

dokumenteras i rum med takfönster jämfört med 

rum utan takfönster. (Heschong Mahone Group, 

1999) 

Vidare identifierades även en prestationsökning på 

7–8 % i rum där möjligheten av att kunna öppna 

fönster i klassrummen för ventilation fanns. Denna 

faktor var oberoende av tillgången till 

luftkonditionering och kunde fastställas med 99 % 

statistisk säkerhet. Denna prestationsökning 

dokumenterades i ett av de andra distrikten. 

(Heschong Mahone Group, 1999) 

Heschong Mahone Group (1999) menar att studien 

visar på samstämmiga effekter av dagsljus, trots att 

de undersökta skolorna har olika typer av klimat, 

pedagogiska utlärningssätt och läroplan. Vidare 

beskriver Heschong Mahone Group (1999) att dessa 

överensstämmande resultat tyder på en 

direktkoppling mellan elevers prestation och 

dagsljus samt att de positiva resultaten tyder på att 

liknande resultat går att finna inom andra 

byggnadstyper. Emellertid menar Boyce, Hunter och 

Howlett (2003) att det krävs ytterligare forskning för 

att nå en samsyn på dagsljusets effekt på 

prestation. Även Barrett, Davies, Zhang, och Barett 

(2015) menar att det finns en utmaning i att 

utvärdera den holistiska effekten från den byggda 

miljön på brukare då den upplevs genom flera 

sinnen samtidigt, på en individuell nivå.  

I en annan studie av Heschong, Wright och Okur 

(2002) utförd i syfte att identifierade förhållandet 

mellan dagsljus och mänsklig prestation, noterades 

en prestationsökning på mellan 7 % och 18 % om en 

student utförde ett standardiserat test i ett 

klassrum med mer fönsterarea jämfört med samma 

test i ett rum med mindre fönsterarea. Studien 

utfördes i tre skoldistrikt och nyttjade en 

multivariabel regressionsanalys för att isolera 

prestationseffekten och kunde se en signifikant 

inverkan av dagsljus för prestation. (Heschong, 

Wright, & Okura, 2002) 

I en studie av Nicklas och Bailey (1996) utreds 

dagsljusets inverkan på prestationsförmågan hos 

elever genom att jämföra tre dagsljusbelysta och 

nybyggda skolor med icke dagsljusbelysta skolor. 

Standardiserade prestationstester togs under fem 

år i dessa mellanstadieskolor. Studien visade att 

elever i de dagsljusbelysta skolorna presterade 

mellan 5 % och 14 % bättre än eleverna i de 

artificiellt belysta skolorna. Studien visade även på 

en sämre prestation av de elever som nyttjade 

tillfälliga och mobila studielokaler. Elever i dessa 

mobila lokaler presterade i snitt 17 % sämre på 

proverna. De mest anmärkningsvärda slutsatserna 

ur denna studie är enligt Nicklas och Bailey (1996) 

att:  

• Elever i skolor med fullspektrumljus var 

hälsosammare och hade en högre närvaro i 

skolan 

• Bibliotek med hög ljusnivå uppmätte lägre 

ljudnivåer 

• Fullspektrum ljus medför ett bättre humör 

hos elever   
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Metoder för dagsljussimuleringar 
Enligt nationalencyklopedin innebär simulering att 

representera ett system med ett annat i avseende 

att studera dess dynamiska uppförande då det 

annars skulle vara kostsamt eller farligt att utreda 

(Natianalencyklopedin, u.å.). Simuleringar kan 

genomföras analogt eller digitalt. Genom att 

använda luminansmätare i en fysisk modell av ett 

byggelement eller byggnad kan kvantitativa 

mätningar genomföras analogt. Fysiska modeller 

kan användas med goda resultat så länge de är 

större än ljuset våglängd (≈10-6m) och materialen 

som nyttjas i modellen återspeglar det som senare 

kommer att användas i den färdiga byggnaden 

(Reinhart, 2014). Exempelvis kan en grå betongvägg 

modelleras av en spånplatta för att uppnå likvärdiga 

optiska egenskaper (Reinhart, 2014).  

Under det senaste årtiondet har utvecklingen av 

beräkningsmetoder för dagsljusprestanda sett 

många framsteg, vi rör oss från att simulera statiska 

värden till mer dynamiska, klimatbaserade 

dagsljussimuleringar (Leslie, Radetsky & Smith, 

2012). Det finns idag simuleringsmetoder 

tillgängliga som kan användas för att hjälpa 

arkitekter i ett tidigt skede att utreda potentialen 

bakom en byggnadsdesign och möjligheten till en 

god byggnadsprestanda (Leslie, Radetsky & Smith, 

2012).  

Detta inkluderar många faktorer men bland annat 

dagsljus. Trots dessa tillgängliga verktyg så använder 

sig arkitektkåren framförallt av tumregler. Reinhart 

och Weinold (2010) ställer sig frågande till varför 

arkitektkåren inte till större utsträckning tillämpar 

tillgängliga simuleringsmetoder. Reinhart & Weinold 

(2010) listar fem anledningar till varför de tror att 

metoderna inte fått fotfäste i designprocessen: 

1. Mängden tillgängliga simuleringsprogram 

och användargränssnitt gör det svårt och 

tidsförödande att lära sig och svårmotiverat 

för designteam att implementera. 

2. Långa simuleringstider  

3. Allt för komplicerade simuleringsprocesser, 

en studie visar att nybörjare har omfattande 

problem att modellera en korrekt modell. 

(Ibarra & Reinhart, 2009) 

4. Krav och utdaterade betygssystem nämns 

en anledning till att standarden för dagsljus 

har varit stillastående under en längre tid. 

Det finns inga incitament att tillämpa mer 

avancerade dagsljusanalyser. 

5. Oförmågan att tolka simuleringsresultat av 

nybörjare på dagsljussimulering nämns även 

som en anledning, även om simuleringen 

blir rättvisande är ofta tolkningsförmågan 

och likaså kunskapen att åtgärda eventuella 

problem frånvarande. 

Tumregler och analoga beräkningar 
Vid tidiga skeden och programarbete tenderar 

designteam att förlita sig på tumregler och 

erfarenhet snarare än datorstödda beräkningar 

(Reinhart, 2014). Behovet av tillämpliga tumregler 

är därför stort eftersom de måste överensstämma 

med verifierande värden senare i designprocessen 

(Reinhart, 2014).  

För ett vanligt sidobelyst rum utan yttre 

avskärmning är en vanlig tumregel att fönstrets höjd 

multiplicerat med en faktor, visar hur långt in i 

rummet som det kan klassas som dagsljusbelyst 

(Reinhart, 2014). Reinhart (2014) menar att 

problematiken med tumregeln är att det inte finns 

en vedertagen storhet för just själva faktorn och 

menar att den varierar mellan 1,5 och 2,5 i olika 

europeiska och amerikanska designguider. 

Undersökningar som är genomförda för 640 

kontorsytor visar att spridningen är just mellan 1,5 

och 2,5 där faktorn halveras ifall det finns 

solavskärmning utanför. Slutsatsen i rapporten gör 

gällande att en Window Head Height (WHH) faktor 

mellan 1,0 och 2,0 kan användas för rum med 

traditionella persienner och rum utan dynamisk 

solavskärmning kan värdet ökas till 2,5 (Reinhart, 

2014). Det ska poängteras att resultatet bäst 

överstämmor då den utgår från mitten av fönstret 

eftersom spridningen av ljus från ett fönster avtar 

mot sidorna av rummet. Det innebär enligt Reinhart 

(2014) att metoden lämpar sig bäst för rum med 

kontinuerliga fönsterband. Sammanfattningsvis 

innebär tumregeln att vid halva rumsdjupet kan 300 

lux uppnås och rummet kallas dagsljusbelyst se 

Figur 5.  

  

Figur 5 Förhållande mellan WHH och rumsdjup 
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Figur 6 Atriumbredd i relation till höjden. Bildkälla: Jacob Brismo 
och Jonathan Lindberg  

Takfönster, ljusbrunnar och lanterniner erbjuder 

effektiva lösningar för att släppa in dagsljus i 

byggnader menar Reinhart (2014). Eftersom 

himmelstrålningen är mer intensiv närmare zenit 

innebär det också att solvärmelasten under 

sommaren ökar och utstrålningen under vintern 

ökar. Det har lett till att rekommendationer kring 

storleken på öppningarna har uppkommit och 

begränsar dess totala areaandel av taket till 2–5 %. 

Vidare menar Reinhart (2014) att bredden och 

längden för en kvadratisk lanterninöppning i 

förhållande till höjden ovan golv ska vara större än 

2/3. Vilket kan åstadkommas genom att öka 

fönsterytan eller att sänka taket där fönstret sitter 

(Reinhart, 2014). Är det inte möjligt kan fönstrets 

smyg vinklas och då sprida ljuset mot golvet på ett 

effektivare sätt. Är ljusbrunnen djup kan fönsterglas 

area andelen ökas till 8 % av takets area. För atrium 

gäller motsvarande att höjden ska vara mindre än 

2,5 multiplicerat med bredden se Figur 6. (Reinhart, 

2014)  

En annan tumregel som nyttjas är himmelsvinkeln 

vilket syftar till den vinkel som sett från fönstret 

obehindrat har tillgång till himmelsljuset se Figur 7. 

Generellt kan sägas att den dagsljusbelysta ytan 

minskar med 20 % för varje 

avskärmningsvinkelökning med 15°. Det innebär att 

då en himmelsvinkel motsvarande 15° 

(avskärmningssvinkel större än 75°) erhålls 

försvinner den dagsljusbelysta ytan helt. (Reinhart, 

2014).  

En annan metod för att avgöra om huset kan uppnå 

god tillgång till dagsljus är att beräkna andelen 

fönsterarea hos en fasad. En tumregel att följa är en 

fönsterandel, Window to Wall Ratio (WWR) på 

mellan 30–40 % (Dubois & Flodberg, 2013). Ett 

förhållande över det riskerar att skapa 

obehagsbländning (Dubois & Flodberg, 2013; 

Reinhart, 2014) 

𝐹ö𝑛𝑠𝑡𝑒𝑟𝑔𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎

𝐹𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎
∙ 100 = 𝑊𝑊𝑅 [%] 

En beräkningsmetod för att undersöka vilket 

förhållande mellan fönster och fasadyta som behövs 

för en specifik dagsljusfaktor då ljustransmissionen 

för fönsterglaset och himmelsvinkeln är känd eller 

kan bestämmas ställs upp som följande, 

𝑊𝑊𝑅 >
0.088 ∙ 𝐷𝐹

𝜏𝑣𝑖𝑠
∙  

90°

𝜃
 

Erhålls ett WWR värde på mindre än 80 % finns stor 

potential att uppnå en dagsljusbelyst yta tvärt om 

för ett värde större än 80 % då andelen glas mot 

fasadyta blir för stor. Av den totala fönsterytan 

består ofta ca 20 % av spröjs och karm (Reinhart, 

2014). I WWR räknas bara den transmitterande 

glasytan in, det vill säga att karmar, poster och 

spröjs inte tas hänsyn till. 

  

Figur 7 Definition av himmelsvinkel och 
avskärmningsvinkel. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan 
Lindberg 
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En annan metod som utgår från fönsterglasarea mot 

fasadarea kvoten (WWR) förutsätter att en 

dagsljusfaktor om 2 % eftersträvas och att 

ljustransmittansen hos fönstret är 0,80. (Reinhart, 

2014)  

𝜃 ∙ 𝑊𝑊𝑅 > 2000 

Ur ekvationen kan önskvärd himmelsvinkel eller 

WWR utläsas för att uppfylla en dagsljusbelyst yta. 

En vanlig handberäkningsmetod för att undersöka 

dagsljusfaktorn över ett horisontellt orienterat 

arbetsplan är den så kallade BRE ADF formeln 

framtagen av Crisp och Littlefair (1984) där,  

𝐷𝐹 =
𝑇 ∙ 𝐴𝑤 ∙ 𝜃

𝐴(1 ∙ 𝑅2)
, 

T, är transmittansen för fönsterglaset [%] 

Aw, är total fönsterarea i rummet [m2] 

A, är sammanlaggda ytan för rummets tak, golv och 

väggar [m2] 

R, är medelreflektansen för de ingående ytorna i 

rummet [%] 

Θ, är vinkeln av icke obstruerad himmel [°], (Crisp & 

Littlefair, 1984) 

 

Förenklad metod 

Den förenklade metoden även kallad AF-metoden 

ställer krav på kriterier som avskärmning, rumsmått 

och fönster samt golv, väggar och tak (SS 91 42 01, 

1988). Den svenska standarden gör gällande att ifall 

kriterierna inte uppfylls måste DF beräknas. 

Kriterierna för AF-metoden beskrivs i SS 91 42 

01:1988 som följande;  

Avskärmning:  Vinkeln mellan ett konstruerat 

horisontalplan och en tänkt linje från 

fönstrets mittpunkt till högsta 

avskärmande punkten på en annan 

byggnad eller dylikt ska ligga i 

intervallet, 0 ≤ 𝛼 ≤ 30°. 

Rumsmått:  Ska ligga i intervallet 2,5 ≤ bredd ≤6,0 

m och 2,0 ≤ djup ≤6,0 m.  

Fönster:  Klara 2–3 glasfönster. En vägg med 

upp till 4 fönster i rad där fönstren 

inte placeras mot fönsterväggens 

kanter. Eventuell glasyta under 0,8 m 

över golv räknas inte. Utöver det ska 

fönstrets höjd och bredd ligga i 

intervallen, 0,6 ≤ ℎö𝑗𝑑 ≤ 1,4 𝑚 och 

0,9 ≤ 𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑 ≤ 1,5 𝑚.  

Utöver det ska väggar golv och tak vara normalt 

ljusa. Finns det dessutom en utanförliggande 

loftgång eller balkong adderas arean rakt utanför till 

golvytan i rummet som undersöks. Slutligen 

beräknas resultatet som olikheten, 𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 ≥ 𝑓 ∙

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣 , där f läses ur Figur 8. (SS 91 42 01, 1988) 

  

Figur 8 f vid olika avskärmningsvinklar, 
(Standardiseringskommissionen, 1988) editerad av 
Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Klimatbaserad dagsljusdesign i skolor 

En guide för dagsljus i skolor publicerades av den 

statligt finansierade organisationen Education 

Funding Agency (EFA) 2013 i Storbritannien. 

Dokumentet kallas för ”Baseline Design – Daylight 

Strategy” och syftar till att genom tumregler, 

baserade på undersökningar genomförda med 

Climate Based Daylight Metrics (CBDM) försäkra sig 

om hur god dagsljustillgång inom lärandemiljö utan 

bländningsrisk kan utformas (Education Funding 

Agency, 2013). 

Denna guide skiljer sig från andra guider för 

skoldesign då den inte förhåller sig till en statisk CIE 

Overcast Sky (Education Funding Agency, 2013). EFA 

rekommenderar följande åtgärder inom skoldesign 

(Education Funding Agency, 2013): 

• Lärandeytor i grundskolan bör vara 7,8 

meter djupa med fönster i två riktningar 

• Lärandeytor inom förskolan bör vara 7,2 

meter vid fönster i en riktning. 

• Höga fönsteröppningar med smala profiler 

rekommenderas för djup ljusinträngning. 

Utstickande strukturella element får då ej 

avskärma. 

• Rumshöjd och rumsdjup hänger ihop, vid 

7,2 meters djup rekommenderas en 

rumshöjd på 3 meter och vid 7,8 meters 

djup rekommenderas en rumshöjd på 3,3 

meter. 

• Ljushyllor och andra riktningskontrollerande 

ljussystem kan distribuera ljuset i rummet 

samt avskärma direktljus. 

• 30 % WWR rekommenderas för att uppnå 

CBDM resultaten då inga obstruerande 

byggnader finns. 

• Olika dagsljuslösningar rekommenderas för 

olika fasader till följd av att CBDM tar 

hänsyn till solljus, himlens ljusintensitet 

samt orientering. 

• Dagsljusdesign samordnas med övriga 

discipliner för att inte några 

intressekonflikter begränsar 

dagsljustillgången. 

• Invändiga reflektionsvärden bör vara 

0.7/0.5/0.2 för tak/vägg/golv som lägst. 

• 25 % WWR på interna väggar för sekundärt 

ljus via ljusgårdar. 

Digitala beräkningsmetoder 
Den digitala utvecklingen har fört med sig nya 

verktyg för arkitekter och ingenjörer. Den första 

programvaran för digital design lanserades 1963 

genom Ivan Sutherlands program ”Sketchpad”, 

vilket Tedeschi (2014) beskriver som en revolution 

inom arkitekturens utveckling. Det dröjde dock till 

1982 då AutoCAD lanserades vilket på ett effektivt 

sätt tillgodosåg arkitekters behov av att 

tidseffektivisera repetitiva uppgifter genom 

utnyttjandet av lagersystem. Enkelt uttryckt 

digitaliserades ritbordet. (Tedeschi, 2014) 

Att det blir vanligare att använda datorstöd vid 

simuleringar bekräftar Reinhart och Andersen 

(2006) som menar att behovet av att kunna 

kontrollera utfallet av designprocessen ökat. I en 

undersökning utförd av Reinhart & Fitz (2004) där 

yrkesverksamma ingenjörer, arkitekter, konsulter 

och forskare från olika länder deltar visar det sig att 

av de 193 svarande använder sig 134 stycken av 

datorstödd simulering i sitt arbete.  
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Rhinoceros  

Rhinoceros 3D (även kallat Rhino) är ett CAD-

program (Computer Aided Design) som utvecklats 

av Robert McNeel & Associates. Som 

modelleringsverktyg kan det användas för att skapa 

och analysera komplex geometri vilket gör att 

möjligheterna med programmet är näst intill 

oändliga. Det kan skapa allt ifrån enkla kurvor, linjer 

och former till komplexa NURBS-kurvor (kurvor som 

beskrivs av kontrollpunkter), polygoner och 

punktmoln. Programvaran är därför vanlig vid 

produktdesign, arkitektur- och 

ingenjörsverksamhet. (Robert McNeel and 

Associates, 2017) 

Grasshopper 

Till Rhino finns plug-in programvaran Grasshopper 

utvecklad av David Rutten år 2007. Grasshopper är 

enligt Tedeschi (2014) det mest avancerade och 

populära algoritmiska modelleringsverktyget. Det är 

ett visuellt programmeringsverktyg liknande 

traditionella kopplingsscheman baserat på noder 

och kan användas både för ”form making” och 

”form finding”. Genom definitionen av algoritm fås 

en bild av hur programmet fungerar. En algoritm 

består av väl formulerade instruktioner som vid 

indata svarar på ett problem, resultatet kommer 

vara felaktigt om algoritmen definieras felaktigt. När 

algoritmen definierats genom instruktioner ges 

indata och ett kontrollerat resultat fås. Traditionellt 

kallas metoden för parametrisk design vilket syftar 

på möjligheten att automatisera skapandet av 

former genom kontrollerandet av olika parametrar. 

I Grasshopper är noder ett set av instruktioner som 

matas med indata och som i slutändan genererar ett 

resultat. Matas noderna med information som inte 

stämmer överens med vad den ämnas användas till 

rödmarkeras komponenten och det är möjligt att 

felsöka algoritmen. Resultatet av arbetssättet i 

Grasshopper ger en metod där indata kan 

kontrolleras samtidigt som vägen mot resultatet kan 

följas och utvärderas. Genom att ändra indata kan 

flera alternativ utvärderas mot varann samtidigt 

som kontrollen av processen behålls och kan styras. 

Genom att skapa form kan dess geometriska 

egenskaper enkelt ändras genom matematiska 

yttryck eller förhållanden se Figur 9 för hur en 

rektangel kan skapas parametriskt ur Grasshopper. 

Det visuella gränssnittet gör programmeringen 

överskådlig och enkel. All programmering går att 

analysera i realtid parallellt i Rhino som är kopplad 

till Grasshopper. (Tedeschi, 2014) 

Ladybug och Honeybee 

Det finns ett flertal programvaror inom fältet för 

miljödesign och hållbart byggande. De flesta är dock 

skapade för att användas i slutet av 

designprocessen för att där verifiera utfallet. Det 

ger enligt Tedeschi (2014) ett litet bidrag till att 

använda en holistisk designmetod. Konsekvensen av 

att inte kunna eller vilja ändra designen i 

processmässigt långt gånga projekt på grund av 

kostnader resulterar ofta i att egna antaganden och 

erfarenheter används istället för grundad analys. 

Med andra ord minskar möjligheten att utforska en 

stor mängd av miljöanpassade designalternativ. 

Tedeschi (2014) menar att kombinationen av 

miljöanalys och parametrisk design skulle kunna 

utveckla utformningen från tidigt skede till 

slutdesign.  

Ladybug och Honeybee som är plug-ins till 

Grasshopper är sådana verktyg som tillsammans 

skapar ett kraftfullt alternativ i designprocessen. 

Sadeghipour Roudsari, Pak, Smith och Gill (2013) 

menar att bristerna med det tidigare arbetsflödet 

inte längre är en barriär för dagens designers 

eftersom parametriska verktyg i en integrerad 

plattform öppnar dörrar till tidigare svårarbetade 

områden och det i ett gränssnitt som designers 

normalt arbetar i. Ladybug läser in klimatdata och 

kan genom det användas för att skapa vindroser, 

soldiagram, skuggstudier och genomföra 

solstrålningsanalyser. Till det finns också Honeybee 

som kopplar ihop Grasshopper med validerade 

simuleringsmotorer så som EnergyPlus, Radiance, 

Daysim för att bland annat genomföra 

energiberäkningar, dagsljusstudier och 

ljussimuleringar. (Sadeghipour et al., 2013)  

  

Figur 9 Rhino gränssnitt till vänster där geometrin som visas är 
beskriven i Grasshopper till höger genom visuell programmering. 
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Radiance 

Radiance är en digital renderingsmotor och 

utvecklades av Ward vid Lawerence Berkeley 

National Laboratory. Alla renderingsmotorer 

simulerar ljus för att kunna återge en bild. Det finns 

flera olika programvaror för att utföra den typen av 

simulering idag, undersökningen som Reinhart 

tillsammans med Fitz (2004) utförde tog upp 42 

sådana programvaror där det av de 342 svaren (det 

var möjligt att välja flera programvaror) visade sig 

att 176 stycken använde programvaran Radiance 

eller programvaror som använder sig av Radiance 

simuleringsmotor (Reinhart & Fitz, 2004). Antalet 

olika programvaror har lett till att aktualiteten för 

att säkerställa att programvaran som används ger 

ett trovärdigt resultat också ökat. För att säkerställa 

validiteten används standarden CIE 171:2006 Test 

cases, vilken är framtagen av International 

Commission on illumination i syfte att åskådliggöra 

eventuella brister eller styrkor hos olika 

beräkningsprogram (Frantisek & Zizka, 2013). 

Radiance är en av de programvaror som validerats 

mot standarden (Frantisek & Zizka, 2013). Reinhart 

och Andersen (2006) påpekar att Radiance uppnått 

sin trovärdighet genom det flertal vetenskapliga 

valideringsstudier som genomförts för 

programvaran. 

Radiance hanterar parametrar som geometri, 

material, ljuskällor, tid, datum och 

himmelsförhållanden för dagsljusberäkningar 

(Reinhart & Andersen, 2006).  Radiance har ett eget 

användargränssnitt och går samtidigt att styra från 

andra programvaror och insticksprogram så som 

Honeybee till Grasshopper och Rhino. Reinhart och 

Andersen (2006) menar att attraktiviteten bakom 

programvaran kan härledas till att den är baserad på 

ljusets fysikaliska egenskaper och kan simulera 

komplexa geometrier samt hantera olika materials 

egenskaper för reflektans och transmittans.  

Reflektans och transmittans beräknas både 

stokastiskt och genom en deterministiskt 

bakåtriktad strålningsalgoritm. Radiance använder 

sig av en så kallad ”backwards raytrace” metod för 

att beräkna ljusets väg från en yta bakåt mot den 

emitterande ljuskällan se Figur 10. Metoden är 

snabbare än att beräkna från ljuskällan eftersom 

den bara beräknar ljus som träffar målpunkten. 

(Mardaljevic, 2014) 

Radiance använder sig av en nära naturtrogen 

numerisk simulering uppbyggd för att härma ljusets 

fysikaliska beteende. Metoden gör att resultatet 

som uppnås på ett bättre sätt återger en verklig 

scen. Radiance använder sig också av deterministisk 

beräkning av koncentrerat direkt ljus där 

avsändaren är känd på förhand, exempelvis från 

solen eller en ljuskälla. Som komplement använder 

den sig av stokastisk beräkning för att ta hand om 

och leta efter ljus som kan falla in från andra 

riktningar där det på förhand är mer oklart om det 

når fram så som himmelsljus och reflekterat ljus 

(Mardaljevic, 2014). En effekt av den stokastiska 

beräkningen är att resultat kan skilja mellan ett 

beräkningsfall och nästa, utan att scenen eller 

inställningar ändrats. Rätt inställningar minskar 

variationen. 

I en studie som undersökte dagsljussimulerings 

programvaror och deras förmåga att beräkna 

dagsljusfaktorn framtagen av Iversen et al. (2013) 

framhålls vikten av att den som genomför 

dagsljusanalyser har förståelse för uppgiften och 

den nyttjade programvarans styrkor och svagheter. 

Resultatet som kan komma att ligga till grund för att 

påvisa uppfyllnad av gällande regelverk får stora 

konsekvenser om det i själva verket inte stämmer. 

Även designrelaterade beslut grundade på felaktiga 

analyser kan få stora konsekvenser för hur 

byggnaden planeras med artificiell belysning och 

uppfattas ur ett brukarperspektiv (Iversen et al., 

2013). Rapporten visade att programvaran Radiance 

klarade av att simulera samtliga typrum som 

beräknades och att resultaten låg inom rimliga 

intervall (Iversen et al., 2013). Typrummen bestod 

av ett med ljushylla, ett djupt rum, ett rum som 

belyses med indirekt ljus samt ett rum med yttre 

avskärmning och ett enkelt rum. Svagheten i 

Radiance påstås ligga i analyser av exempelvis 

ljustunnlar eller små ljusschakt där ljuskällor är 

svåra att ”finna” (för den stokastiska bakåtriktade 

strålningsmetoden) i den analyserade modellen 

(Iversen et al., 2013). Vidare visar rapporten att en 

standardavvikelse mellan de vanligaste 

programvarornas resultat kan förväntas till 0,2 DF% 

och ±8,6 % men att de enligt Iversen et al. (2013) 

ligger inom ett accepterat intervall. Reinhart och 

Andersen (2006) visade på en 10 % avvikelse mellan 

uppmätta värden och simulerade värden då 

Radiance användes under en jämförelsestudie för 

dagsljusfaktorberäkning.  

  

Figur 10 Illustration för "Backwards raytracing" 
beräkningsmetod. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan 
Lindberg 
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Beräkningen som Radiance utför kan delas in i tre 

delar, en indirekt reflekterande komponent som 

består av ljus som når en yta efter att ha 

reflekterats från eller transmitterats genom en yta 

med en bestämd riktning. Ytterligare en indirekt 

komponent beräknar det diffust reflekterade och 

transmitterade ljuset utan en bestämd riktning. 

Utöver de två indirekta komponenterna beräknas 

också direkt ljus som når en yta utan att ha 

reflekterats. 

För att dessa tre komponenter ska ge ett korrekt 

resultat finns olika parametrar i Radiance som i 

slutändan påverkar resultatets precision och 

simuleringens tidsåtgång. Radiance styrs genom 

Honeybee vilket medför att dessa parametrar 

kontrolleras genom gränssnittet i Grasshopper. Det 

är viktigt att parametrarna justeras beroende på 

vilken nivå av detaljering som behövs och hur 

modellen är uppbyggd. I Tabell 3 presenteras de 

parametrar som styr de indirekta- och direkta 

komponenterna och deras effekt för simuleringstid. 

Där presenteras också de värden som enligt Dubois 

(2001) medför en hög precision för simuleringen,  

 

  

Tabell 1 Parametrar i Radiance, 
inställningar för hög precision och vilken 
effekt de har på simuleringstid (Dubois, 
2001) 



32 
 

De angivna (-a..) parametrarna i Tabell 3 styr hur 

programvaran beräknar scenen för indirekt strålning 

och individuellt kan de beskrivas som: 

-ab  Bestämmer den indirekta komponentens 
antal reflektioner till ett heltal. Samtliga 
reflektioner kommer ske innan den 
förkastas och ett nytt prov görs. Ansätts 
ett värde noll kommer ingen indirekt 
beräkning att ske.  

-ad Bestämmer hur många initiala ”prover” 
som skickas ut till den indelade 
himmelssfären. 

-as Bestämmer hur många extra strålar som 
används i respektive prov för att beräkna 
den indelade himmelssfären med stor 
variabilitet. Parametern ökar precisionen 
signifikant för scener med stora mörka 
och ljusa regioner genom att med större 
noggrannhet beräkna skuggans yttre rand. 
Värdet bör vara ¼ eller ½ av -ad.   

-ar Precisionen hos den indirekta 
simuleringen minskar för avstånd mindre 
än den maximala scenstorleken dividerat 
med värdet för -ar. Inställningen av 
parametern gör att ointressanta små ytor 
som annars medför ökad 
beräkningsmängd inte tas med.   

-aa Bestämmer den maximala felmarginalen 
för interpolationsberäkningen av det 
indirekta ljuset. Generellt är värdet 
mindre än 0,3 det vill säga 30 %. Värden 
som är mindre än så resulterar i att 
avståndet mellan proverna minskas och 
simuleringstiden ökar. 

Storleken av scenen har stor inverkan på 

precisionen för simulering i relation till hur -ar och -

aa bestäms. Precisionen, det vill säga simuleringens 

upplösning, kan bestämmas som: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔

=
(max 𝑠𝑐𝑒𝑛. 𝑢𝑡𝑏𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 ∙ 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦)

𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 [𝑚] 

Parametrarna som berör direkt ljus har enligt 

Dubois (2001) relativt liten påverkan på 

simuleringens precision och tidsåtgång och 

behandlas därför inte vidare här.  

Genom en känslighetsanalys som (Dubois, 2001) 

genomfört kunde det observeras att en förändring 

hos parametrarna för indirekt ljus hade större effekt 

för precisionen och simuleringstiden än att förändra 

parametrar för det direkta ljuset, framförallt ökade 

precisionen i den bakre delen av rummet. Dubois 

(2001) menar att det indirekta ljuset har större 

inflytande för dagsljusberäkningen än det direkta 

eftersom det indirekta ljuset når längre in i rummet 

än det direkta (direkt ljus övergår till indirekt efter 

att det reflekterats). Det medför att merparten av 

det beräknade ljuset infaller som indirekt, 

parametrarna -ad och -as ökade den precisionen 

mest. Samtidigt är det de två mest inflytelserika 

parametrarna för ökad simuleringstid utöver -aa och 

-ar. En ökning av -ab ökar träffsäkerheten i mitten 

och bakre delen av rummet (Dubois, 2001). En 

ökning av -ad och -as förbättrar träffsäkerheten 

ytterligare i mitten av rummet. Analysen visar också 

att parametrarna som styr beräkningen för det 

direkta ljuset får större inverkan på resultatet om en 

himmelstyp med direkt solljus används. Eftersom 

parametrarna för det direkta ljuset inte har stor 

inverkan för simuleringstiden rekommenderar 

Dubois (2001) att ställa dem för att erhålla hög 

precision. Analysen av Dubois (2001) visade vidare 

att inställningar för att erhålla hög precision 

övervägande gav lägre illuminansvärden under en 

molnig himmel och högre värden under en solig 

himmel jämfört mot uppmätta värden. Dubois 

(2001) beskriver att den relativa skillnaden för 

resultatet vid olika inställningar ökar längre in i 

rummet. Framförallt kan detta utfall ses för 

inställningar valda för att erhålla en medelnivå för 

precisionen. Tester som suboptimerade enskilda 

parametrar visade att precisionen inte ökade utan 

att optimerade parametrar i kombination med 

varandra gav ett bättre resultat. Det styrks av 

Iversen et al. 2013 som menar att det är viktigt att 

den som utför simuleringen har kunskapen att 

kunna kontrollera programvaran och inställningarna 

för att på så sätt erhålla rättvisande resultat vilka 

kan komma att användas som underlag för 

bedömning mot myndighetskrav. 
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Reflektans för olika byggdelar 
I standarden SS-EN 12464-1:2011 ges lämpliga 

intervall för reflektans över de viktigaste matta 

ytorna, se Tabell 4. 

Tabell 4 Lämpliga reflektansintervall för de viktigaste matta 
ytorna (SS-EN 12464-1:2011) 

Yta Reflektans [r] 

Tak 0,7-0,9 

Väggar 0,5-0,8 

Golv 0,2-0,4 

 

Reflektans för olika byggdelar är viktiga för 

dagsljusberäkningar och det ska noteras att dessa 

gäller som generella riktlinjer. I en rapport från det 

danska forskningsinstitutet vid Aalborg universitet 

redovisas värden för olika byggdelars reflektans. 

Dessa är redovisade i Tabell 5. (Iversen et al., 2013).   

Tabell 5 Reflektans för olika byggdelar (Iversen et al., 2013) 

Yta Reflektans [r] 

Tak 0,70 

Väggar 0,40 

Golv 0,30 

Terräng 0,10 

Ytterväggar och avskärmande 
byggnader 

0,30 

Fönsterkarm 0,80 

Fönstersmyg inomhus 0,70 

Fönstersmyg utomhus 0,30 

 

All reflektans i Tabell 5 ligger inom de intervall som 

presenterads i standarden SS-EN 12464-1:2011 

förutom väggarna som ligger något lägre. Reinhart 

(2014) har i sin bok ”Daylighting handbook 1” 

redogjort för den reflektans som använts vid de 

dagsljusberäkningar som genomförts, se Tabell 6.  

Tabell 6 Reflektans för olika byggdelar (Reinhart, 2014) 

Yta Reflektans [r] 

Tak 0,80 

Väggar 0,50 

Golv 0,20 

Terräng 0,20 

Ytterväggar och 
avskärmande byggnader 

0,35 

 

Jämfört mot standarden SS-EN 12464-1:2011 ligger 

samtliga värden inom intervallen för rimliga värden. 

I det svenska miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad manual 3.0 beskrivs att ifall reflektans 

inte är känt ska värden enligt Tabell 7 användas 

(Sweden Green Building Council [SGBC], 2017). 

Tabell 7 Reflektans för olika byggdelar (SGBC, 2017) 

Yta Reflektans [r] 

Tak 0,90 

Väggar 0,80 

Golv 0,30 

Terräng 0,20 

Ytterväggar och 
avskärmande byggnader 

0,30 

 

Samtlig reflektans som presenteras i Tabell 7 ligger 

inom det intervall som anses lämpligt enligt SS-EN 

12464-1:2011. Det återges inga förslag för 

reflektans gällande fönsterkarmen eller smyg i 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad manual 3.0 

utan dessa väljs av den som utför beräkningen 

(SGBC, 2017). Iversen et al. (2013) understryker 

vikten av att realistiska värden för reflektans 

används för golv, tak, väggar och andra ytor 

representerade i simuleringen eftersom det har stor 

inverkan på resultatets realism och noggrannhet. 
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Himmelstyper 
I Sverige används en mulen standardhimmel vid 

simulering av dagsljusfaktor, himlen fastställs också 

av International Commission on Illumination 

(Löfberg, 1987; CIE, 2017). Himmelstypen heter CIE 

Overcast sky och är en numeriskt uppbyggd himmel 

vilket enligt Kittler och Darula (2002) tillsammans 

med kvantitativa indikatorer ger en bra uppfattning 

om rummets egenskaper. Definitionen av en CIE 

Overcast sky beskrivs som en fullständigt molnig 

himmel där förhållandet av luminansen vid en 

höjdvinkel 𝛾 ovan horisonten och luminansen vid 

zenit ges av, (Kittler & Darula, 2002): 

𝐿𝛾

𝐿𝑧
=

1 + 2 sin 𝛾

3
=

1 + 2 cos 𝑍

3
 

Där,  

𝐿𝛾, är luminansen av ett himmelselement 

𝐿𝛾, är luminansen i zenit 

𝛾, är elevationsvinkeln av ett himmelselement över 

horisonten 

𝑍, är vinkelavståndet mellan ett himmelselement 

och zenit.  

Sammantaget innebär det att luminansen vid zenit 

är tre gånger större än vid horisonten se Figur 11. 

Himmeln är generiskt riktningsoberoende vilket 

innebär att himlen ser likadan ut i alla väderstreck 

under alla dagar, tidpunkter och platser på jorden. 

(Kittler & Darula, 2002)  

 

Andra exempel på statiska himmelstyper är CIE 

Sunny sky och Uniform sky. Utöver de statiska 

himmelstyperna finns dynamiska klimatbaserade 

himmelstyper. Figur 12 visar hur olika himmelstyper 

ser ut om den plattas ut från en halvsfär sedd 

underifrån i Honeybee/Grasshopper. 

Klimatdata 
Klimatdata för en specifik plats och ett 

meteorologiskt år utgör grunden för den 

klimatbaserade himmelstypen. Klimatdata byggs 

upp av insamlade data från en längre tidsperiod 

vilka sammanfogas till att bilda ett komplett år. 

(Lundström, 2012)  

Radiance läser Energy Plus Weather formatet (epw) 

vilket IWEC (International Weather for Energy 

Calculations) presenteras i.  

Enligt Lundström (2012) är IWEC 2 som tas fram av 

ASHRAE ett nyare format som är vanligt att nyttja 

vid energiberäkningar i norra Europa.  

  

Figur 11 CIE Overcast sky där luminansen är tre gånger starkare än 
vid horisonten. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 

Figur 12 (1) CIE Overcast sky, (2) CIE Sunny sky, (3) Uniform sky, (4) 
Klimatbaserad Himmel sedda underifrån i, Honeybee/Grasshopper. 
Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Indikatorer  
Det finns flera sätt att mäta tillgång till dagsljus. 

Som det beskrivs i Figur 2 kan dagsljuset delas in i 

solljus och himmelsljus. Solljuset varierar i färg, 

vinkel och intensitet under dagen medan 

himmelsljusets fördelning sker mer jämt. Vid 

utvärdering av en byggnad kan således dessa 

undersökas tillsammans eller var för sig. En metod 

som tar hänsyn till ljusets fluktuationer kallas 

dynamisk och en metod som beräknas under en 

standardiserad himmel kallas statisk. Båda typerna 

bestämmer den kvantitativa tillgången till dagsljus. 

En kvalitativ indikator används för att bestämma 

risk för bländning. (Rogers et al., 2015)  

Dagsljusfaktor (DF) 
Dagsljusfaktorn beskrivs som skillnaden i 

belysningsstyrka mellan utomhus och ett 

horisontellt plan inomhus och är ett statiskt 

mätvärde för dagsljusprestanda se Figur 13 

(Löfberg, 1987; Rogers et al., 2015). Mätvärdet 

presenteras som en procentandel exempelvis 2,5 % 

om illuminansen utomhus är 12 000 lux och 300 lux 

inomhus (Löfberg, 1987). Dagsljusfaktorn beräknas 

då enligt Iversen et al. (2013) som: 

𝐷𝐹 =
𝐸𝐼

𝐸𝑂
∙ 100   [%] 

Där: 

 𝐸𝐼 är illuminansen i en punkt inomhus.  

𝐸𝑂 är illuminansen från en ohindrad mulen himmel 

på ett horisontellt plan, se Figur 11. 

Metoden presenterades år 1895 av Alexander 

Pelham Trotter då som ett sätt att bedöma 

dagsljusprestandan oberoende av fluktuationer från 

himlen. Definitionsmässigt används en molnig 

himmel vid beräkning av dagsljusfaktorn. 

Himmelstypen kom att utvecklas genom Moon och 

Spencer och presenterades under 1942 då den äldre 

helt uniforma himlen övergavs för att under 1955 

ersättas av den idag gällande CIE Overcast sky. 

(Matusiak & Fridell Anter, 2012)  

Dagsljusfaktorn och den standardiserade 

himmelstypen fungerar väl tillsammans med 

Boverkets definition i BBR 6:3, 2017 och Boverket 

(2017d) av dagsljus då hänsyn enbart tas till 

himmelsljuset. 

Löfberg (1987) beskriver i sin bok ”Räkna med 

dagsljus” ett alternativt sätt att beräkna 

dagsljusfaktorn. Löfbergs metod är baserad på den 

brittiska handberäkningsmetoden av Longmore 

(1968). Dagsljusfaktorn delas då upp i tre 

komponenter se Figur 13 vilka summeras, en 

himmelskomponent (HK), en utomusreflekterande 

komponent (URK) samt en innereflekterande 

komponent (IRK), 

𝐷𝐹 = 𝐻𝐾 + 𝑈𝑅𝐾 + 𝐼𝑅𝐾 

Där: 

𝐻𝐾, är bidraget från det direkta himmelsljuset 

𝑈𝑅𝐾, är det bidrag som fås av ljus som reflekterats 

av vertikala ytor utanför fönstret samt ytor som 

skärmat bort delar av himlen sett från den 

studerade punkten. 

𝐼𝑅𝐾, är det bidrag som kommer via reflektioner i 

rummet. 

Det ska tilläggas att samtliga ingående komponenter 

i ekvationen också består av korrektionstermer, 

exempelvis finns det korrektion för glasets 

transmission, fönsterkarmarmars blockerande area i 

fönsteröppningen och smutsfaktorer. Eftersom 

metoden inte kommer att användas vidare i arbetet 

ges ingen djupare beskrivning av metoden. 

Figur 14 illustrerar ett simuleringsresultat över 

dagsljusfaktor i ett rum.

Figur 13 Dagsljusfaktor. Bildkälla: Jacob Brismo 
och Jonathan Lindberg 

Figur 14 Dagsfaktorns olika ingående komponenter. 
Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Figur 16 Daylight Autonomy. Bildkälla: Jacob 
Brismo och Jonathan Lindberg 

 Vertical Sky Component (VSC) 
Rogers et al. (2015) beskriver Vertical Sky 

Component, eller den vertikala 

himmelskomponenten som anger hur stor andel av 

ljuset från himlen under en CIE Overcast sky som 

faller in mot en fasad utan att reflekteras först. VSC 

är utvecklat av Building Research Establishment 

(BRE). Rogers et al. (2015) menar att ett grovt 

antagande kan göras för fönsteröppningar som 

träffas av mindre än 12 % VSC. Fönsteröppningar 

som uppvisar lägre nivåer än 12 % får troligen svårt 

att uppfylla kraven i BBR 6:3, 2017:5 för 

dagsljusfaktorn.  

Ur rapporten ”En genomgång av svenska 

dagsljuskrav” menas att VSC skulle kunna användas 

under detaljplaneprocessen för att säkerställa goda 

förutsättningar för ny bebyggelse att uppnå goda 

dagsljusmiljöer i förhållande till exploateringsgrad 

och byggnadshöjder. (Rogers et al., 2015)  

Exempel för hur resultat av VSC simulering kan se ut 

där kontexten påverkas av utstickande balkonger 

och höga avskärmningsvinklar se Figur 15. 

Daylight Autonomy (DA) 
Indikatorn Daylight Autonomy eller på svenska, 

dagsljusautonomi presenterar hur stor del av ett 

tidsintervall i procent som en undersökt punkt 

uppfyller en bestämd illuminans. Definitionen gör 

enligt Reinhart (2014) dagsljusautonomi till en 

klimatbaserad dynamisk indikator eftersom den tar 

hänsyn till många olika himmelstyper för en specifik 

plats och tid under året. Det innebär att 

dagsljusautonomi är platsberoende och att andelen 

infallande ljus kommer att skilja sig åt beroende på 

orientering av ytan och för vilken tid på året som 

den undersöks. För att en punk i ett rum ska anses 

som dagsljusbelyst ska dagsljusautonomin visa på 

att illuminansen uppgår till 300 lux för minst 50 % av 

den undersökta tiden. Motsvarande illuminans 

krävs på en arbetsyta i ett klassrum enligt 

standarden SS-EN 12464-1:2003. Reinhart, (2014) 

menar att det är orimligt att manuellt utvärdera 

rum eftersom mätningar av illuminansnivåer skulle 

behöva göras kontinuerligt under ett helt år och 

anser därför att datorsimuleringar är nödvändiga. 

Ett exempel som visar resultatet DA300/50% = 45,2 %, 

vilket inte är tillräckligt, finns redovisat i Figur 16. 

Figur 15 Vertical Sky Component. Bildkälla: Jacob Brismo 
och Jonathan Lindberg 
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Spatial Daylight Autonomy (sDA) 
Till skillnad mot dagsljusautonomi tar spatial 

daylight autonomy eller på svenska, rumslig 

dagsljusautonomi, även hänsyn till hela rummets 

area. Med andra ord undersöks hur stor andel av en 

horisontell undersökt yta som uppfyller kravet på 

illuminans under den del av tiden ytan avses att 

brukas. Mätvärden kan stäcka sig från noll till 100 %. 

Ett värde motsvarande 75 % föredras av brukare 

och möjliggör att rummet kan användas utan 

artificiell belysning (Van Den Wymelenberg & 

Mahić, 2016). Ett mätvärde mellan 55–75 % innebär 

att rummet anses som dagsljusbelyst (Van Den 

Wymelenberg & Mahić, 2016). sDA300/50% menar på 

den areaandel av den undersökta ytan som uppgår 

till minst 300 lux för minst 50 % av den undersökta 

tiden. Exemplet i Figur 17 får resultatet DA300/50% = 

60,8 %, vilket anses som dagsljusbelyst. Metoden 

använder sig av ett mätpunktsnät positionerat 0,80 

meter ovan golv med punkterna fördelade 0,30 

meter från varann (USGBC, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Useful Daylight Illuminance (UDI) 
En indikator som utgår från beräkningsmetoden av 

DA och sDA är Useful Daylight Illuminance, eller på 

svenska, användbar dagsljusilluminans. UDI är en 

klimatbaserad indikator och undersöker, likt DA och 

sDA, illuminans i en specifik punkt samt som 

areaandel över hela undersökta ytan. Till skillnad 

från DA och sDA har UDI både ett undre och ett 

övre tröskelvärde för illuminans, på så vis kan ett 

rums dagsljusbelysning bedömas som användbar 

eller ej. UDI definieras som årligt förekommande 

dagsljusilluminans inom intervallet 100-2000 lux och 

beräknas likt övriga klimatbaserade indikatorer för 

varje timme i varje punkt. Resultatet presenteras 

som en areaandel av den undersökta ytan som har 

illuminans inom intervallet för minst 50 % av den 

undersökta tiden. (Mardaljevic, 2006) 

Exemplet i Figur 18 ger resultatet UDI100-2000/50% = 

92,2 % vilket betyder att 92,2 % av den undersökta 

ytan har en användbar illuminans under mer än 

halva tiden. 

Figur 17 Spatial Daylight Autonomy. Bildkälla: 
Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 

Figur 18 Useful Daylight Illuminance. Bildkälla: 
Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Figur 19 Optimally Day-lit Area. Bildkälla: Jacob 
Brismo och Jonathan Lindberg 

Optimally Day-lit Area (ODA) 
Optimally Day-lit Area eller på svenska, optimalt 

dagsljusbelyst area är en term som nyttjas för att 

bestämma en area som varken är över- eller 

underbelyst. ODA bygger på mätvärdet Daylight 

Availability, eller på svenska dagsljustillgång. 

Daylight Availability är ett mätvärde som nyttjar 

metodiken från både DA och UDI och redovisar ett 

sammanslaget resultat i en och samma figur. Två 

tröskelvärden nyttjas. Det undre tröskelvärdet sätts 

beroende på vad som för ändamålet anses 

tillräckligt, exempelvis 300 lux. Det högre värdet 

sätts tio gånger större än det lägre, i detta fall 3000 

lux. Punkter med mätvärden som överstiger det 

högre tröskelvärdet för mer än 5 % av den 

undersökta tiden årligen anses vara överbelysta. 

Punkter med mätvärden som inte uppnår det undre 

tröskelvärdet för mer än 50 % av den undersökta 

tiden årligen anses underbelysta. (Reinhart & 

Weinold, 2010)  

Tidskriteriet på 5 % för överbelysta punkter är en 

parallell som härstammar från den brittiska 

standarden BS EN 15251 för termisk bedömning.  

Med hjälp av ODA och DA är UDI´s tröskelvärden 

inte en begränsning vilket gör indikatorn ODA 

anpassningsbar till vilken belysningsstyrka som 

önskar utvärderas. Dessutom påverkas inte 

resultatet i samma grad av enstaka ”toppvärden”. 

Ett exempel på ODA finns redovisat i Figur 19, här 

uppgår den optimalt dagsljusbelysta arean till 20,4 

%.  

 

Annual Sunlight Exposure (ASE) 
Analys av solexponering över specifika tidsperioder 

kan användas som en indikator för att identifiera 

bländning och överhettning av en yta. Då högre 

nivåer av dagsljus eftersträvas följer risker med 

bländning och överhettning i de rum som exponeras 

för ljuset. ASE mäter illuminans vilket innebär att 

den egentligen inte tekniskt sett ämnas att 

användas som indikator för bländning. ASE 

simuleras med ett standardvärde om 1000 lux för 

solljus, vilket innebär att simuleringen inte 

återspeglar en verklighet om den skulle mätas med 

luxmätare. Likt sDA återges värden mellan 0 % och 

100 % där det senare värdet motsvarar att samtliga 

mätpunkter hos ytan för det simulerade rummet 

träffas av 1000 lux för åtminstone 250 timmar per 

år. Det innebär att ett lågt värde är att föredra 

framför ett högt. Riktvärdet 10 % kan användas för 

att avgöra om det finns för obehagsbländning. (Van 

Den Wymelenberg & Mahić, 2016) 

Figur 20 visar utfallet efter simulering av Annual 

Sunlight Exposure, resultatet överskrider riktvärdet 

på 10 % och det föreligger således risk för 

obehagsbländning. 

  

Figur 20 Annual Sunlight Exposure. Bildkälla: Jacob 
Brismo och Jonathan Lindberg 
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Daylight Glare Probability (DGP) 
Enligt standarden SS-EN 12464-1:2011 Ljus och 

belysning finns det idag inga standardiserade 

metoder för att värdera obehagsbländning från 

fönster. En indikator som beskrivs av Rogers et al. 

(2015) är Daylight Glare Probability. Metoden togs 

fram ur experiment där syftet var att förnya de 

befintliga metoderna eftersom de inte kunde med 

tillräcklig precision förutsäga ifall obehagsbländning 

skulle uppstå (Wienold & Christoffersen, 2006). DGP 

är betraktad som en del av de klimatbaserade 

indikatorerna för analyser av tillgång på dagsljus och 

dess kvalitet. Ett lågt DGP <0.35 motsvarar ingen 

upplevd obehagsbländning medan ett DGP >0.45 

innebär icke tolererbar bländning och intervallet 

däremellan uppfattas som störande (Wienold, 2014) 

Wienold och Christoffersen (2006) menar att enda 

möjligheten att bedöma hur mycket bländning som 

uppstår är att involvera den som utsätts för det, 

vilket medförde att indexet baseras på experiment 

med människor med dagsljus som källa. Studier har 

visat att bländning från dagsljus är mer tolererat än 

från en likvärdig artificiell ljuskälla. (Chauvel, Collins, 

Dogniaux, & Longmore, 1982)  

Eftersom DGP är en klimatbaserad indikator är den 

plats, riktnings och tidsberoende Rogers et al. 

(2015). Det vill säga att platsen som undersöks vid 

en tid på dygnet kan ha problem med 

obehagsbländning för att senare inte uppvisa 

problem. Indikatorn möjliggör därför precisa 

utvärderingar av designlösningar vid specifika 

tidpunkter i specifika riktningar, detta till skillnad 

mot Annual Sunlight Exposure. Figur 21 redovisar en 

DGP analys vid en arbetsplats, analysen visar att 

arbetsplatsen vid en specifik tidpunkt utsätts för 

outhärdlig bländning. 

  

Figur 21 Daylight Glare Probability. Bildkälla: 
Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Dagens krav  
Kraven för att säkerställa att tillgången till rätt 

dagsljusnivå efterlevs i byggnader har formulerats 

olika genom åren. I avsnittet beskrivs historiska 

riktlinjer samt de idag gällande kraven och 

standarderna. Sammanfattat så ställer Boverket i 

BFS 2017:5, avsnitt 6:3 ett krav på god 

dagsljustillgång vid nybyggnationer, enligt 

standarden SS 91 42 01:1988 förväntas detta krav 

uppnås med minst 10 % fönsterglasandel om en 

förenklad metod är applicerbar. Ett annat sätt att 

uppnå kravet är att påvisa 1 % dagsljusfaktor, 

antingen genom manuella beräkningar eller 

simulering. 

Svenska krav 

Historiskt sett har dagsljus varit en naturlig del vid 

byggnadsutformning. Detta eftersom elektrisk 

belysning inte funnits eller varit tillgänglig samt att 

ventilationen enligt rådande byggnorm skedde 

genom fönster. Elektrisk belysning blev allt vanligare 

i Sverige under 1930-talet men var fortfarande inte 

normgivande. I en teknisk tidskrift från 1929 

beskrivs hur dagsljuskvoten kan användas för att 

bestämma dagsljuskvantiteter inomhus, syftet då 

var att kunna välja den typen av fönster som 

utnyttjade dagsljuset bäst. (Folcker, 1929)  

I Kungliga Skolöverstyrelsens skriftserie 20, 

skolbyggnader från 1955 skrivs att tomten för 

byggnaden ska vara i soligt läge och dessutom ska 

samtliga lokaler och trappor i skolanläggning vara 

väl belysta. För att nyttja ljuset effektivt förutsätts 

att lokalerna färgsätts ljust. Genom kategorisering 

av olika lokaler ges riktvärden för andelen 

fönsteryta med bröstningshöjd på minst 0,8 m i 

relation till golvyta, exempelvis skall teckningssalar 

utföras med ca 25 % fönster i relation till golvyta 

och klassrum mer än 20 %. Vidare ges riktlinjer för 

hur rummet ska orienteras för att undvika 

bländning och skuggning. Exempelvis ska 

teckningssalar ha enkelsidig belysning från vänster. 

Till det ställs också att elevationsvinkeln till 

fönstrets överkant inte fick understiga 23° på någon 

arbetsplats, ett klassrum med ett rumsdjup på 6,5 

meter skulle då behöva en fönsterhöjd på 3,0 

meter. Dagsljuskvoten på sämst belysta arbetsbord i 

klassrum eller teckningssalar bör heller inte 

understiga 2 %. (Kungliga Skolöverstyrelsens 

skriftserie, 1955)  

Första omnämnandet av dagsljus i 

byggnadsbestämmelser gjordes under 60-talet då  

Byggnadsstyrelsens Anvisningar till 

Byggnadsstadgan (BABS) lanserades. Detta var mest 

som en uppmaning då det även i tvätt- och klädrum 

skulle eftersträvas dagsljus. Det tog ytterligare 

några år innan kravet förtydligades, år 1975 i 

kölvattnet av en oljekris stramas regler kring energi 

åt genom att fönstrens storlek begränsades. Det 

gjordes också en ansats till att kvantifiera uttrycket 

tillfredställande dagsljus genom att införa 

dagsljusfaktorn 1 %. Fram till 1988 gäller dessa 

regler men kom att begravas i 

konsekvensbeskrivningar av Boverket. I och med 

detta tillkom även riktlinjer gällande genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient, vilket möjliggjorde 

större fönster. Samtidigt förnyades metoden för 

beräkning av dagsljusfaktorn genom Löfbergs (1987) 

bok ”Räkna med dagsljus” och den förenklade 

metoden som beskrivs i standarden SS 91 42 

01:1988. (Rogers et al., 2015) 

Idag styrs byggnadsutformning av Plan- och 

bygglagen (PBL, 2010:900). Enligt 1 §, kap 8, i PBL 

2010:900 ska en byggnad vara lämplig för sitt 

ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan 

samt vara tillgänglig och användbar för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Den 

4 §, kap 8, i PBL 2010:900 statuerar också att ett 

byggnadsverk ska ha de tekniska egenskaper som är 

väsentliga i fråga om skydd med hänsyn till hygien, 

hälsa och miljö. Syftet med lagen är att främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god samt långsiktigt 

hållbar livsmiljö för dagens och framtidens 

generationer. Lagen är generellt formulerad och 

preciseras av andra myndigheter vilka ger ut 

förordningar, föreskrifter och allmänna råd. Två 

sådana myndigheter är Arbetsmiljöverket och 

Boverket. (Plan- och bygglagen [PBL], 2010:900) 

Skolmiljöer definieras enligt Arbetsmiljöverket i 

föreskriften Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 

som en arbetsplats. Där kravställs också tillgången 

till dagsljus genom 9 §, AFS (2009:2). Även om 

kravet formuleras något flytande som 

”tillfredsställande dagsljus och möjlighet till utblick” 

i 9 §, AFS (2009:2) kan ordet tillfredställande ges en 

tydligare förklaring i BBR 6:322 (BFS 2017:5) som 

fastställer att tillfredställande dagsljusnivåerna 

uppfylls vid 1 % dagsljusfaktor och hänvisar till 

standarden SS 91 42 01:1988 för beräkningsmetod. 

I BBR (BFS 2017:5) framgår även att: 

 ”Rum eller avskiljbara delar av rum där människor 

vistas mer än tillfälligt ska orienteras och utformas 

så att god tillgång till direkt dagsljus är möjligt...” 

BBR 6:322 (BFS 2017:5) 

Detta innebär tillsammans med föregående 

hänvisning att kravet kan anses uppfyllt vid 1,0 % 

dagsljusfaktor, oberoende rummets art. Vistelseytor 

som: vardagsrum, kontor, kök, sovrum har därmed 

samma krav på sig som vistelseytor inom sjukhus 

eller skolor. 

Vidare ges ett exempel i föreskrifterna för ett rum 

vars djup inte överstiger 6–8 meter, där fönstrets 

area uppgår till 10 % av golvytan och på så sätt 

möjliggör kravuppfyllnad (Arbetsplatsens 

utformning, AFS 2009:2). Riktlinjerna ovan kan 

liknas med standarden SS 91 42 01:1988 som 

Boverket hänvisar till i BBR 6:322 (BFS 2017:5) 

kaplitet dagsljus. 
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Dagens byggregler rörande dagsljustillgång redogörs 

för i BBR 6:3 (BFS 2017:5), där kravställs tillgången 

till ljus för rum där människor vistas mer än 

tillfälligt. Kravet motiveras utifrån PBL (2010:900) 

och preciseras som att byggnader ska utformas så 

att tillfredställande ljusförhållanden går att uppnå. 

Kravet preciseras ytterligare genom att definiera 

begreppet tillfredställande som tillräcklig illuminans 

och att ingen störande bländning och reflexer 

förekommer. Vidare ska rum utformas och 

orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är 

möjlig. Med direkt dagsljus menas, ljus genom 

fönster direkt mot det fria. Det innebär att ljuset ska 

komma från ett fönster direkt kopplat till miljön 

utomhus. (BBR, BFS 2017:5) 

Kravet ges en tolkning och ledning i ett allmänt råd 

som hänvisar till Svensk Standard, SS 91 42 01:1988, 

standarden beskriver två typer av handberäkningar 

vilka kan nyttjas för att undersöka om ett rum har 

förutsättningar att uppnå tillfredställande 

dagsljusbelysning (BBR, BFS 2017:5). Den ena 

metoden som redovisas är den förenklade metoden 

även kallad AF-metoden vilken syftar till att avgöra 

huruvida ett rum har tillräcklig fönsterglasarea i 

relation till rummets golvyta (Rogers et al., 2015). 

Beräkningsmetoden anses som föråldrad av Rogers 

et al. (2015) då den sällan går att applicera, 

anledningen anges vara areamaximering (förtätade 

städer) vilket leder till stora avskärmningsvinklar, 

rådande arkitekturtrender med excentriskt 

placerade fönster och vertikala fönstertyper. 

Boverket (2017e) skriver att frågor kring solljus och 

dagsljus fått nytt intresse genom ökad förtätning 

och våningspåbyggande av befintlig bebyggelse. 

Vidare skriver Boverket, (2017e) att förtätningen 

sker både för bostäder och lokaler. Sammantaget 

har det lett till en mer komplicerad situation att 

bedöma eller beräkna dagsljus enligt gällande 

regler.  

Vidare nämns Hans Allan Löfbergs bok ”Räkna med 

dagsljus” i SS 91 42 01:1988 som redogör för hur 

dagsljusfaktorn kan beräknas i en punkt. 

Beräkningarna utförs genom manuella grafiska 

metoder med hjälp av diagram och tabeller. Rogers 

et al. (2015) menar att hanberäkningsmetoden i SS 

91 42 01:1988 inte är förenlig med nutida 

projektering och får stöd av Boverket som menar att 

handberäkningsmetoden är komplicerad och därför 

sällan används (Boverket, 2017d). Vidare menar 

Rogers et al. (2015) att dagens 3D-projektering 

medför behovet av att bestämma dagsljusfaktorn i 

en enda punkt är vida överspelat och poängterar 

samtidigt att flera andra länder gått över till att 

beräkna en genomsnittlig dagsljusfaktor över en yta. 

Rogers et al. (2015) redogör också för att det 

internationellt finns exempel på att gränsvärden för 

tillräcklig mängd dagsljus ställs olika beroende på 

vilken funktion rummet har.  

En annan diskussion som förs idag är huruvida 
dagens krav är relevanta eller ej. 
Rekommendationen på 1 % som enligt Boverket ska 
motsvara god tillgång på dagsljus menar Rogers et 
al. (2015) motsvarar absolut lägsta nivå i ett rum där 
människor vistas stadigvarande och egentligen 
borde dubblas. Skolöverstyrelsen föreskrev under 
50-talet en dagsljuskvot på 2 % i klassrum vilket är 
borttaget idag. Rogers et al. (2015) framhåller att 
dagsljusfaktor som metod fungerar väl för att svara 

mot Boverkets kravställande. Samtidigt utvärderas 
andra metoder och indikatorer i aktuell forskning 
för att anpassa regelverket till dagens byggande. I 
motsats till dagens statiska krav genom 
dagsljusfaktor skulle dynamiska och klimatbaserade 
indikatorer kunna användas. Reinhart, Mardaljevic, 
och Rogers (2006) menar att det idag finns en 
strävan efter att överge den gamla 
prestandaindikatorn dagsljusfaktor för att istället 
använda sig av klimatbaserade indikatorer. Rogers 
et al. (2015) menar dock att steget dit är alldeles för 
stort i nuläget och efterfrågar istället ett 
förtydligande av dagens krav och möjligheten att 
använda ett medelvärde över en yta till skillnad mot 
som idag i en enda punkt. Att ställa kravet i en 
punkt gör resultatet känsligt för planlösningens 
utformning. Att flytta punkten några decimeter kan 
avgöra huruvida ett rum klarar eller inte klarar 
kraven (Rogers et al., 2015). Ett rum med komplex 
geometri skapar det stora problem vilket enligt 
Rogers et al. (2015) skulle lösas genom att istället 
använda ett medelvärde.  
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Krav i utlandet 

Myndighetskrav för dagsljus skiljer sig mellan olika 

länder. Det som är genomgående är kravet på 

dagsljusfaktor. En annan vanlig metod är kontrollen 

av fönsterglasarea i relation till golvets area. Ett krav 

som inte är lika vanligt återkommande men 

representerat är kravet på utblick.  

Danmark 

I Danmark ska klassrum på samma sätt som 

vistelserum ha tillräckligt dagsljus för att vara väl 

belyst. Det nämns också att hänsyn ska tas till 

överhettning av solvärmelast. Som förtydligande 

ges motsvarande de svenska kraven en förenklad 

AF-metod som säger att 10 % av golvytan i ett 

sidobelyst rum ska vara fönsterglasyta i fasad. Till 

skillnad från de svenska kraven ges ett alternativ på 

7 % av golvytan om det finns takfönster och 

ljustransmittansen för fönstren är minst 75%. Har 

fönstret en annan transmittans måste det 

kompenseras genom en ökad eller minskad 

fönsterglasarea. Vidare anges en dagsljusfaktor på 

minst 2 % över arbetsyta. Likt det svenska kravet 

ska då hänsyn tas till omgivning, fönstertypologi, 

ljustransmittans och rummets egenskaper. På 

samma sätt som de svenska kraven ska också utblick 

finnas i rummet. (Danish Enterprise and 

Construction Authority, 2010)  

Beräkningen görs i form av ett nät med mätpunkter 

med en separation på 0,5 meter där nätet förskjuts 

in 0,5 meter från väggar (Rogers et al., 2015). 

Norge 

Dagsljuskrav i Norge anger att rum med 

stadigvarande närvaro har fönster som ger 

tillfredställande tillgång till dagsljus och utblick. Där 

beskrivs att ljusförhållandena har väsentlig 

betydelse för trivsel, hälsa och att naturligt ljus 

föredras framför artificiellt ljus. De vistelserum som 

omfattas utöver bostadsrum är arbetsrum, publika 

rum i kontorsmiljöer och offentliga lokaler. Vid 

beräkning tas hänsyn till rummets egenskaper i 

form av fönsterstorlek, reflektans och skuggning av 

skärmande objekt i omgivningen. För att uppvisa att 

kravet möts ska antingen en beräknad genomsnittlig 

dagsljusfaktor i rummet uppgå till 2,0 % eller ska 

fönsterarean vara minst 10 % av bruksarean. För att 

beräkna fönsterarean hänvisas det till Svensk 

Standard SS 91 42 91:1988, vilken är redogjord för i 

avsnittet, dagens krav. (Rogers et al., 2015) 

Italien 

I Italien sätts kraven för bostäder likt AF-metoden 

med en minsta fönsterglasarea om 12,5 % i relation 

till golvytan med ett medelvärde för dagsljusfaktorn 

på ≥ 2 %. För klassrum i skolor och laboratorium ges 

en dagsljusfaktor på 3 %, i gymnasium bestäms 

dagsljusfaktorn till 2 % och i korridorer, trappor och 

toaletter en dagsljusfaktor på 1 %. (Baker & 

Steemers, 2002)  

Tyskland 

I Tyskland beräknas dagsljusfaktorn med 

motsvarande metod som beskrivs i standarden SS 

91 42 01:1988 för rum där människor vistas under 

stadigvarande tid. Medelvärdet av 

halvrumspunkterna ska vara minst 0,9 % där den 

punkten med lägst mätvärde ska ha en 

dagsljusfaktor på minst 0,75 %.   På samma sätt 

finns det även i Tyskland en AF-metod där en minsta 

fönsterglasarea varierar mellan 10–12,5 % av 

golvytan beroende på vart byggnaden är belägen. 

Det finns även krav på utblick. (Rogers et al., 2015) 
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Miljöcertifieringar 
Det finns idag flera olika system för att certifiera 

byggnader. En av dem är det svenska 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad.  

Miljöbyggnad består av 16 indikatorer som bland 

annat hanterar energi, material och invändigt 

klimat. En av de 16 indikatorerna berör tillgången 

till dagsljus. Klassificeringssystemet placerar 

resultaten med olika betyg: klassad, brons, silver 

och guld, för vilka dagsljusnivåer som krävs se Figur 

22. För dagsljus premieras byggnader som 

projekteras, byggs och förvaltas för god tillgång till 

dagsljus (SGBC, 2017). För att kvantifiera 

bedömningen används antingen 

handberäkningsmetoden beskriven av Löfberg 

(1987) eller så simuleras dagsljusfaktorn i punkt. 

Det är också möjligt att redovisa medianen för 

rummets dagsljusfaktor. Förenklad metod kan även 

användas, men bara för indikatorbetygen brons och 

silver. Eftersom miljöbyggnads kriterierna bygger på 

svensk lagstiftning kan metoderna för 

beräkningarna liknas med de som beskrivs i BBR 

(2017:5). Skillnaden ligger i mer stränga krav och en 

utvecklad version av AF-metoden vilket gör att den 

är användbar för avskärmningsvinklar upp till 45°. 

Andra skillnader är att DF-kravet minskas med 0,2 % 

för respektive kategori om den simuleras med dator 

istället för beräknas för hand. För att beräkna 

medianvärdet av dagsljusfaktorn används flera 

punkter placerade i ett rutnät 0,8 meter över golvet, 

högst 0,5 och minst 0,1 meter från rummets väggar 

där punkternas inbördes avstånd från varandra inte 

överstiger 0,5 meter. (SGBC, 2017) 

LEED är ett amerikanskt miljöcertifieringssystem 

som i manualen EQc8.1 beskriver kraven för 

dagsljus och utblick. Kraven syftar till att brukarna 

ska få en kontakt mellan innemiljön och 

utomhusmiljön genom närvaron av dagsljus. För 

poäng måste 75 % av rummet uppfylla ett av fyra 

krav, där ett av kraven utgörs av tillgången till en 

belysningsstyrka mellan 108 lux och 5400 lux. 

Beräkningen görs under en klar himmel den 21 

september klockan 9:00 och 15:00. Samtidigt ska 

det tillgodoses bländningskontroll för arbetsytor 

som annars kan störas. (USGBC, 2017) 

Likt andra byggnadstyper kan skolor certifieras 

genom LEED v.4. Systemet bygger på tre alternativa 

metoder för att kunna tillgodogöra sig poäng 

beroende på hur dagsljustillgången beräknas. Första 

alternativet omfattar en datorsimulering genom 

spatial dagsljusautonomi, sDA för 300 lux över 50 % 

av tiden där lägsta kravet är att 55 % av ytan 

uppfyller kriteriet. Ytan väljs till de rum som anses 

vara vistelserum. Högsta kravet är 75 % för skolor 

och 90 % för sjukhus. Samtidigt som sDA uppfylls får 

den årliga solexponeringen, ASE inte överstiga 10 % 

för de undersökta rummen. Undersökningen görs 

timvis över ett metrologiskt år alternativt används 

klimatdata från närmaste väderstation. Alternativ 

två utgörs av en analys för att avgöra huruvida 

rummen uppnår en illuminans mellan 300 och 3 000 

lux där dagen för väderdata väljs till en solig dag 

under klar himmel. Dagen utgör den bästa inom ett 

15 dagars intervall utgående ifrån höst- och 

vårdagjämningen. Det tredje och sista alternativet 

utgör mätning i färdig byggnad. (USGBC, 2017)  

BREEAM är ett brittiskt miljöcertifieringssystem, det 

är det äldsta certifieringssystemet och har funnits 

sedan 1990. I Sverige nyttjas en anpassning som 

kallas BREEAM-SE som tar hänsyn till svenska regler 

och standarder. 

Inom BREEAM-SE ska man uppfylla ett medelvärde 

för dagsljusfaktor, samtidigt som man uppfyller ett 

rumsdjupskriterium samt en punktformig 

dagsljusfaktor eller en jämnhetsfaktor eller en 

himmelsvinkel. Kombinationen av tidigare nämnda 

kriterier bidrar med olika många poäng för 

slutbedömning. 

  

Figur 22 Betygskriterier manual 3.0. Bildkälla: (SGBC, 2017) 
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Designprocessen 
Detta kapitel syftar till att kartlägga hur en 

traditionell designprocess kan se ut, vilka arbetssteg 

som används och hur väl den beaktar dagsljus i det 

tidiga skedet. Vidare undersöks alternativa 

designprocesser som kan användas vid skapandet 

av miljöeffektiva byggnader i syfte att ta reda på hur 

dagsljus kan inkluderas i ett tidigt skede. 

Traditionella designprocesser 

Det finns varierade beskrivningar av de tillämpade 

designprocesser som traditionellt förekommer som 

arbetsmetoder bland arkitekter. De olika 

beskrivningarna innehåller ofta till stor del liknande 

huvudsakliga moment, nedan presenteras två olika 

beskrivningar av en traditionell designprocess.  

Problem seeking 

En väldokumenterad metod för designprocessen 

finns beskriven I boken Problem Seeking – An 

architectural programming primer (Peña & Parshall, 

2012). I den här boken beskrivs designprocessen 

som ett lagarbete där nära samverkan mellan 

arkitekt och kund är nödvändig. Boken 

tillhandahåller en femstegsprocess som kan 

användas vid programarbete & målframtagning för 

alla typer av projekt. Peña och Parshall (2012) 

beskriver den totala designprocessen som en 

process som huvudsakligen innehåller två steg, först 

analys och sedan syntetisering.  

I analysdelen separeras och identifieras 

designproblem för att i syntesdelen bli 

sammansatta i en sammanhängande designlösning, 

se Figur 23 (Peña & Parshall, 2012). Peña & Parshall 

(2012) skriver att skillnaden mellan programarbete 

och design är skillnaden mellan analys och 

syntetisering. Med andra ord är programmering 

likställt med analys och design motsvarar en 

syntetisering Peña och Parshall (2012). Det kan 

verka vara ett ovanligt synsätt på problemlösningen 

bland arkitekter och liknar aningen en ingenjörs 

tankesätt. Peña och Parshall (2012) skriver att det är 

vanligt att man tänker på designprocessen som en 

kreativ ansträngning, men förklarar vidare att en 

kreativ ansträngning inkluderar liknande stadier där: 

analys är förberedelser eller exponering, och 

syntetisering är belysning eller insikt. Totalt sett är 

en designprocess således en kreativ process. Även 

Tregenza och Wilson (2011) nämner att ett 

analytiskt närmande är viktigt i designprocessen, 

men påpekar att detta inte medför att en kreativ 

process är linjär. Vidare menar Tregenza och Wilson 

(2011) att analys inte enbart räcker utan att även 

innovation är betydande. 

Boken, som är skriven på engelska, innehåller inte 

något av orden: daylight, daylighting eller daylit. 

Boken fokuserar på samverkande måluppfyllnad 

mellan arkitekt och kund men metoder eller 

simuleringsverktyg för byggnadsprestanda är 

frånvarande trots att klimat- och solvinkelsanalys 

nämns som viktiga åtgärder för att uppnå ett 

tillfredsställande in- och utvändigt klimat. 

Den konventionella designprocessen 

Larsson (2009) beskriver den konventionella 

designprocessen som en process där arkitekt och 

beställare sitter ned och tillsammans bestämmer ett 

koncept där aspekter såsom en generell 

byggnadsvolym, orientering, fönstersättning och 

byggmaterial ingår. Byggnadens förutsättningar och 

egenskaper blir därför låsta i ett tidigt skede. 

Därefter kopplas konstruktörer och övriga 

discipliners ingenjörer in för att presentera 

lösningar och lämpliga system till en förutbestämd 

design. (Larsson, 2009) 

Larsson (2009) menar att detta är en beskrivning av 

den metod som traditionellt används av 

arkitektkontor. Larsson (2009) hävdar att en nackdel 

med en traditionell designprocess är att den 

begränsar den potentiella prestandan till följd av en 

linjär process. Den traditionella designmetoden 

beskrivs av Larsson (2009) som linjär där varje 

medlem i designprocessen kommer in successivt 

under processen och redan har bestämda, 

begränsande förutsättningarna. Larsson (2009) 

menar att detta gör att dimensionering av tekniska 

system kan bli besvärande i och med en sen 

involvering i byggprocessen. (Larsson, 2009) 

Larsson (2009) menar att de sena designiterationer 

som ofta sker till följd av en sen involvering av 

övriga discipliner, hade kunnat undvikas genom en 

integrerad designprocess. Fördelar med den 

traditionella designprocessen är att den är snabb 

och förhållandevis enkel, men enligt Larsson (2009) 

föreligger risk för att resultatet kan leda till höga 

driftskostnader och interiöra miljöer som inte 

uppnår standard eller kravställning. Detta skulle 

kunna leda till en minskning av fastighetsvärde och 

långsiktiga hyresinkomster. Larsson (2009) menar 

att en traditionell designprocess sällan involverar 

datorsimuleringar.  

Figur 23 Analys och syntetisering. Bildkälla: (Peña 
& Parshall, 2012) Editerad av: Jacob Brismo och 
Jonathan Lindberg 
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Figur 24 Traditionell designprocess (överst) och iterativ 
designprocess (nederst). Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan 
Lindberg 

och att ett negativt resultat ofta kommer som en 

förvåning för både brukare och ägare. 

Larsson (2009) menar att föreskrivna 

högpresterande system kan ge en marginell 

prestationsökning i förhållande till 

investeringskostnad om respektive disciplin inte 

involveras tidigt i designprocessen. Vidare hävdar 

Larsson (2009) att det är vanligt förekommande att 

projekt säljs in med en arkitektonisk utformning 

baserad på energi- och belysningsprinciper men att 

det sällan utförs någon utvärdering av följderna för 

byggnadsprestandan.  

Dagsljusdesignprocesser 

Det förekommer flertalet olika designprocesser som 

integrerar dagsljussimuleringar tidigt i 

byggprocessen. Däremot finns ingen standardiserad 

dagsljusdesignprocess. För att inte bidra till 

suboptimering av en byggnad så är en 

designprocess som tar hänsyn till flera aspekter att 

föredra.  

En undersökning av Galasui och Reinhart (2008) 

försökte få svar på frågan om vad en bra 

dagsljusdesign är, efter en enkätundersökning med 

177 svarande inom designbranschen kunde 

författarna se skillnader i svaren mellan arkitekter 

och ingenjörer. Arkitekternas beskrev generellt en 

god dagsljusdesign som,  

”Samspelet mellan naturligt ljus och byggnadsform 

för att förse en visuellt stimulerande, hälsosam och 

produktiv interiör miljö” (Galasui & Reinhart,  2008: 

164) 

medan ingenjörernas beskrivning generellt var, 

”Användande och arrangering av 

klimatskalsöppningar med sensorkopplad artificiell 

belysningskontroll för att minska den totala 

byggnadens energibehov (uppvärmning, nedkylning 

och belysning)” (Galasui & Reinhart, 2008: 164) 

Dessa två beskrivningar kan tyckas präglade av ett 

artistiskt respektive tekniskt synsätt. Enligt Galasui 

och Reinhart (2008) är det viktigt att inkludera både 

arkitektoniska och tekniska värden vid utformning 

av byggnader. Samfattningsvis menar Galasui och 

Reinhart (2008) att det är viktigt att nyttja en 

designprocess som tidigt tar hänsyn till båda dessa 

värden för att säkerställa en god arkitektur, interiör 

miljö och ekonomi. (Galasui & Reinhart, 2008) 

Behovet av en förändrad designprocess 

Fulvio Wirz som skrivit förordet till boken 

”Algorithms Aided Design” författad av Tedeschi 

(2014) menar att resultatet av arkitektonisk 

utveckling inte längre kan utgöras av fina bilder 

tryckta i tidningar där de efter lång tid av ”reverse 

engineering” och spenderade pengar eventuellt blir 

uppförda. Fulvio Wirz påstår att digital design kan 

och måste konfrontera verkligheten så tidigt som 

möjligt i konceptstadiet för att svara på frågor 

rörande både prestanda och funktion för att på så 

sätt uppnå lösningar skräddarsydda för att 

överkomma dagens begränsningar i byggbranschen 

(Tedeschi, 2014).  

Arturo Tedeshi delar upp tillvägagångsättet vid 

arkitektonisk design och menar att det utförs 

antingen genom ”form making” eller ”form finding”. 

”Form making” är den traditionella metoden där 

arkitekten utformar en byggnad med penna och 

papper under välkända strukturers begränsningar 

vilket definierar komplexiteten i den färdiga 

byggnaden. Ett exempel är bågvalvets 

lastnedtagningar. Det andra sättet att angripa 

designprocessen är genom så kallad ”form finding” 

vilket istället inriktar sig på att hitta optimerade 

strukturer genom utforskande av materials 

egenskaper, geometri, dynamiska krafter och miljö. 

Pionjärer inom ”form finding” likt Antoni Gaudi, 

Heinz Isler och Frei Otto använde sig av 

självformande processer i naturen som inspiration. 

Genom den digitala utvecklingen har analoga 

metoder efterhand bytts ut mot simuleringar och 

analyser med datorns kraft. (Tedeschi, 2014) 

Skillnaden mellan metoden för ”form making” och 

”form finding” illustreras i Figur 24. 

Den mest kritiska tidpunkten för att säkerställa 

dagsljustillgången i en byggnad är under den 

konceptuella fasen, ett tidigt skede där gestaltning 

inte bestämts. Det är när man bland annat tar in 

följande aspekter som man avgör dagsljusets 

möjliga tillgång: byggnadens position och 

orientering på platsen, byggnadens geometri, 

klimatskalets öppningar – deras position och 

utformning. (Leslie, Radetsky, & Smith, 2012)  

Ovan nämnda aspekter påverkar inte bara 

dagsljustillgång i form av kvantitet, utan även ljusets 

kvalitet, byggnadskostnader, utsiktsmöjligheter, 

solvärmetillskott och energianvändning. Det är 

därför viktigt att man nyttjar tillgänglig teknik som 

är enkel att använda, redan i den konceptuella 

designfasen (Leslie et al., 2012). 

Dagsljusdesign innebär inte bara stora glasytor och 

uppglasade fasader, i de fall mängden infallande ljus 

blir för stor kan det leda till överhettning och 

bländning (Dubois, 2013). En felaktig dagsljusdesign 

kan leda till ökad primärenergianvändning om 

energiåtgången för det uppstående kylbehovet 

överskrider besparingar till följd av minskad 

elektrisk belysning (Mardaljevic & Lee, 2009). Ett allt 

för vanligt scenario vid nya kontorsbyggnader är en 

överdriven uppglasning av fasader vilket leder till att 

brukarna blir bländade och därför har dragit ned 

persiennerna och i stället nyttjar den elektriska 
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belysningen (Tzempelikos & Athienitis, 2007). 

Därför är det viktigt att ta hänsyn till både önskade 

och oönskade effekter av ljusinsläppet vid planering 

av fönsteröppningar tidigt i designskedet. 

Andersen et al. (2008) menar att det är dagsljusets 

alla prestandakopplade parametrar som gör det 

svårt för arkitekter att effektivt kombinera dagsljus 

med estetiska ambitioner. Andersen et al. (2008) 

påpekar att det därför är viktigt att ha en integrerad 

process i ett tidigt skede för att lyckas få till en 

betydande effekt på energibesparingar och den 

totala byggnadsprestandan. Vidare förklarar 

Andersen et al. (2008) att dagens digitala verktyg 

inte är utvecklade för att överlåta dagsljusdesignen 

helt till arkitekten utan att sakkunniga inom dagsljus 

fortfarande behöver rådfrågas i tidigt skede. 

 

Dagsljusdesign ur arkitektens perspektiv 

Dr. Axel Jacobs, f.d. forskare på London 

Metropolitan University skiljer på uttrycken 

dagsljusdesign och dagsljusverifikation och menar 

att en integrerad designprocess måste till för att 

dagsljusövervägandet ska bli dagsljusdesign och inte 

ett dagsljusverifierande (Jacobs, 2010). Figur 26 

illustrerar skillnaden mellan dagsljusverifikation och 

dagsljusdesign samt deras roll i den traditionella 

designprocessen respektive en integrerad process. 

Den traditionella designprocessen presenteras av 

Jacobs (2010) som en, till helheten, linjär 

designprocess där dagsljustillgången verifieras vid 

en tidpunkt då det ofta är väldigt kostsamt att göra 

förändringar om det visar sig att byggnaden är 

undermålig kravställningen. Istället så föreslår 

Jacobs (2010) enligt Figur 25 att dagsljusdesign 

kommer in som en del av en integrerad 

designprocess där de inblandade samverkar i en 

iterativ process. Jacobs (2010) menar att en 

dagsljusdesign möjliggör både god dagsljustillgång 

samt låg energianvändning. 

Jacobs (2010) anser att många tekniska uppgifter 

såsom: värme, ventilation brand & elektrisk 

belysning kan introduceras relativt sent i processen, 

men att dagsljus måste beaktas från projektets 

början. Tregenza och Loe (1998) menar att 

beräkningar finns med syftet att assistera arkitekten 

att välja mellan olika alternativa utformningar och 

utvärdera om en specifik lösning är tillämpbar, alltså 

en del av designprocessen för att stödja 

kreativiteten, inte för att ersätta den. Vidare 

nämner Jacobs (2010) att det finns två vägar framåt 

för ett ökat beaktande av dagsljus i nybyggnation. 

Där det ena är att utbilda om dagsljus i syfte att öka 

medvetandet kring frågan och uppmuntra till god 

dagsljustillgång, vilket kräver undervisning om hur 

arkitekten ska nyttja de tillgängliga verktygen och 

hur resultat skall tolkas. Det andra sättet är att 

implementera dagsljus genom kravställning, ett 

påtvingande genom byggnadsbestämmelser samt 

lagar och regler. Jacobs (2010) drar paralleller 

mellan dagsljusdesign och det första alternativet 

samt mellan dagsljusverifikation och kravställning. 

  

Figur 25 Skillnader mellan traditionell- och integrerad designprocess. Bildkälla: (Jacobs, 2010) Editerad av: 
Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 

Figur 26 Dagsljusverifikation vs dagsljusdesign. Bildkälla: 
(Jacobs, 2010) Editerad av: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Integrated Design Process (IDP) 

Larsson (2009) beskriver Integrated Design Process, 

eller på svenska, integrerad designprocess som en 

metod för designteam att undvika suboptimering 

genom byggprocessen. IDP är en inkluderande 

designprocess som tar hänsyn till samtliga 

discipliner i tidigt skede. IDP förklaras inte vara en 

ny metod utan kan ha tillämpats ad hoc av 

designteam genom åren, men har formaliserats 

under de 15 åren fram till rapporten utgiven av 

Larsson (2009). 

IDP uppstod under ett kanadensiskt program för 

högpresterande byggnader, C2000. Sedan dess har 

IDP blivit en designprocess som nyttjas av många 

som strävar efter hög prestanda. Tillämpandet av 

IDP ger extrapoäng vid certifiering med hjälp av U.S. 

Green Building Council – Leadership in Energy and 

Environmental Design (USGBC, 2017). 

I den integrerade designprocessen ser 

uppbyggnaden av designteamet annorlunda ut än i 

en traditionell designprocess: kunden har en mer 

aktiv roll genom byggprocessen, arkitekten har en 

mer lagledande och samordnande roll än 

huvudsakliga formgivare, konsulterna tar en aktiv 

roll tidigt i processen och varje projekt har en egen 

energispecialist. (Larsson, 2009)  

IDP innehåller inte några nya beståndsdelar jämfört 

med en traditionell process, men den ser till att 

nyttja kunskapen från samtliga inblandade 

specialister i ett tidigt skede för att få en integrerad 

design med bra förutsättningar redan i 

konceptskedet (Larsson, 2009). Larsson (2009) 

menar att ett nyttjande av IDP på ett inkluderande 

sätt kan resultera i en kostnads- och energieffektiv 

design med minimala kostnadsökningar. Till följd av 

nyttjande av IDP i byggprojekt har en minskning av 

långtida underhålls- och driftkostnader observerats 

(Larsson, 2009). Vidare menar Larsson (2009) att de 

positiva effekterna av IDP inte enbart påverkar 

kostnaden och miljöprestandan för en byggnad, 

utan att erfarenhet visat på förbättrad funktion och 

arkitektoniskt uttryck till följd av en öppen 

diskussion mellan involverade discipliner.  

Figur 27 visar en grafisk beskrivning över den 

Integrerade Designprocessen, vilken visar 

betydelsen av integrering av samtliga discipliner 

samt att gemensamma arbetsmöten är viktigt. 

(Larsson, 2009)  

  

Figur 27 Förenklad grafisk beskrivning av en Integrerad Designprocess. Bildkälla: (Larsson, 2009) 
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Skolmiljöer 
Skolmiljön har likt den övriga byggda strukturen 

genomgått utveckling. I avsnittet beskrivs den 

historiska utvecklingen av skolor och förskolor och 

hur pedagogiken till viss del kan influera 

utformningen av skolans fysiska gestalt.  

Den arkitektoniska utvecklingen 
Skolor 

Rådande byggteknik i kombination med gällande 

skolpolitik, pedagogik och resurser har gett oss en 

variation av tidstypiska skolbyggnader genom åren 

(Dranger & Sjölin, 1978). Kristenson (2005) skriver 

att omfattningen av skolbyggnader är stor jämfört 

med övriga institutioner. I följande kapitel kommer 

skolors huvudsakliga historiska arkitektoniska 

utveckling att beskrivas. 

Redan innan 1900-talet fanns en stor variation i 

utformningen av skolor. Under tidigt 1800-tal 

karakteriserades skolor av en anspråkslöshet och 

kunde ofta se ut att haft liknande förutsättningar 

som ett torp (Kristenson, 2005). Under sent 1800-tal 

och tidigt 1900-tal utvecklades arkitekturen och 

skolor uppfördes i nygotik, nyrenässans och 

nationalromatik inspirerade av kyrkans arkitektur 

vilket var ovanligt för byggnader vid tiden. 

(Kristenson, 2005)  

Under sent 1800-tal skedde en utveckling av skolan 

som byggnadstyp, framförallt på grund av 

industrialismens framtåg och en inflyttning från 

landsbygden till städerna (Kristenson, 2005). 1860- 

och 1870-talen har beskrivits som en 

genombrottstid för folkskolan (Mattson & 

Johansson, 1986).  

Kristenson (2005) menar att tidiga läroverk fram till 

1900-talet ofta kunde vara centralt belägna bredvid 

övriga borgerliga inrättningar. En mer vanlig syn 

några decennier senare är avskilt placerade skolor 

med mycket luft och rymd i den närliggande 

omgivningen. (Kristenson, 2005) 

Ordförande i Stockholms stadsfullmäktige, K. A. 

Tengdahl sade på 1930-talet att skolornas 

utveckling i alla tider varit ett mätvärde för 

kulturtillståndet i staden (Kristenson, 2005). Under 

1900-talets början uppfördes flertalet stora och 

påkostade skolor, många hade förhållandevis smala 

byggnadskroppar i en u-liknande form (Kristenson, 

2005).  

Våningshöjderna var under slutet av 1800-talet och 

början på 1900-talet vanligen generösa vilket tillät 

högt sittande fönster med generösa dimensioner. 

Våningshöjden uppgick vanligen till tilltagna 4 meter 

i Sverige medan den i Danmark och Tyskland 

vanligen förekom en våningshöjd på 3,35 meter.  

Klassrum med enkelsidig utsikt och korridor på 

motstående sida kunde även vara förekommande i 

de långa flyglarna. (Kristenson, 2005) 

Under 1900-talet frångicks den speglade 

symmetriska planen som tidigare varit vanligt 

förekommande. Nu blev det normalt med en 

långsmal byggnadskropp med olika långa flyglar. 

Nationalromantik med sitt upptagande av nordiska 

byggnadstraditioner kom att dominera 

skolbyggnader uppförda under tidigt 1900-tal. 

(Kristenson, 2005)  

Kring 1920-talet sammansattes ett antal 

normalplaner riktade till nya skolor i mindre och 

mellanstora samhällen. Till grund för dessa 

normalplaner låg en arkitekturtävling som började 

år 1916 där 69 förslag och 800 ritningar inlämnades. 

Landet delades upp i olika områden som hade 

respektive avsedda normalplaner, dessa avsågs att 

nyttjas som inspiration till hur skolbyggnader kunde 

utformas med givna geografiska förhållanden. 

(Kristenson, 2005) 

1920-års typplaner tjänade endast som allmän 

vägledning och 1920- och 1930-talen kom att 

präglas av herrgårdsliknande skolbyggnader 

(Kristenson, 2005). Dessa skolor återfinns ofta på 

mindre och mellanstora orter och troligen låg 

hemmets ideal som en del av grunden för denna 

inspirationskälla. En till anledning till avvik från 

normalplanerna var kostnadsskäl. Skolor hade 

tidigare varit påkostade, haft stora vestibuler, 

dyrbara bjälklag, granittrappor och dörrar av ek eller 

mahogny men detta var inte tillämpbart i alla delar 

av landet (Kristenson, 2005).  
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Skolbyggnaden i mindre och mellanstora samhällen 

var ofta placerad i centrum och därför var det inte 

så konstigt att hemmet användes som ideal. 

Tidigare hade det uppförts en stor och påkostad 

skolbyggnad som innehöll samtliga funktioner 

såsom lärosalar, gymnastik, bad, skolkök, 

lärarbostad etc. Med hemmet som ideal 

eftersträvades en separation av de olika 

funktionerna, där skolhuset tilläts dominera. 

(Kristenson, 2005)  

Det innebar ett avsteg från den kyrkliga 

inspirationen och storslagenheten till en mer 

varierad utformning. Även våningsantalet på 

skolhuset sänktes och tre våningar ansågs nu vara 

ett maximum. En anmärkningsvärd detalj från 

denna tid är hur tankarna gick kring 

fönsterplacering, om fönstren satt för lågt ansågs 

elever närmast fönstren kunna bli distraherade, för 

högt placerade fönster minskade däremot trivseln i 

rummet. (Kristenson, 2005) 

En kostnadsmedvetenhet började slå igenom i 

Sverige runt 1930-talet fastän det initialt stred mot 

rådande ideal. Jämförelser med tyska och danska 

skolor motiverade besparingar med anledning av 

den tidigare nämnda variationen av våningshöjder, 

men även med areajämförelser. Svenska skolor var i 

genomsnitt 20 % större än danska och tyska skolor, 

med samma elevantal. En centriskt placerad 

korridor i byggnaden påpekades nu vara en 

föreslagen effektiv lösning då den tillät lärorum på 

båda sidor. (Kristenson, 2005) 

Under 1900-talet kom modernismen att få fäste. 

Det brukar talas om ung- hög- och senmodernismen 

där ungmodernismen ungefär började under 1910-

talet för att övergå till högmodernismen mellan 

1920 och fram till andra världskriget, 

senmodernismen brukar räknas som tiden efter 

1945. När funktionalism, eller funkis nämns är det 

högmodernismen som avses. (Kristenson, 2005) 

Modernismen och funktionalismen kom att påverka 

svenska skolors utformning. En vändningspunkt är 

Stockholmsutställningen 1930 då modernismen 

presenterades för allmänheten. Besökarnas åsikter 

kring det banbrytande formspråket var varierande. 

Under modernismen hade skolbyggnaderna börjat 

samla funktionerna i en och samma byggnadskropp 

igen. (Kristenson, 2005) 

Kring 1940 återkom tegel som populärt 

fasadmaterial, troligtvis som en respons på de 

vitputsade fasaderna som fått ett genombrott 

under funktionalismen. Kring den här tiden började 

skolornas långsträckta flyglar ersättas av mer 

kompakta skolor med kvadratiska former, det är nu 

inglasade ljusgårdar börjar dyka upp i svensk 

skolarkitektur. (Kristenson, 2005) 

Ett riksdagsbeslut från 1964 beslutade att 

sambandet mellan kyrkliga myndigheter och den 

gymnasiala organisationens skulle upphöra. Detta 

gjorde att framtida aulor, som tidigare präglats av 

en kyrklig känsla, nu sökte en ny form. Rummet 

tenderade att bli mer lik en teatersalong i nybyggda 

skolor. Ljusanordningar installerades ofta och 

rummet nyttjades även för filmvisningar som nu 

blivit ett normalt inslag i undervisningen. 

(Kristenson, 2005)  

Efter 1940-talet pågick en debatt kring olika former 

på skolhus, även undervisningens innehåll 

diskuterades. En växelverkan mellan teori och 

praktik var eftersträvansvärd. Ämnesrum infördes i 

skolmiljöerna istället för enbart klassrum och till 

följd av detta fick skolorna förvaringsskåp för 

elevernas böcker och ytterkläder. (Kristenson, 2005) 

Under 1960-talets början hade det i genomsnitt 

satsats upp emot 1 miljard kronor per år på 

nybyggen av olika skolor. Höga utgifter för personal 

och lokaler ledde till att byggnadskostnader 

behövde sänkas och detta avspeglar sig i många 

kommande anläggningar. Under 1960- och 1970-

talen var skolanläggningar ofta enkla, utan några 

anmärkningsvärda arkitektoniska anspråk och kom 

att kallas ”containerskolor”. (Kristenson, 2005) 

Kristenson (2005) gör vissa liknelser mellan skolhus 

från tiden efter 1960-talet med lagerbyggnader och 

lågprisvaruhus. Prefabricerade byggnadselement 

men även förändringar i planlösning var åtgärder 

som höll nere kostnader. Mer kompakta 

planlösningar betraktades som billigare att uppföra.  

  



50 
 

Till följd av industrialiseringen och uppkomsten av 

modern belysningsteknik kunde byggnaders inre 

delar nyttjas mer effektivt. Skolanläggningar med få 

fönster och mycket artificiell belysning motiverades 

vara mindre känslig för soluppvärmning än 

traditionella skolor med stora fönster. (Kristenson, 

2005) 

De senaste åren har främst skolan som läroväsen 

stått i centrum, det har varit nyheter och 

diskussioner kring undervisningens innehåll, 

pedagogiska metoder, lärarbrist, lärarutbildningen 

med mera. Skolan som byggnad har under den 

senaste årtiondena blivit lite undangömd. 

(Kristenson, 2005)  

1990-talets skolor ansågs av kritiker vara 

obemärkta, då det var svårt att avgöra om det rörde 

sig om läroanstalter. Kritiker har enligt Kristenson 

(2005) även utryckt en undran om kravet på 

byggnadskostnader verkligen måste lamslå 

kreativiteten. 

Den fokus och utveckling som under senare år lagts 

på skolornas innehåll i form av pedagogiska 

arbetssätt har gjort att planlösningarna numera blir 

mer och mer komplicerade (Kristenson, 2005). 

Miljöfrågor och hälsa har den senaste tiden fått 

stort fokus inom samhällsbyggnad. Att ifrågasätta 

husets inverkan på hälsa menar Kristenson (2005) 

vara något som inte togs upp för hundra eller ens 

femtio år sedan.  

Kristenson (2005) sammanfattar det som att det 

fanns en obruten tradition att satsa på kvalitet fram 

till 1960-talet. Därefter började skolor byggas med 

lägre budget till följd av kraftig expansion av 

skolväsendet. Numera ser Kristenson (2005) en 

återgång till det gamla då dagens skolhus håller hög 

standard genom ett hållbart tänkande, livliga ytor 

och vackra rum.  

Förskolor 

En studie utförd med stöd av LÅGAN-programmet 

(program för byggnader med mycket LÅG energi 

ANvändning) och Arkus (arkitekternas 

forskningsstiftelse) syftade till att samla 

erfarenheter från brukare till nya kompakta, 

energivänliga förskolor. Reggio-Emilia visade sig 

vara ett vanligt pedagogiskt arbetssätt som bland 

annat nyttjar stora gemensamma torgytor för 

samling och samverkan. (Westholm & Rydsjö, 2015) 

Torg- och samlingsytor nämns som nödvändiga 

kommunikationsytor då korridorer inte är 

eftersträvansvärt inom pedagogiken. En torgyta kan 

effektivt verka som samlingsyta för flera avdelningar 

eller hela förskolan, vidare kan ett torg nyttjas som 

kreativa ytor och även som matsal (Westholm & 

Rydsjö, 2015).  

Trapputformning blir en viktig del vid kompakta 

flervåningsförskolor, det är en viktig komponent och 

bör utformas med omsorg. Stora balkonger eller 

terrasser kan delvis väga uppför minskad 

markkontakt, även om det föreligger en viss oro för 

att barn på övre våningar vistas mindre utomhus. 

Dagsljus och solskydd skrivs vara en viktig aspekt 

som måste tas på allvar och beaktas i ett tidigt 

skede. (Westholm & Rydsjö, 2015) 

Vid kompakta byggnader tenderar rum att vara 

extra djupa och samlade kring en kärna, vilket 

innebär sämre förutsättningar för god 

dagsljusbelysning. Korridorens utveckling mot större 

öppna torg eller utbildningsytor kan även den 

innebära utmaningar för dagsljustillgången. Då ökad 

storlek av rum i kompakta byggnader leder till 

sämre dagsljusförhållanden, anser Westholm och 

Rydsjö (2015) att behovet av simuleringar eller 

beräkningar blir än viktigare för att säkerställa att 

rätt dagsljusnivåer uppnås.  

  



51 
 

Den pedagogiska utvecklingen 
Den pedagogiska utvecklingen har varit stor, inte 

bara i skolmiljö utan även i andra delar av samhället 

som exempelvis i hemmet. I avsnittet presenteras 

den pedagogiska utvecklingens huvuddrag och hur 

undervisningen sett ut genom åren. Avsnittet tar 

även upp den inverkan olika pedagogiska arbetssätt 

har haft på utformningen av lärandeytor. Frågor 

som rör olika pedagogiska inriktningars lämplighet 

eller utelämnas. 

Primär-, sekundär- och tertiärskolor 

John Dewey, ansedd som den progressiva 

pedagogikens fader, har haft stort inflytande på den 

internationella och svenska utbildningspedagogiken 

(Östlund, 2017). Svenska skolor bygger till stor del 

på grundtankarna från amerikansk progressiv 

pedagogik. Således bedöms den progressiva 

pedagogikens inverkan på utformning av skolmiljöer 

till stor del applicerbar även för svenska skolor. 

1800-talets skolor var baserade på en 

växelundervisningsmodell med stora grupper av 

elever i ett enda stort klassrum ledda av en 

överlärare som i sin tur nyttjade lärjungar som 

medhjälpare för att leda undergrupper med elever 

(Burke & Grosvenor, 2008). Överläraren hade 

katedern längs ena rummets långsida, ett steg 

högre än elevernas bänkar (Kristenson, 2005).  

Under sent 1800-tal började modellen med det 

stora klassrummet segmenteras till vad som idag är 

våra standardklassrum med 25–30 elever och en 

mer lärarcentrerad undervisning (Markus, 1993; 

Burke & Grosvenor, 2008).  

Kristenson (2005) skriver även att övergången till 

klassrum initialt skedde med rörliga skiljeväggar 

men att en gemensam samlingsyta behölls för 

morgonbön, sång- och gymnastikövningar.  

Anna Törnquist, arkitekt, föreläsare och 

”skolhusexpert”, beskriver det traditionella 

klassrummet som, 

 ”…ett ca 60m2 stort rum, oftast rektangulärt med 

fönster längs ena långsidan och en ingångsdörr på 

den andra. Det finns variationer, men de är 

marginella. På ena kortväggen har en whiteboard 

ersatt griffeltavlan, ibland hänger en datorprojektor 

i taket. Rummet är inte alltid men förvånansvärt 

ofta möblerat för en förmedlingspedagogisk 

situation, med eleverna på rad vända mot läraren 

vid tavelväggen.” (Törnquist, 2014:1) 

Karin Brånebäck, lärare och föreläsare, beskriver 

arbetsflödet i ett traditionellt klassrum som 

följande,  

”pedagogen föreläser och står i fokus. Eleverna 

lyssnar och arbetar sedan självständigt den 

återstående tiden. Under den kvarstående tiden 

försöker pedagogen hinna runt och hjälpa eleverna” 

(Brånebäck, 2014) 

Författaren, Niel Postman lyfter fram fördelar med 

det traditionella klassrummet och citeras av 

Kristenson (2005), 

”Klassrummet är en 1800-talsuppfinning, och vi bör 

värdesätta vad det har att erbjuda. Det är i 

realiteten en av de få sociala organisationer vi har 

kvar, där konsekvens, gemensamma erfarenheter, 

social ordning, hierarki, kontinuitet och uppskjuten 

lusttillfredsställelse är viktigt.” (Kristenson, 2005) 

Från tidigt 1900-tal infördes en mer 

studentcentrerad modell för undervisningen som 

belyste vikten av social kontext, interaktion och lek 

mellan elever. En mängd arkitektoniska nyheter 

uppstod i form av lärandeytor såsom: laborationer, 

ateljéer, workshops och gymnastik. Skolorna som 

infört den nya undervisningsmodellen blev därmed 

mer sammankopplade med utemiljöer och praktiskt 

lärande. (Fischer, 2016) 

Efter andra världskriget och med modernismens 

framgång började det snabbt ökande antal elever 

och behovet av nya skolor tillgodoses. Detta ledde 

till massproduktion av traditionella klassrum, varav 

många fortfarande används idag. (Fischer, 2016) 

Emellertid förekom det också arkitektoniska 

lösningar på en ytterligare förändring i det 

pedagogiska arbetssättet. Under 1970 blev den 

öppna planlösningen i skolor populär då den 

återspeglade den utvecklade världen och 

möjliggjorde ett studentcentrerat konstruktivistiskt 

pedagogiskt arbetssätt. Enligt konstruktivistisk 

lärandeteori är förståelse beroende av elevernas 

möjlighet till interaktion med studiekamrater på ett 

flexibelt sätt (Fischer, 2016). Den öppna 

planlösningen ansågs under denna tid lämpad för 

detta arbetssätt. 
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Tabell 2 Primära lärandeytor enligt (Fischer, 2016) 

 

Under 1980-talet övergavs utformningen av öppna 

planlösningar till stor del och befintliga öppna 

planlösningar delades in i traditionella klassrum 

(Fischer, 2016). Fischer (2016) förklarar att det 

fanns många anledningar till misslyckandet med den 

öppna planlösningen; den anpassades dåligt till nya 

pedagogiska arbetssätt och flexibilitet blandades 

ihop med öppenhet. Törnquist (2017) menar att vi 

inte kan uppnå den önskade flexibiliteten genom att 

ta bort väggar utan föreslår att flexibilitet skapas 

genom variation av rum för olika ändamål. 

Medan många experiment med öppna 

planlösningar från 1970 uppfattades som 

misslyckade så har konstruktivistisk pedagogik 

sedan dess blivit allt mer vanlig globalt. Nu syns en 

övergång till den studentcentrala modellen för 

undervisning i utbildningssektorn med moderna 

kommunikationsteknologier och informationsflöden 

som är svåra att uppnå i traditionella klassrum.  

Till följd av detta har en våg av arkitektonisk 

experimenterande och innovation börjat synas i 

nybyggda skolor som möjliggör sådana pedagogiska 

arbetssätt. Istället för öppna planlösningar ser vi en 

mängd varierande sammansättningar av olika typer 

av mötesrum, gemensamma lärandeytor samt 

traditionella klassrum. (Fischer, 2016) 

Kartläggning av lärmiljöer  

Fischer (2016) undersökte ett urval av 59 stycken 

prisbelönta mellanstadieskolor som blivit byggda för 

och sade sig använda en modern pedagogik. Syftet 

var att kartlägga de olika skolornas planlösningar 

och innehåll samt koppling till pedagogik.  

Planlösningarna analyserades och likvärdigheter i de 

olika arkitektoniska planutformningarna kunde 

observeras. Vanligt förekommande studieytor var: 

’generella lärandeytor, ’gemensamma läroytor’, 

’studiegator’, ’öppet lärande’, ’lounge’, 

’samverkande lärande’, ’studio’, ’mötesytor’, 

’aktivitetsytor’ och ’avskilda ytor’. (Fischer, 2016)  

I svenska skolor är även ord som: kreativ yta, 

uppehållsyta, visten, arena och studieyta vanligt 

förekommande som lärmiljöer. 

I studien genomförd av Fischer (2016) analyserades 

det arkitektoniska skalet och dess möjligheter eller 

svårigheter till anpassning, alltså tog studien ingen 

hänsyn till hur ytorna inreddes eller nyttjades. Efter 

undersökning av planlösningarna utformades 

typologier för olika rumsliga kategorier (Fischer, 

2016). Med hjälp av en rumslig syntax analys 

kartlades olika sammansättningar av vanligt 

förekommande lärandeytor i skolorna. Ur detta 

identifierades sex primära kategorier av 

lärandeytor, se Figur 28 (Fischer, 2016). 

 

  

Rumslighet Utmärkande egenskap 

Klassrum Ett traditionellt klassrum är ca 40-60 m2 
och anpassat för 20-30 stycken elever. 
Om en öppen lärandeyta är fullt 
avskiljbar med flexibla väggar så 
klassificeras den som ett klassrum. 

Gemensam 
läroyta 

En gemensam lärandeyta är större än 
40m2 och går ej att avskilja till ett 
klassrum för 25 elever (eller mindre). 
Vidare är en gemensam läroyta inte del 
av något huvudsakligt transportstråk och 
således skyddad från förbipasserande. 

Studiegata En studiegata är en över 3 meter bred 
lärandeyta som ej går att avgränsa till 
klassrum. En studiegata är utsatt för 
förbipasserande då den är del av ett 
huvudsakligt transportstråk. 

Mötesyta En lärandeyta som är mindre än 40m2 och 
rymmer 5-20 elever. En mötesyta kan 
även nyttjas till seminarium, men det 
huvudsakliga kriteriet är att en mötesyta 
ej rymmer en traditionell klasstorlek. 

Fast 
funktion 

En lärandeyta anpassad för ett specifikt 
användande, exempelvis: bild, kemi, 
datorsal, musik etc. 

Utvändig 
läroyta 

En lärandeyta som är definierad på 
planlösning som integrerad del av den 
pedagogiska läroverksamheten, ofta 
benämnd utvändig lärandeyta eller 
utvändigt lärotorg. Enbart 
kompletterande öppning i klimatskal är 
inte tillräckligt för att klassificeras som 
tillgång till utvändig lärandeyta 
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Slutsatsen som Fischer (2016) drog från de moderna 

skolorna var att primära kategorier sällan var 

särskilda utan överlappning av lärandeytor ofta 

förekom. Vidare menar Fischer (2016) att 

åtskillnaden mellan studiegator och gemensamma 

lärandeytor är en viktig eftersom gemensamma 

lärandeytor innefattar större antal aktiviteter som 

kan utföras än vid studiegator. Studiegator förekom 

däremot oftare i de undersökta skolorna, vilket 

enligt Fischer (2016) kan bero på att studiegator ger 

bilden av en progressiv pedagogik medan den 

egentligen möjliggör ett fortsatt nyttjande av 

traditionella pedagogiska arbetssätt. Studiegator 

fungerar även till stor del som korridorsyta och är 

därför enklare att motivera inom en strikt budget 

där krav finns på traditionella klassrum (Fischer, 

2016).  

När olika typer av lärandeytor kartlagts undersökte 

Fischer (2016) kompositionerna av de olika ytorna. 

Det visade sig finnas en stor variation och Fischer 

(2016) menar att detta beror på att arkitektonisk 

innovation präglat av experimenterande. Fischer 

(2016) hänförde de undersökta planernas 

sammansättning till fem av generella plantyper som 

utgör ett ramverk vilket stegvis går från en 

sammansättning av traditionella klassrum till öppna 

planlösningar. Till varje plantyp finns detaljerade 

diagram över rumsliga sammansättningar samt 

generella diagram som beskriver rumsliga 

förbindelser. Det framtagna ramverket möjliggör en 

kategorisering av planlösningar i lärmiljöer. 

Fischer (2016) påpekar att alla planer inte passar in i 

ramverket men att det fortfarande är ett bra 

verktyg för att analysera det rumsliga 

experimenterandet som förekommer till följd av en 

ständigt föränderlig pedagogik. 

Fischers fem olika sammanställda plantyper är: 

1. Traditionella klassrum 

2. Traditionella klassrum med studiegata 

3. Flexibla klassrum 

4. Flexibel studiegata 

5. Dedikerade gemensamma studieytor 

Plantyperna beskrivs vidare i Figur 28 där Fischer 

(2016) använder plantyperna för att kategorisera 

olika planlösningar. Figur 28a beskriver bland annat 

den enligt Fischer (2016) vanligt förekommande 

sammansättningen av traditionella klassrum med 

korridor. 

Vidare i Figur 28b beskrivs plantypen traditionella 

klassrum med studiegata som gemensam lärmiljö. 

Denna planlösning är en anpassning av den 

traditionella planlösningen som introducerar en 

avskild miljö för lärande (Fischer, 2016). Däremot är 

de traditionella klassrummen fortfarande att klassa 

som avskilda solitärer och det går inte att få till ett 

internt flöde mellan de olika rummen (Fischer, 

2016). Det traditionella klassrummet med 

studiegata ansåg Fischer (2016) som en vanligt 

förekommande plantyp vilken representerar 

nyttjandet av en progressiv pedagogik där 

utbildningen till stor del fortfarande sker i form av 

lärarcentrerad undervisning i klassrum. 

I Figur 28c visas sammansättningen av flexibla 

klassrum med en studiegata. Flexibla klassrum är en 

lösning för föränderligt nyttjande där man kan 

praktisera en större mängd pedagogiska inriktningar 

medan användningsområdet går att omvända 

(Fischer, 2016). Törnquist (2017) påpekar att 

flexibilitet är ett ”farligt arkitektord” och tycker att 

vi måste bygga varierade rum och byta rum med 

varandra efter behov, för att uppnå flexibilitet 

genom variation. En vanligt förekommande lösning 

för flexibla lokaler är avskiljning med vikvägg eller 

blockvägg, vilket brukar förknippas med en dålig 

akustisk miljö (Fischer, 2016). 

Figur 28d beskriver plantypen flexibel studiegata, 

som ofta innehåller klassrum som kan öppnas mot 

studiegatan, lika som de ibland kan slås ihop med 

ytterligare ett klassrum och bli en större allmän 

läroyta. Samtidigt finns möjligheten att återgå till 

ett stängt klassrum. Jämfört med plantypen med 

traditionella klassrum med studiegata se Figur 28 så 

har den flexibla studiegatan högre grad av 

tillämpbarhet på grund av möjlighet att tillgodose 

behoven för fler typer av pedagogiska inriktningar. 

Problem som kan uppstå vid plantypen ”flexibel 

studiegata” är samma som vid ”flexibla klassrum”, 

det vill säga akustiska problem. (Fischer, 2016) 
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Figur 28 Fischers plantyper, Bildkälla: (Fischer, 2016) Editerad av: Jonathan Lindberg & Jacob Brismo 
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Figur 28e beskriver plantypen dedikerade 

gemensamma studieytor där en skyddad gemensam 

lärandeyta utgör kärnpunkten för 

sammansättningen och kan inte omvandlas till 

traditionella klassrum utan omfattande renovering. 

Sammansättningen av lärandeytorna för denna 

plantyp kan variera. Planlösningarna utgörs ofta av 

öppna planer där kopplingar till traditionell 

pedagogik är frånvarande.  

Sömlösa övergångar mellan gemensamma 

studieytor och korridor/studiegata är vanligt, 

dörröppningar saknas till stor del i och med den 

öppna planen. Enstaka traditionella klassrum kan 

förekomma som plats för presentationer, då ofta i 

koppling till studiegata eller gemensamma 

studieytor. (Fischer, 2016) 

Fischer skriver att kategoriseringen av 

plantypologier är problematiskt då det är många 

typer som ligger i gråzoner mellan två typologier. 

Därför föreslår Fischer att förenkla ytterligare och 

beskriva dessa konceptuella strukturer som tre 

väsentliga kategorier istället: traditionellt klassrum, 

flexibelt klassrum och dedikerad gemensam läroyta. 

(Fischer, 2016) 

Fischer (2016) beskriver att det finns flera typer av 

flexibilitet att ta hänsyn för vid utformning och 

bedömning av planlösningar. Möjligheten till 

anpassning eller förändring kan avse det 

arkitektoniska skalet, lösa delar och invändig 

inredning inom skalet, människor och aktiviteter 

eller institutionell ordningskontroll.  

Inom ramarna för det arkitektoniska skalet finns det 

enligt Fischer (2016) två typer av flexibilitet att ta 

hänsyn till. Den första omfattar 

omvandlingsbarheten från en traditionell 

behavioristisk pedagogik till en modern 

konstruktivistisk pedagogik och tillbaka. Den andra 

är på vilket sätt byggnaden möjliggör flexibla flöden 

mellan konstruktivistiska aktiviteter. Dessa två typer 

av flexibiliteter inom konstruktivistisk pedagogik kan 

särskiljas genom att förslagsvis kallas 

omvandlingsbarhet och flödesflexibilitet. (Fischer, 

2016) 

Fischer (2016) fann i sin undersökning att 44 % av 

de skolor som uppgav att de främjade pedagogisk 

förändring genom arkitektonisk innovation, faktiskt 

inte hade gjort några arkitektoniska förändringar i 

själva lärytorna. Utan där återfanns arkitektonisk 

innovation på de publika ytorna i lärmiljöerna i form 

av: studiegator, avskilda lärytor och utvändiga 

lärmiljöer. De primära lärytorna i detta fall, det vill 

säga, de traditionella klassrummen var isolerade 

från förändring. (Fischer, 2016) 

Fischer menar att traditionella planer och planer 

med dedikerade gemensamma ytor är mindre 

anpassningsbara än de omvandlingsbara planerna. 

Detta då det traditionella stängda klassrummet 

begränsar nya pedagogiska arbetssätt och den 

öppna planlösningen begränsar traditionellt 

lärande. På liknande sätt som det traditionella 

klassrummet förordar en lärarcentrerad pedagogik 

så kan irreversibiliteten hos den öppna 

planlösningen tolkas som att arkitekturen påtvingar 

lärare användning av nya pedagogiska inriktningar. 

(Fischer, 2016)  

Förskolor 

Det finns olika pedagogiska arbetssätt 

förekommande inom förskolor, där Montessori och 

Reggio Emilia är bland de vanligaste (Westholm & 

Rydsjö, 2015). 

Den svenska läroplanen för förskolor utkom första 

gången år 1998, den reviderades 2010 och är sedan 

dess inspirerad av Montessori- och framför allt 

Reggio Emilia pedagogiken. Reggio Emilia 

kännetecknas av att lyssna, dokumentera och 

reflektera samt genom att se olikheter som något 

värdefullt. Möten och samverkan utmärker 

arbetssättet och ofta finns en gemensam 

samlingspunkt som utgör skolans hjärta. Därför 

lämpar sig kompakta skolor med torglösningar som 

samlings-/genomgångsrum istället för korridorer vid 

utformning av förskolor med denna pedagogik. 

(Westholm & Rydsjö, 2015) 

Vilken pedagogik är aktuell idag? 

Idag verkar det pedagogiska arbetssättet gå mot en 

förändring, för att förstå denna behövs en förklaring 

kring krav som ställs på lärmiljöer och en 

beskrivning av förvärvad kunskap. 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov (Skolverket, 2011). Därför 

menar Törnquist (2017) att undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Törnquist (2017) anser att den 

traditionella klassrumssituationen inte är rätt sätt 

att uppnå skolverkets mål då den utgör en kollektiv 

undervisningssituation där samtliga elever med 

samma förutsättningar ska ta in samma 

kunskapsstoff. Törnquist (2017) tror att anledningen 

till varför de traditionella klassrummen fortsätter att 

dominera är för att det utöver läroplanen även 

måste tas hänsyn till kurs- och timplaner. Ur dessa 

planer framgår hur mycket tid varje elev ska lägga 

på ett visst ämne och skolinspektionen kontrollerar 

skolornas åtagande efter dessa, 

ämnesöverskridande undervisning blir således 

svårutformad (Törnquist, 2017).  
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 Syntes av litteraturgenomgång 
Syntesen syftar till att strukturera inhämtad 

information från litteraturgenomgången för att leda 

till lärdomar som slutligen kan ge ett 

gestaltningsresultat som besvarar frågeställningen. 

Syntesen är uppdelad i tematiska kategorier. 

 

 

Hur och varför dagsljus? 
Ljus är en fysikalisk entitet som efter att den träffar 

en yta antingen absorberas, reflekteras eller 

transmitteras. Ljuset mäts bland annat i storheterna 

illuminans med enheten lux och luminans med 

enheten lumens. Illuminans avser belysningsstyrka 

och utgör det kvantitativa mått som föreskrivs i 

bland annat den europeiska standarden vilken 

omfattar ljus och belysning för arbetsplatser. Där 

anges att en normal arbetsyta utan större krav på 

detaljuppfattning ska utformas så att den nås av 

300 lux. Det är också viktigt att det inte blir för stora 

kontraster över arbetsytan då risk för 

obehagsbländning uppstår.  

Reinhart (2014) menar att 300 lux är den 

belysningsstyrka där brukaren uppfattar ytan som 

dagsljusbelyst vilket innebär att behovet av 

artificiell belysning uteblir eller nedgår. Det utgör 

också tröskelvärdet vid en 

dagsljusautonomiberäkning vilket syftar till att 

undersöka vilken yta i ett rum som är dagsljusbelyst 

för halva tiden som lokalen nyttjas över ett helt år. 

Daylight Autonomy, Useful Daylight Illuminance 

samt Optimally Day-lit Area är exempel på dynamisk 

bedömning av tillgången till dagsljus. En dynamisk 

dagsljusparameter använder sig av väderdata för 

den specifika platsen vilket gör att beräkningen tar 

hänsyn till geografiskt läge, väderstreck, molnighet 

och tid på dygnet.  

Ett i designprocessen användbart mått på 

dagsljustillgång är Optimally Day-lit Area (ODA) som 

mäter belysningsstyrkan inom ett valfritt intervall, 

där det övre värdet är tio gånger högre än det lägre 

(exempelvis 300 och 3000 lux). Intervallet anses ta 

hänsyn till det ljus som faktiskt går att nyttja 

kvalitativt där för låga nivåer undviks, även värden 

som överskrider det högre tröskelvärdet för mer än 

5 % av den årligt undersökta tiden bortses från, 

dessa värden anses kunna orsaka obehagsbländning 

samt leda till ökad värmebelastning. Indikatorn ODA 

är användbart för att utvärdera olika 

designalternativ. Ett högre procentuellt värde på 

ODA innebär en ur dagsljussynpunkt bättre lösning. 

Vid dynamiska beräkningar av dagsljus hanteras 

stora mängder data vilket innebär att 

datorsimuleringar är ett nödvändigt verktyg. Ett 

program som validerats mot rådande 

internationellstandard är Radiance. (CIE, 2017)  

För en högre grad av integration kan Radiance 

integreras med modelleringsprogramvaran 

Rhinoceros 3D. Tillsammans med plug-in 

programvaran Grasshopper möjliggörs således 

modellering i 3D och sedan simulering av 

dagsljusprestanda i ett och samma program. 
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Integrationen möjliggör ett enkelt iterativt 

arbetsflöde, se Figur 35 över 

programvaruintegrering och arbetsflöde.  

För att resultaten ska motsvara verkligheten krävs 

att programvaran ställs in på rätt sätt. Felaktigt 

inställda parametrar har stor inverkan på resultatet.  

Ett annat mått på dagsljus är den statiska 

parametern dagsljusfaktor, till skillnad mot 

dynamiska parameterar beräknas dagsljusfaktorn 

under en normerad standardhimmel framtagen av 

CIE (2017). En dagsljusfaktor är möjlig att beräkna 

manuellt, men det är en tidskrävande process vid 

omfattande utredningar. Det går också att simulera 

dagsljusfaktor med hjälp av dator, exempelvis 

genom Radiance och Honeybee. Himlen som nyttjas 

vid simulering av dagsljusfaktor är en matematisk 

förenkling av en helt mulen himmel där strålningen 

från himmelsvalvet är tre gånger starkare i zenit än 

vid horisonten. Det innebär att dagsljusfaktorn är 

oberoende av plats, väderstreck och tid. Måttet blir 

på så vis lika över hela jorden. Dagsljusfaktorn 

presenterades första gången under 1800-talets slut 

och utgör idag tillsammans med en förenklad metod 

ett vanligt mått på tillgång av dagsljus i byggnader 

internationellt.  

Den förenklade metoden utgörs av en andel golvyta 

i relation till glasyta i ett sidobelyst rum. Ett vanligt 

värde som ska motsvara god tillgång till dagsljus är 

en fönsterarea större än 10 % av golvytan. För att 

nyttja tumregeln krävs att vissa förutsättningar är 

uppfyllda så som avskärmningsvinkel till 

intilliggande byggnader, ljustransmission hos 

glasytan samt bredd och höjdförhållandet på 

fönstret.  

Boverket ställer i BFS 2017:5, avsnitt 6:3 krav på god 

tillgång till dagsljus och hänvisar till standard SS 91 

42 01:1988 för kvantitativa mått som anses 

motsvara kravet. Om den förenklade metoden inte 

går att nyttja skall en handberäkning eller 

datorsimulering nyttjas för att beräkna 

dagsljusfaktorn varvid 1 % ska erhållas i 

vistelserummen. Ett vistelserum definieras som ett 

rum där stadigvarande arbete utförs, exempelvis en 

arbetsplats.  

De myndighetskrav som idag råder i Sverige 

härstammar från sent 80-tal och utreds i dagsläget 

för att svara på om de bör omformuleras och på så 

sätt bättre motsvara dagens byggande och 

möjligheter till att kunna genomföra 

datorsimuleringar. En av frågorna som ställs är 

huruvida det är realistiskt att ställa samma krav på 

ett sovrum som kök, vardagsrum, skolmiljö och 

sjukhus.  

Under mitten av 50-talet beskrivs det i den Kungliga 

Skolöverstyrelsens skriftserie (1955) att det i 

klassrum ska vara en dagsljuskvot på minst 2 % vid 

det sämst belysta arbetsbordet. Fönsterglasandelen 

i ett klassrum bör enligt kungliga skolöverstyrelsen 

också som norm överstiga 20 % av golvytan för 

skolor i fritt läge. Historiskt har det med andra ord 

föreskrivits en högre dagsljusfaktor för skolmiljöer.  

Ett argument mot att nyttja större fönster har varit 

att det medför ökad energianvändning. Rogers et al. 

(2015) menar att en väl utförd dagsljusdesign 

minskar kostnader genom att den artificiella 

belysningen används mindre och att dimensionering 

av VVS-installationers kan minskas. En 

dagsljusdesign kan medföra ett ändrat 

användarbeteende vilket i studien av Christoffersen, 

et al. (2016) anges vara den viktiga anledningen till 

att energibesparingar från elektrisk belysning kunde 

uppgå till 55 %. 

Flertalet studier (Nicklas & Bailey, 1996; Heschong 

Mahone Group, 1999; Heschong, Wright, & Okura, 

2002) har visat på både hälsomässiga fördelar och 

ökad prestation till följd av vistelse i dagsljus. 

Dokumenterad prestationsökning i dagsljus på 7–18 

% finns dokumenterad i en elevundersökning. 

Ytterligare en elevundersökning visar på 5–14 % 

ökad prestation i dagsljusbelysta skolor. Takfönster 

har visats kunna öka prestation med 19–20 %.  

Elever i tillfälliga och mobila klassrum visade sig 

prestera i snitt 17 % sämre på standardiserade 

tester. 

De hälsomässiga fördelarna är bland annat att 

dagsljus motverkar Seasonal Affective Disorder och 

synkroniserar kroppens cirkadiska rytmen. 

Dagsljusets specifika egenskaper som förändrad 

färgton och naturlig variation under dygnet och dess 

spektrala uppbyggnad är svår att återskapa 

artificiellt. Behovet av dagsljus kan alltså inte byggas 

bort med artificiell belysning. 
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Vad är en modern skolmiljö? 
 

Traditionellt har skolor utförts med ämnesspecifika 

salar och klassrum knutna till en årskull av barn. 

Klassrummen har utförts som rektangulära, sextio 

kvadratmeter stora sidobelysta rum där en 

behavioristisk pedagogik förmedlats genom ett 

lärarcentrerat utlärningssätt. Klassrummen har 

möblerats med rader av bänkar och läraren har 

hållit monologliknande föreläsningar längst fram. 

(Törnquist, 2014)  

Med en läroplan som ska ta hänsyn till individens 

behov börjar den tidigare behavioristisk 

pedagogiken att ersättas med en konstruktivistisk 

pedagogik. Konstruktivistisk pedagogik utgår från 

idén att lära av varandra och att läsa problem ur en 

realistisk kontext. Utbildningen utförs därför ofta i 

en variation av olika rum. (Törnquist, 2017) 

Variationen består av att rummen som utgör 

lärmiljön blir kan flerutnyttjas och anpassas. Breda 

studiekorridorer nyttjas bland annat inom 

utbildningen som studieytor.  

Utvecklingen idag rör sig mot att utforma 

yteffektiva kompakta skolmiljöer av ekonomiska och 

miljöeffektiva skäl. En konstruktivistisk pedagogik 

kan därmed anses passande då vad som tidigare var 

korridorsyta i en traditionell skola numera kan agera 

som studieyta, detta tillsammans med en tematisk 

undervisning kan minska den erforderliga arean. 

Däremot kan en sådan pedagogik ställa nya krav på 

dagsljus på grund av omklassificering till vistelseyta. 

Med en konstruktivistisk pedagogik och dess 

varierade rumsnyttjande ökar graden av 

verksamhetsplanering. Vid samnyttjande kan en sal 

behöva hantera olika krav vilket även kräver att 

projekteringen tidigt integrerar flera olika 

kompetenser för planering, exempelvis 

verksamhetskunniga och dagsljussakkunniga. 

Fischer, (2016) presenterar en metod för 

utvärdering av skolors planlösningar. Denna metod 

utgår ifrån skolans arkitektoniska skal och 

kategoriserar lärytor i olika rumstyper som 

sammanställts till olika plantyper. Fischer, (2016) 

menar att man ur plantyperna kan utläsa hur de 

olika ytorna nyttjas och dra paralleller till nyttjad 

pedagogik.  
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Hur utformas en skolmiljö för dagsljus? 
Möjligheten att påverka dagsljustillgången i en skola 

är störst tidigt i designprocessen. För att nå 

holistiskt bra byggnadsprestanda kan en Integrerad 

Designprocess (IDP) nyttjas. Användandet av IDP 

belönas inom miljöcertifieringssystemet LEED. IDP 

bygger på att tidigt integrera olika discipliner i 

processen och utifrån en grunddesign iterativt 

utföra analyser som underlag för designbeslut. 

Vid bedömning av dagsljus kan två kategorier av 

simuleringar utföras: statiska och dynamiska. 

Statiska simuleringar beräknar kvantitativa värden 

under en helmulen himmel och dynamiska tar 

hänsyn till platsens klimat genom nyttjande av en 

väderdatafil. 

Av dynamiska beräkningsmetoder är speciellt UDI 

och ODA lämpliga vid jämförande av olika 

utformningsalternativ. 

Historiskt sett har tre våningar ansetts vara ett 

maximum för skolbyggnader (Kristenson, 2005). 

Vid framtagandet av vårt gestaltningsförslag ska 

utformningen grunda sig på lärdomar från teori och 

studieobjekt. Dynamiska simuleringsindikatorn ODA 

kommer iterativt nyttjas för att utvärdera och 

motivera designval. 

Lärdomarna från den genomförda 

litteraturgenomgången som valts att ta med till 

gestaltningsarbetet är: 

• Möjligheten att påverka dagsljustillgången 

är högst tidigt i designprocessen 

• Tidig integration av 

dagsljussakkunnig/dagsljusdesigner i 

designprocessen är viktigt 

• Max djup på lärandeytor är mellan 7,2 - 7,8 

meter beroende bland annat på antal 

fönsterriktningar. (Education Funding 

Agency, 2013) 

• Höga fönsteröppningar med smala profiler 

rekommenderas för djup ljusinträngning. 

• Förhållandet mellan rumshöjd och 

rumsdjup är viktigt, 3 meter rumshöjd vid 

7,2 meter rumsdjup eller 

3,3 meter rumshöjd vid 7,8 meter rumsdjup 

rekommenderas av (Education Funding 

Agency, 2013). 

• 30–40 % WWR rekommenderas av: 

(Traberg-Borup, Grau, & Johnsen, 2005), 

(Bodart & De Herde, 2002), (Dubois & 

Flodberg, 2013), (Education Funding 

Agency, 2013) samt  (Tzempelikos & 

Athienitis, 2007). 

• 25 % WWR rekommenderas på interna 

väggar för sekundärt ljus via ljusgårdar. 

• Olika dagsljuslösningar rekommenderas i 

olika väderstreck 

• Höjden på ett atrium bör vara mindre än 

2,5 x bredden (Reinhart, 2014) 

• Takfönster bör utgöra 2–5 % av takarean, 

upp till 8 % om exempelvis djup ljusbrunn 

(Reinhart, 2014) 

• WHH-faktor mellan 1,0 – 2,0 i rum med 

traditionella persienner. WHH-faktor 2,5 i 

rum utan dynamisk solavskärmning.  
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Figur 29 Fas 3 av arbetsprocessen. 

Metod 
Valet av metod för undersökning av studieobjekt 

samt gestaltning utgår ifrån litteraturgenomgång 

och syntes ifrån densamma. Den del av 

arbetsprocessen som avser vår undersökning av 

studieobjekt samt vårt gestaltningsarbete finns 

beskriven i Figur 29, arbetsprocessen i sin helhet 

finns beskriven i Figur 1. 

Ett urval av skolor med varierande egenskaper, 

lösningar och förutsättningar studeras i syfte att 

utforska och dra slutsatser kring valda 

utformningsstrategier och detaljlösningar. Skolornas 

dagsljusfaktor simuleras och testas mot gällande 

myndighetskrav för dagsljus. Även fönsterglasandel 

samt övrigt rumsgeometriska data beräknas utifrån 

inhämtat ritningsunderlag. I samtliga skolor har 

vistelserum och delar av rum där man kan tänkas 

vistas mer än tillfälligt undersökts. 

För inhämtning av empiriskt material rörande 

studieobjektens uppbyggnad har Stockholms stads 

stadsbyggnadskontor samt Täby kommuns 

bygglovsavdelning nyttjats för att finna 

ritningsunderlag till berörda studieobjekt.  

Skolorna modelleras utifrån inhämtat material i 

Rhinoceros 3D, simulering utförs sedan med hjälp 

av Grasshopper och Radiance. Studieobjekten har 

även fungerat som referens och inspiration under 

gestaltningsarbetet. 

Sammanställning av resultat och rumsgeometriska 

data sker i Excel. Simuleringsresultat jämförs sedan 

mot rummens specifikationer för att kunna dra 

slutsatser kring utformning. Studieobjektens 

planlösningar analyseras enligt Fischers (2016) 

plantyper. 

Resultaten från undersökningen ligger tillsammans 

med resultat från syntesen till grund för 

gestaltningsförslaget. Den nyttjade dagsljusdesign 

processen bygger på IDP-metoden beskriven av 

(Larsson, 2009). 

Gestaltningsförslaget utgår areamässigt från en av 

de undersökta skolorna för att skapa referensramar 

samt möjliggöra jämförbarhet.  Förslaget ämnar ha 

en utmanande modern arkitektur för att visa på 

möjligheter med en dagsljusdesignprocess. 

Utformning av förslaget utgår ifrån en modern 

pedagogik vars aktualitet grundar sig på genomförd 

litteraturgenomgång samt observationer i Bilaga T . 

Under gestaltningsarbetet används simuleringar av 

dagsljusvärden iterativt, statiska värden som DF, 

VSC och skuggstudier samt det dynamiska 

indikatorerna ODA och DGP beräknas och ligger till 

grund för jämförelse av olika utföranden.  

De kritiska arbetsmomenten utgörs av: 

• Bestämning av kriterier för urval och val 

av studieobjekt 

• Inhämtning av material för studieobjekt 

• Modellering av studieobjekt och 

simulering 

• Sammanställning av resultat från 

simulering och analys 

• Utifrån designprocess och studieobjekt 

bestäm skolans omfattning och läge 

• Gestaltningsförslag 

o Problemformulering 

o Volymkoncept 

o VSC-simulering 

o Skuggstudie 

o Omarbetning av volym 

o Programframtagande, med stöd i 

resultat från studieobjekten 

o Funktionssammansättning 

o Framtagning planlösning 

o Utveckling av 3D-modell 

o Dagsljusfaktoranalys 

o Optimally Day-lit Area analys och 

designiterationer 

• Resultat och analys av 

gestaltningsförslag 
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Urval 
Examensarbetet undersöker dagsljusförhållanden i 

befintliga och nya skolmiljöer på förskole- och 

grundskolenivå, urvalet karaktäriseras av olika 

pedagogisk inriktning, storlek och typ av byggnad 

men är samtliga uppförda/uppförs i modern tid. 

Urvalet har gjorts i syfte att undersöka olika typer av 

skolbyggnader för att verifiera hur gestaltningen 

påverkat dagsljustillgången. 

Totalt har fem stycken skolor undersökts, tre av 

dem är förskolor och två är grundskolor. Genom 

urvalet fås ett brett spektrum av flera typer av 

gestaltningslösningar med olika förutsättningar. 

Etablering i befintligt hus och tillbyggnad i känslig 

miljö, nybyggnation med miljöcertifieringar, 

skolverksamhet i flerbostadshus inom en tidsenlig 

urban kontext och förtätningsexploatering. Kriterier 

för urvalet har varit: 

• Objekt som är uppförda från år 2010 till 

objekt med planerat färdigställande år 2019 

• Objekt med ambitioner om miljöcertifiering 

genom miljöbyggnad och objekt utan 

uttalade ambitioner 

• Objekt som är tidstypiska för sin 

utformning, traditionella klassrum med 

korridor till den kompakta kärnan och 

flerutnyttjande av flexibla rum och torg 

• Två av objekten ska vara förskolor och tre 

av objekten ska vara grundskolor, privata 

eller kommunala. 

• Samtliga objekt ska ligga i 

Stockholmsområdet för liknande faktorer 

som kan ha påverkat projekten samt enkel 

tillgång till material om objekten. 

Studieobjekt 
Information om studieobjektens uppbyggnad och 

funktion inhämtades från Stockholms stads 

stadsbyggnadskontor samt Täby kommuns 

bygglovsavdelning. Materialet som inhämtades 

utgjordes av bildfiler. Valet av undersökta ytor har 

begränsats till rum där vistelsen antas 

stadigvarande och där verksamheten som avses 

bedrivas i rummet är av utbildande karaktär eller 

används som kontor för lärare eller övrig personal. 

Exempel på rum som inte utvärderas är toaletter, 

korridorsytor, skotorg och entréer. Rum som 

utvärderats ryms inom den kategorisering som 

Fischer (2016) beskriver som klassrum, gemensam 

läryta, studiegata, mötesyta och fast funktion. I 

ritningsunderlagen har lärmiljöer benämnts på olika 

sätt vilket lett till att en stringent kategorisering 

utförts utifrån modellen beskriven av Fischer.  
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Bobergsskolan 
Bobergsskolan i Norra djurgårdsstaden ritad av Max 

arkitekter är planerad att färdigställas till hösten 

2019. Skolan kommer att bestå av en nybyggd del 

och en etablering i två äldre byggnader i antikvariskt 

känslig miljö från åren 1915 och 1940, se Figur 30. 

Skolan är utformad för att erbjuda inspirerande, 

trygga och mångsidiga lokaler till de planerade 900 

eleverna från förskoleverksamhet till årskurs sex för 

att sedan byggas ut till årskurs nio. Byggnaden 

kommer att inrymma hemvisten, specialsalar, 

skolkök och administration. Idrottsverksamhet 

kommer att utföras i en extern idrottshall på andra 

sidan gatan. Den totala bruttoarean uppgår till 

8 850 m2 fördelat över de flera våningarna och 

volymerna. Byggnaden står delvis i souterräng där 

sockelvåningen binder samman samtliga delar av 

skolan. Projektet har strävat efter att skapa 

överraskande rumsligheter med ljusföring och 

genomblickar och ämnas att miljöcertifieras genom 

miljöbyggnad. (Skolfastigheter i Stockholm AB, 

SISAB, u.å.a)    

Sammanställd information finns redovisad i Tabell 9. 

Tabell 9 Bobergsskolan, sammanställande information 

Egenskap Kommentar 

Plats Småviltsgatan 
6/Gasverksvägen 31, 
Östermalm 

Brutto area 8 850 m2 

Verksamhetstyp Kommunal 

Indelning Förskola, låg- och 
mellanstadium, F-6 

Miljöcertifiering Miljöbyggnad, målbetyg 
oklart. 

Byggnadstyp Fristående 

Produktion Nyproduktion och etablering i 
befintliga byggnader 

Färdigställt 2019 

 

  

Figur 30 Bobergsskolan bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Brinkskolan 
Målet med Brinkskolan som är en kommunalt 

driven verksamhet i Täby har enligt arkitekterna 

varit att skapa en skolmiljö som sätter lärandet i 

första rummet. Link arkitektur som vart ansvarig 

arkitekt har haft ansvar för yttre- och inre 

gestaltning såväl som verksamhetsbeskrivning där 

resultatet mynnat ut i en skola för 400 låg- och 

mellanstadieelever och 100 förskoleelever. 

Illustration över Brinkskolan finns presenterad i 

Figur 31. Verksamheten bedrivs över en 7200 m2 

stor yta i en sammanhållen men indelad 

byggnadsvolym i två plan. Platsen omges av en 

villastruktur och tallrik blandskog vilket resulterar i 

en lågt hållen byggd horisont. Projektet 

färdigställdes 2015 och är certifierat mot 

miljöbyggnad nivå guld. Utformningen av skolan har 

inriktats mot god överblickbarhet vilket resulterat i 

att korridorer saknas och ett centralt nav som håller 

samman bygganden innehållandes entré, matsal, 

aula och bibliotek. Materialval har valts för att 

kontrastera övergångarna mellan funktioner och i 

det centrala navet utgörs den främst av ljusa 

material i trä. Rummen i skolbyggnaden 

kontrasterar varann genom storlek, öppenhet och 

aktivitetsnivå. (LINK Arkitektur, u.d.)  

Sammanställd information finns redovisad i Tabell 

10. Som framgår av Tabell 10 är skolan certifierad 

för Miljöbyggnad guld, det finns däremot ingen 

information från Swedish Green Building Council 

som beskriver huruvida indikatorbetyget för 

dagsljus uppnås till guld i Brinkskolan. 

Tabell 10 Brinkskolan, sammanställande information 

Egenskap Kommentar 

Plats Vallabrinksgränd 6, Täby 

Brutto area 7 200 m2 

Verksamhetstyp Kommunal 

Indelning Förskola, låg- och 
mellanstadium, F-6 

Miljöcertifiering Miljöbyggnad guld (manual 
2.0) 

Byggnadstyp Fristående 

Produktion Nyproduktion 

Färdigställt 2015 

 

  

Figur 31 Brinkskolan, bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Zinket 
Förskolan Zinket arbetar med att erbjuda 

intressanta möten där glädje, lärande och 

utforskande är fokusområden. Illustration över 

skolan finns presenterad i Figur 32. 

Zinket ingår i SISAB:s koncept Framtidens förskolor 

ritad av Sweco Architects och utgör den minsta 

typen av förskola med fem avdelningar fördelade på 

två plan. De två andra koncepten omfattar förskola 

med sex respektive åtta avdelningar också fördelat 

på två plan. Sammanhållande för de tre koncepten 

är den kompakta skolbyggnaden som utgår från 

torget eller allrummet som ett nav i verksamheten. 

Centralt placerat finns trappan som förbinder de två 

våningsplanen som samtidigt fungerar som en 

ålderseparation. Det som skiljer konceptet med fem 

avdelningar från de andra större är storleken på de 

gemensamma ytorna. Annars hålls planlösningen 

relativt lika varandra. Tanken med konceptet är att 

byggnadsprogrammet ska återkomma medan 

klimatskalet anpassas efter tomten och den urbana 

kontexten som byggnaden ska verka inom. Det 

innebär exempelvis att solavskärmning kan 

anpassas efter de förutsättningar som råder på den 

specifika platsen. För kommunen ska detta innebära 

minskade kostnader och snabbare processer 

eftersom projekteringen är färdig. (Skolor i 

Stockholm AB, 2012; Skolor i Stockholm AB, u.å.) 

Sammanställd information finns redovisad i Tabell 

11. 

 

 

Tabell 11 Zinket, sammanställande information 

Egenskap Kommentar 

Plats Kanngjutargränd 24A, 
Hässelby-Vällingby 

Brutto area Ca 900 m2 

Verksamhetstyp Kommunal 

Indelning Förskola 

Miljöcertifiering Miljöbyggnad silver 
(manual 2.0) (Indikator 
dagsljus, brons) 

Byggnadstyp Fristående 

Produktion Nybyggnation 

Färdigställt 2014 

 

 

  

Figur 32 Zinket förskola, bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Paletten 
Paletten är en modern förskola som karaktäriseras 

av sin färgstarka och unika formsliga gestaltning, se 

Figur 33. Förskolan har ritats av arkitekterna Tham 

och Videgård och har utgått ifrån barnets 

perspektiv. Arkitekturen präglas av en lekfullhet och 

hållbarhet vilket också förmedlas via pedagogiken. 

Den runda böljande formen ska inspirera till rörelse 

utomhus och inomhus. I klimatskalet har fönster 

med varierad storlek placerats lekfullt genom 

alternerande bröstningshöjd vilket ska öka 

kontakten mellan ute och inne för både barn och 

vuxna. (Vasakronan, u.å.)  

Över vissa fönster har fasadens lamellraster dragits 

förbi för att filtrera direkt solljus och behålla 

fasadens sammanhållna integritet. Skolbyggnaden 

inrymmer sex avdelningar, tre på varje våning. 

Utöver det gemensamma torget finns specialsalar 

för vattenprojekt och konst, rum för lugn aktivitet 

och vila samt det egna klassrummet. Nominerad till 

årets Stockholmsbyggnad 2011. Sammanställd 

information finns redovisad i Tabell 12. 

Tabell 12 Paletten sammanställande information 

Egenskap Kommentar 

Plats Huvudfabriksgatan 18-20, 
Hägersten-Liljeholmens 

Brutto area 1 124 m2 

Verksamhetstyp Kommunal 

Indelning Förskola 

Miljöcertifiering LEED Guld (2015) 

Byggnadstyp Fristående 

Produktion Nybyggnation 

Färdigställt 2010 

  

Figur 33 Paletten förskola, bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Sjötorget 
Förskolan Sjötorget har etablerats i ett 

nyproduktionsområde där detaljplanen inte 

markanvisat friliggande förskolebyggnader. 

Sjötorget placerades i entréplanet på ett 

flerbostadshus i kvarterstrukturen där lokalen i 

tidigt skede kunde skräddarsys efter en 

förskoleverksamhet. Rotstein arkitekter som ritade 

kvarteret utformade även förskolan, markerad i 

Figur 34. En funktionsbeskrivning kom in tidigt i 

processen och programmet fick påverka planens 

disposition och fasadutformning efter förskolan 

specifika behov. Utformningen av förskolan syftade 

till att bjuda in till kreativitet och lek. Förskolan har 

en mindre gård på flerbostadshusets innergård och 

lokalerna är uppdelade i fyra avdelningar, två för 

äldre barn och två för yngre. En korridor binder 

samman avdelningarna och avslutas i ett 

gemensamt torg. Sjötorget var nominerad till årets 

Stockholmsbyggnad 2013. 

Tabell 13 Sjötorget, sammanställande information 

Egenskap Kommentar 

Plats Marieviksgatan 47, Hägersten-
Liljeholmen 

Brutto area 475 m2 

Verksamhetstyp Kommunal 

Indelning Förskola 

Miljöcertifiering Ingen 

Byggnadstyp Etablerad i flerbostadshus 

Produktion Nybyggnation 

Färdigställt 2013 

 

  
Figur 34 Sjötorgetsförskola, bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Modellering och simulering 
I det här avsnittet presenteras metoden för att 

skapa en digital tredimensionell modell i Rhino för 

de byggnader som undersökts i urvalet samt hur 

dagsljusberäkningarna för DF, ODA och DGP utförs i 

Grasshopper med Honeybee och Ladybug. Metoden 

beskriver hur beräkningarna utförs och hur de 

sedan analyseras. Arbetsflödet för 

dagsljussimulering samt förklaring över de nyttjade 

programmens sammansättning finns beskriven i 

Figur 35. Det valda arbetsflödet valdes då 

möjligheten till att nyttja ett integrerat arbetssätt 

mellan modellskapande och analys av modell fanns. 

En förutsättning var att renderingsmotorn Radiance 

gick att integrera då Radiance är en validerad 

programvara. 

Modellering 

För att dagsljusberäkningar ska kunna genomföras 

med Radiance behövs en komplett tredimensionell 

modell över scenen som ska beräknas. Det innebär 

att den omkringliggande bebyggelsen, 

terrängförhållanden och huset som ska analyseras 

måste modelleras.  

Som grund för modellernas uppbyggnad ligger 

ritningsunderlag som inhämtats från 

stadsbyggnadskontoret i berörda kommuner. Det 

erhållna materialet för byggnaderna består av 

inskannade plan-, fasad-, och sektionsritningar i pdf 

eller annat bildformat.  

De inskannade ritningarna har importerats i Rhino 

och har där utgjort ett tvådimensionellt underlag 

och mall. Som underlag för den omkringliggande 

bebyggelsen har detaljplaner innehållandes 

fotavtryck och plushöjder använts för att modellera 

upp byggnaderna som en enkel tredimensionell 

volym. Till den omkringliggande bebyggelsen räknas 

byggnader som ligger inom 50 meter från den 

undersökta skolan alternativt har stor inverkan för 

resultatet och kan då ligga längre bort. 

Ingen möblering modelleras då rummen kravställs 

genom funktionskrav. Undantaget görs vid 

simulering av Daylight Glare Probability som är ett 

kvalitativt krav vilket tar hänsyn till möblers 

inverkan. 

Vid modelleringen i Rhino används enheten meter 

och en noggrannhet på 0.001 meter för samtliga 

ytor modelleras som ”surfaces” eller ”meshes”. 

Solida volymer delas därför upp i dess ingående ytor 

före simulering. En ”surface” i Rhino har en ut- och 

insida, normalvektorn utgår från den sidan som 

presenteras som utsida. För fönster riktas normalen 

utåt mot ljuskällan som i det här fallet är 

himmelsstrålning. För ytskikt på utsidan av 

byggnaden och omkringliggande bebyggelse vänds 

normalerna på samma sätt. För innerväggar, dörrar 

och karmar och golv vänds normalerna in i rummet 

där ljuset reflekteras. Lager skapas för respektive 

byggdelstyp och lager som inte används för 

simuleringen rensas.  

 

  

Figur 35 Programvaruintegrering och arbetsflöde för dagsljussimulering. 
Bildkälla: Jacob Brismo & Jonathan Lindberg 
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Optiska egenskaper 

Fastställande av reflektansvärden har skett i samråd 

med extern handledare för att återspegla ett så 

verkligt dagsljusförhållanden som möjligt i skolorna. 

Se Tabell 14 för vilka lager som används och vilka 

reflektanser som kopplas till dessa. Ytor som utgör 

en del av analysen modelleras som plana, övriga 

ytor modelleras enligt underlag.  

Reflektansen för byggnadsdelarna antas jämt 

fördelad över rött, grönt och blått spektrum och 

materialens ytskikt antas vara helt diffusa vilket 

innebär att ingen spekulär reflektion sker. 

Transmittansen hos de modellerade fönstren sätts 

ett schablonvärde på 0,70. Fönster modelleras med 

karm, smyg och spröjs i de fall som de är 

närvarande. Ifall spröjsens utbredning är mindre än 

fem centimeter modelleras dessa inte utan ersätts 

med en lägre total ljustransmittans. Detta sker 

genom att transmittansen minskats proportionerligt 

mot den yta som spröjs och karm annars avskärmat 

för modelleringen har tumregeln för karmandel 

använts och satts till 20 %. Vid beräkningen har inte 

nedsmutsning tagits hänsyn till och då fönstret 

bestått av flera glasskikt modelleras det yttersta 

eftersom de optiska egenskaperna för det 

sammansatta fönstret sätts till ett lager. På grund av 

att noggrannheten för beräkningen delvis påverkas 

av storleken hos scenen tas hänsyn till huruvida 

spröjs modelleras eller inte, se avsnitt om Radiance. 

 

Istället ändras transmittansen i fönsterglaset. 

Terrängen runt byggnaden modelleras som ett plan 

och dimensioneras efter storleken på scenen som 

ska beräknas. En tumregel enligt Mardaljevic (2011) 

är att terrängen bör ha en dubbelt så stor 

utbredning som scenen sett både till horisontell och 

vertikal maximal utbredning. Träd och annan 

vegetation utelämnas vid modelleringen trots de 

har inverkan på resultatet. Eventuella invändiga 

dörrar som modelleras, modelleras med fram och 

baksida eftersom en utebliven dörr annars ”sväljer” 

ljus och öppningar mellan rum modelleras som 

öppningar. Finns det invändiga glasväggar eller 

fönster anpassas reflektionen till,  

1,0 − 𝑓ö𝑛𝑠𝑡𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑙𝑗𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑡𝑎𝑛𝑠 

för att inte överskatta reflektansen inomhus. Ingen 

teknisk installation modelleras i undertak utan taket 

modelleras som en enkel yta. För golvytor 

utelämnas socklar och andra mindre detaljer. 

Balkonger och loftgångar modelleras noggrant då de 

har stor inverkan på dagsljustillgången och där 

räcken finns modelleras en transparent yta med en 

transmittans om 0,20 som ett generellt värde. Är 

det uppenbart slutet eller med stor öppenarea 

anpassas det till antagna värden. 

Alla opaka material modelleras som plastic material 

i Honeybee och transparenta material som glass 

materials 

Resultatet presenteras som ett mesh med en 

upplösning av 0,3 meter mellan knutpunkterna 

vilket ger ett överskådligt resultat för vidare 

tolkning och export.  

För att säkerställa att resultaten som erhålls är av 

hög precision och fås under rimliga tidsförhållanden 

sätts parametrarna vid dagsljusberäkning till de 

angivna i 

Tabell 15. 

Tabell 15 Inställningar av parametrarna som styr indirekt ljus. 

Parametr
ar för 
indirekt 
ljus 

Statisk 
beräkning/

Hög 
precision 

Dynamisk 
beräkning/Medel 

precision 

Dynamisk 
beräkning/L
ågprecision 

-ab 8 5 5 

-ad 2048 2048 512 

-as 512 2048 128 

-ar 512 64 16 

-aa 0,08 0,02 0,25 

 

Studieobjekten utvärderas både genom simulering 

men även för dess uppfyllande av den förenklade 

beräkningsmetoden. Areor läses ur ritningsunderlag 

och de modeller som arbetats fram. Resultatet från 

dagsljussimuleringen av de fem skolorna 

sammanställs tillsammans med rumsgeometriska 

data i ett Exceldokument för analys. 

 

  

Objekttyp Lagernamn Reflektans/övrigt 

Fasad Fasad_0.3 0,3 

Yttertak Yttertak_0.3 0,3 

Innertak Innertak_0.8 0,8 

Omkringliggand
e bebyggelse 

Bebyggelse_0.
2 

0,2 

Innerväggar Innerväggar_0
.5 

0,5 

Golv Golv_0.3 0,3 

Terräng Terräng_0.2 0,2 

Glas Glas_0.7 0,7 

Fönsterkarm Fönsterkarm_
0.8 

0,8 

Fönstersmyg Fönstersmyg_
0.8 

0,8 

Balkong Balkong_0.3 0,3 

Undersida 
Balkong 

UndersidaBalk
ong_0.7 

0,7 

Balkongräcke Balkongräcke_
0.X 

Beror på typ och 
indelning 
(förenklat 
transparent lager) 

Lanterninglas Lanterninglas_
0,5 

0,5 

Invändiga glas Invändigaglas
_0,8 

0,8 

Solavskärmning Solavskärmnin
g_0,8 

0,8 

Beräkningspunk
tnät 

- Utbredning: 0,1–
0,5 m in från 
vägg, 0,5m 
avstånd mellan 
punkterna, 0,8 m 
ovan golv. 

Halvrumspunkt
er 

DF_halvrumsp
unkter 

Halva rumsdjupet, 
0,8 m ovan 
golvyta. 

DGP punkt DGP_punkt - 

Tabell 3 Objekttyp, lagernamn och reflektans 
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Figur 37 Beräkning andel öppenarea 

Bestämma specifik transmittans 

Studieobjekten Paletten och Zinket använder fast 

solavskärmning genom ribblameller och perforerad 

plåt. I Palettens fall beräknas en ny transmittans för 

fönsterglaset och för Zinkets balkongräcke beräknas 

transmittansen istället för schablonvärde.  

För att bestämma effekten av den avskärmande 

ribblamellfasaden för Paletten modelleras ett 

testrum där dagsljusfaktorn beräknas över ett 

vertikalt plan. Det vertikala planet placeras där 

fönsterglaset normalt sitter. Eftersom ribborna som 

modelleras är relativt små (50x50 mm) sett till dess 

utbredning används inställningar i Honeybee för 

högre precision se Tabell 16.  

Tabell 16 Parametrar för indirekt ljus vid simulering av 
fönsterglas transmittans för förskolan Paletten 

Parametrar för indirekt ljus Mycket hög 
precision 

-ab 8 

-ad 4096 

-as 1024 

-ar 1024 

-aa 0,01 

 

Transmittansen utgick från värdet 0,7 enligt Tabell 

14 och kompenserades genom att skillnaden 

beräknades mellan ett obstruerat fönster och ett 

utan solavskärmning se Figur 36. Simulerat värdet 

för fönster utan raster uppgick till 31,05 DF % och 

för fönster med solavskärmning uppgick värdet till 

9,24 DF %. 

Den nya transmittansen beräknas enligt,  

(
9,24

31,05
∙ 0,70) ∙ 100 = 20,8 [%] 

Utifrån det beräknade värdet för transmittansen 

användes två typer av lager för fönsterglas i 

Rhinomodellen istället för att använda modellerade 

rasterverk.   

För att bestämma effekten av det perforerade 

plåtrastret på delar av fasaderna för Zinket 

beräknades en andel öppenarea utifrån ett taget 

fotografi. Det beräknade öppenvärdet 58 %, enligt 

Figur 37, användes senare som ljustransmittans i 

DF-simulering. Plåtrastret bedömdes ha försumbar 

tjocklek och därav behövdes ej något testrum 

skapas för att beräkna transmittans. 

  

Figur 36 Simulering av transmittans för fönster utan raster (vänster) och med raster 
(höger) 
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AF-metoden 

Den förenklade metoden beräknades enligt 

standarden SS 91 42 01:1988 för studieobjekten. 

Fönsterareor, bröstningshöjder och 

avskärmningsvinklar lästes ur modellerna som och 

sammanställdes i Excel för att kunna behandlas.   

Dagsljusfaktor 

Indikatorn dagsljusfaktor simuleras för samtliga 

studieobjekt samt gestaltningsförslaget. Simulering 

utfördes med punktformig dagsljusfaktor då 

metoden finns refererad till i myndighetskraven. 

Ytan som ska analyseras sätts till lagret, Golv_0.3 

enligt Tabell 14 och utgörs av det som i 

ritningsunderlaget benämns som färdigt golv i 

vistelserum. I de fall där golvytan till viss del 

samnyttjas med korridor delas ytan upp i två eller 

flera delar. Delning sker efter ytans förväntade 

användning se Figur 38.  

För gestaltningsförslaget simulerades DF efter att 

VSC och skuggstudie utförts. Processen skedde 

iterativt tillsammans med indikatorn ODA och DGP 

och strävade efter att samtliga rum skulle uppfylla 

1,0 % DF. 

Mätpunkter 

mätpunkter ut så som det beskrivs i standarden SS 

91 42 01:1988, vid halva rumsdjupet, en meter in 

från mörkaste sidovägg och 0,8 meter ovan golv. För 

sidobelysta rum sattes två punkter ut och den med 

lägst simulerat värde valdes för att representera 

rummets slutgiltiga resultat. För rum med fönster i 

fler än en vägg delades förfarandet för att 

bestämma placeringen upp i två fal. Ett fall där det 

enbart fanns ett fönster i en av väggarna varvid 

beräkningspunkter placerades ut enligt det första 

exemplet i Figur 39. Därefter ses till fall två där det 

andra fönstret ses som det enda fönstret och två 

punkter placerades ut vid de två sidoväggarna. 

Totalt sattes då fyra punkter ut inför simulering. Ur 

resultatet valdes sedan den beräkningspunkt som 

redovisade högst DF [%] av de två punkter som 

rapporterade lägst värden. Denna punkt benämndes 

DFpunkt. Se det andra exemplet i Figur 39 vilket 

förklarar metoden.  

VSC-simulering 

För gestaltningsförslaget var den första indikatorn 

som nyttjades den vertikala himmelskomponenten 

(VSC). Indikatorn användes för att utvärdera 

fasadens tillgång till direkt himmelsljus. För 

simuleringen sattes samtliga yttre ytor som avses 

undersökas till VSC_Analys, ett analyslager i 

Grasshopper/Honeybee. I gestaltningsförslaget 

sattes fasad-, terräng- och yttertakslager för analys. 

Resultatet presenteras i ett VSC diagram. 

Skuggstudie 

Efter VSC-analys av konceptet utfördes en 

skuggstudie. Skuggstudien avgränsades till att 

utvärdera de timmar där eleverna brukar skolan och 

påverkas av solljusets variation. Från 9:00 till 16:00 

totalt sex timmar. Resultatet från skuggstudien 

analyserades sedan för att kunna bedöma antalet 

soltimmar på platsen, solens vinkel till ett 

horisontellt plan på marken, i fall någon del av 

byggnaden avskärmas och i sådana fall kunna 

avgöra hur solljuset kommer att falla in under 

morgon, lunch och eftermiddag. Ur analysen kunde 

Figur 38 Delning av två sammanfallande ytor 

Figur 39 Placering av mätpunkter 
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solavskärmningens grundläggande designprinciper 

bestämmas. Exempelvis, inom vilket vinkelintervall 

avskärmningen behöver begränsa infallande solljus 

och ifall fönstret till största del kommer att träffas 

av direkt himmelsljus eller direkt solljus 

Optimally Day-lit Area analys  

Efter att skugganalysen bearbetats kunde 

modelleringen fortsätta och program samt 

planlösningar arbetades fram. Utefter ritningarna 

som tagits fram i Rhino i 2D modellerades två 

representativa volymsnitt ur skolan upp, specifikt 

för att analyseras vidare. Snitten modellerades med 

fönstersättning och gällde som princip för övriga 

delar av skolan. Snitten valdes till att omfatta olika 

väderstreck och dagsljuslösningar. Efter att 

fönstersättning bestämts simulerades ODA för 

samma antal rum. ODA valdes då det på ett 

effektivt sätt kombinerar styrkorna från UDI och ASE 

samlat i en indikator. Tröskelvärdena sattes till 300 

lux för det undre och 3000 lux för det övre. Tiden 

som analyserades för var samma som för 

skuggstudien, mellan 9:00 och 16:00. Efter 

simuleringarna gjordes ändringar för 

fönsterplacering, val av fönstertyp och utarbetning 

av solavskärmning. Efter varje förändring gjordes ny 

simulering och analys av resultatet. För ODA 

analyserades överbelysta punkter över 3000 lux där 

det fanns risk för bländning och överhettning samt 

underbelysta punkter där det fanns mindre än 300 

lux. När resultaten för ODA bestämdes itererades 

DF ytterligare för att verifiera designen mot 

myndighetskraven.    

Daylight Glare Probability 

Den sista indikatorn att användas för att simulera 

och iterativt utvärdera gestaltningsförslaget var 

Daylight Glare Probability, risken för 

obehagsbländning. Ur resultaten för ODA valdes 

rum ut med de högsta värdena. Rummen där 

diagrammet visar störst röd yta i förhållande till 

analysyta. Därefter bestämdes en punkt i rummet 

motsvarande en sittande person ögonhöjd på 1,25 

meter eller stående person med en ögonhöjd på 

1,65 meter ovan golv. Observationsfältet bestämdes 

till en riktning mot en tänkt White board eller tv-

skärm på väggen. Punkten sattes till lagret 

DGP_punkt enligt Tabell 14. Resultaten från DGP 

nyttjades sedan för att utveckla 

solavskärmningslösningarna för att hantera 

obehagsbländning. I de fall där det uppstod konflikt 

mellan två eller fler indikatorer så utgick processen 

efter att erhålla en DF större än 1,0 % i första hand.   
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Figur 40 Modifierad bild över den Integrerade Designprocessen med berört område markerat. Bildkälla: (Larsson, 2009) 

Gestaltningsförslag 
Problemformulering och val av designprocess 

Den nyttjade metoden för gestaltningen grundar sig 

på den Integrerade Design Processen (IDP). 

Gestaltningen omfattar allt från konceptuell design 

till rumsutformning. Dagsljusanalyser har 

kontinuerligt använts och ligger till grund för design- 

och utformningsval. 

Det utförda gestaltningsarbetet enligt IDP finns 

markerat i Figur 40 där markerat område motsvarar 

de berörda stegen. Designprocessen sträcker sig 

från en preliminär konceptuell design till en 

utvecklad programidé med planlösningar och fasad. 

Det färdiga förslaget fokuserar på god 

dagsljustillgång och möjliggör en modern 

pedagogisk verksamhet.  

Liksom bl.a. Mikael Parknäs beskrev utformningen 

av den nya Kvibergsskolan i Göteborg under 

konferensen Framtidens skol- och förskolemiljöer 

2017 kommer gestaltningsförslaget utformas med 

hänsyn till tematisk undervisning och flexibilitet 

genom en variation av rum. För fullständiga 

observationer från konferensen, se Bilaga T . 

Gestaltningsförslaget ämnar resultera i en god 

dagsljusdesign för ett konstruktivistiskt pedagogiskt 

arbetssätt, dagsljuslösningarna ska integreras i 

arkitekturen och samspela med varandra för att 

bygga upp det slutgiltiga fasaduttrycket.  

Problemformulering genom att definiera mål och 

avgränsningar för gestaltningsförslaget: 

• Ett ramverk för programmets innehåll togs 

fram utifrån en genomgång av 

studieobjektet Bobergsskolan, en F-9 skola 

beskriven i siffror: 

o Ca 900 elever 

o Ca 9000 m2 

o Ca 10 m2/elev 

• Gestaltad skola ska vara anpassad för en 

konstruktivistisk pedagogik i det avseende 

att den innehåller en variation av 

verksamhetsrum och möjliggör en 

studentcentrerad tematisk undervisning. 

• Arkitektur för att påvisa möjligheterna med 

dagsljusdesign och nyttjande av en 

dagsljusdesignprocess 

Den gestaltade skolan är geografiskt situerad i 

Stockholmsområdet på en tomt utan avskärmande 

bebyggelse eller växtlighet. Detta för att tillämpade 

lösningar inte ska utgå från en bestämd plats 

explicita förutsättningar. Lösningarna ska kunna 

vara tillämpbara över ett större geografiskt område. 
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Designprocessen 
Tillvägagångssättet för utförandet av 

gestaltningsförslaget finns visualiserat i Figur 41. 

Initialt togs en konceptuell design fram, ett 

formspråk bestämdes därmed och byggnadsvolymer 

analyserades med hjälp av Vertical Sky Component 

och årliga solstrålningsanalyser. Sedan utformades 

planlösningarna utifrån det framtagna ramverket 

baserat på Bobergsskolan. Planframtagandet 

utvecklades av en funktionssammansättning där 

funktionsytorna utgår ifrån ramverkets 

referensprojekt, se exempel i Figur 42. 

Initialt användes tumregler för dagsljus och hänsyn 

togs även till väderstreck och dess olika 

ljusegenskaper vid förläggning av funktioner. 

Byggnadsvolymerna itererades för att 

överensstämma med planlösningarna. När 

planlösningar och kunde fönsteröppningar i 

klimatskalet planeras på rumsnivå, därefter utfördes 

ODA- och DF-simuleringar för att jämföra och 

iterera fram goda öppningslösningar. Vid planering 

av fönsteröppningar togs även hänsyn till rummets 

avsedda verksamhet och siktmöjligheter.  

 

 

  

Figur 41 Tillvägagångssätt för framtagning av gestaltningsförslag 

Figur 42 Exempel funktionssammansättning inom volymer. 
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Resultat och analys av studieobjekt 
 

Ett sammanställt resultat baserat på undersökning 

av de fem skolorna finns redovisat. Dessutom finns 

resultat för respektive skola redovisat på rumsnivå. 

Parametrar som fönsterglasandel, dagsljusfaktor, 

rumsdjup och Window Head Height finns 

redovisade för varje rum.  

För det sammanställda resultatet jämföres 

fönsterglasareametoden och rumsgeometriska data 

med de simulerade dagsljusfaktorresultaten i en 

rumspunkt så som definierad enligt Boverkets 

byggregler. Dessa resultat analyseras sedan för att 

finna samband för goda dagsljuslösningar. Den 

sammanfattade delen omfattar även en 

sammanställning av resultat för olika 

rumskategorier. 

Efter den sammanfattande delen presenteras 

resultatet för de enskilda skolorna där enskilda 

skolors rumskategorier analyseras. 

I avsnittet redovisas resultatet genomgående med 

grafer och tabeller som utgår från bilagorna H-L där 

fullständiga Excelblad och simuleringar finns 

redovisade för respektive skola. 
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Figur 43 Fördelning av skolor och antal undersökta rum 

Brinkskolan
80 st
38%
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Figur 45 Fördelning av godkända/ej godkända rum, DF 

Ej godkända 
rum

118 st
56%

Lärsal/Klassrum/
Allrum
35 st

Torg/Hemvistytor
/Uppehållsyta

1 st
0%

Övriga rum
35 st
17%

Grupprum
21st
10%

Sammanfattande resultat  
Nedan presenteras ett sammanfattande resultat där 

samtliga undersökta rum sammanställts och 

redovisas.  

Ingen av skolorna klarar i sin helhet 

myndighetskraven på god tillgång till dagsljus, se 

Figur 43. Antal och rumsfördelning för de 

undersökta skolorna presenteras i Figur 44. Kravet 

är binärt formulerat vilket innebär att ett rum 

antingen är godkänt eller underkänt, på samma sätt 

är en skola underkänd om det visar sig att ett rum 

som anses vara ett vistelserum är underkänt. 

Resultatet visar att 47 stycken rum enligt AF-

metoden klarar myndighetskraven se Figur 45. 

Samtidigt visar AF-metoden att 164 stycken av de 

totalt 211 undersökta rummen inte klarar 

myndighetskraven.  

En anledning till att många rum underkänns enligt 

AF-metoden är att metoden inte blir applicerbar vid 

de fall där ett av de kriterier som metoden omfattas 

av inte uppfylls. Det går då nämligen inte att med 

hjälp av den förenklade metoden avgöra med 

säkerhet huruvida rummet kommer klara kravet på 

god tillgång till dagsljus eller inte. Vid undersökning 

av dagsljusfaktorn med hjälp av datorsimulering 

ökar andelen godkända rum till 93 stycken se Figur 

46. Andelen rum där metoden är applicerbar ökar 

till att omfatta samtliga rum.  

Procentuellt sett är det ovanligt med rum där 

fönsterarean är mindre än 10 % av golvytan för de 

undersökta studieobjekten. Bortsett från de rum 

utan fönster och de med fönster ej mot det fria, har 

87 % av rummen en fönsterglasandel över 10 % 

vilket borde ge en rimlig chans att klara 

dagsljusfaktorn. Fortfarande är det bara 44 % av 

rummen som uppmäter en dagsljusfaktor över 1,0 

%. Dock kan glasarean behöva öka då andra 

byggnader skärmar av dagsljuset. Det kan också 

behövas andra lösningar vid höga och djupa rum. 

Medelvärdet över fönsterglasandel för samtliga 

skolor är större än riktvärdet på 10 %. Men vid 

simulering visar det sig inte vara en garant för att 

uppfylla kravet. Som trendlinjen i Figur 49 Samband 

mellan dagsljusfaktor och areaandel fönsterglasvisar 

behövs i regel en fönsterglasareaandel över 20 % för 

att dagsljusfaktorn ska överstiga 1,0 %.  

En stor andel av rummen med en dagsljusfaktor 

större än 1 % utgörs av grupprum se Figur 46. 

Denna typen av rum utgör också en stor andel av de 

rum som inte är godkända. En anledning till det är 

att de ofta är placerade på ett sätt så att de inte har 

fönster mot det fria. I de fall där de har fönster mot 

det fria är de i regel också godkända. Vid simulering 

är det bara tre av 20 stycken grupprum med fönster 

mot det fria som inte klarar kraven. Detta beror på 

att rumsdimensionerna ofta är så små att 

fönsterglasarean inte behöver vara stor. Att placera 

grupprum inåt i byggnaden är en vanlig lösning i 

studieobjekten och utgör i vissa avseenden en 

buffert mellan lektionssalar där ett grupprum 

placeras mot fasad med fönster mot det fria och det 

andra grupprummet placeras innanför utan fönster 

mot det fria. Det resulterar i att det ena 

grupprummet mäter en relativt hög dagsljusfaktor 

och det inre grupprummet uppmäter ingen eller 

väldigt låg dagsljusfaktor. 

En ytterligare anledning till varför flera rum inte 

uppfyller kriterierna för AF-metoden är 

rumsdimensionerna. I 75% av fallen är klassrum 

eller lärosalar större än de intervall som anges i 

standarden och av de rum som faller inom 

intervallet är det företrädesvis förskolorna som 

uppfyller kriterierna. Totalt uppfyller 59 % av 

klassrummen, lärosalarna, allrummen och 

hemvisterna en dagsljusfaktor större än 1,0 % där 

den enskilt största anledningen till att de 

underkänns beror på avskärmningsvinkel och 

rumsdjup. Resultatet som redovisas i Figur 47 

Samband mellan rumsdjup och DF visar att rum 

med ett större djup än fem meter har svårigheter 

att uppfylla en dagsljusfaktor större än 1,0 %.  

Efter sammanställningen visar det sig att en andel 

större eller lika med 0,4 WHH relativt rumsdjup ökar 

möjligheten att uppfylla 1,0 % dagsljusfaktor se figur 

Figur 48. Det innebär att Window Head Height bör 

uppgå till åtminstone 40 % av rumsdjupet.   

  

  

Uppfyller myndighetskrav 0/5 
Antal undersökta skolor 5 st 

Antal grundskolor 2 st 
Antal förskolor 3 st 

Antal undersökta rum 211 st 
Area Undersökta Rum/Total Area 9 492m2/18 549m2 

Antal rum lämpliga för AF 47 st 
Antal rum, AF > 10 % 46 st [22 %] 

Antal rum, DFpunkt > 1,0 % 93 st [44 %] 
Genomsnittlig DFpunkt 0,98 % 

Afmedel 23 % 
Af <10 % 47 st 

Figur 43 Sammanställt resultat av samtliga undersökta rum. AF 

= Fönsterglasandel, DFpunkt = Punktformig dagsljusfaktor. 

Godkända
47 st
22%

Ej godkända
164 st
78%

Figur 44 Fördelning av godkända/ej godkända rum, förenklad metod. 
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Om ett grupprum utformas med ett rumsdjup kring 

3,5 meter med en fönsterglasareaandel över 20 % 

kommer det med största sannolikhet enligt 

resultaten från simuleringarna uppfylla 

myndighetskraven. Grupprum utan fönster mot det 

fria kommer enligt resultaten ha svårigheter att 

uppfylla kraven. Dagljusfaktorn för grupprummen 

överlag är fortfarande relativt låg, kring 1,4 % och 

2,5 % vilket är under 5 % och inte innebär någon 

större risk för obehagsbländning eller överhettning 

enligt SS-EN 15251.  

Klassrum och lärosalar 

Utifrån insamlade data kan inte ett bestämt 

rumsdjup utläsas för när klassrum uppfyller 

dagsljusfaktorn 1,0 %. Snittdjupet för ett klassrum 

är 6,3 meter och medelvärdet för dagsljusfaktorn 

uppgår till 1,0 % med en fönsterglasandel på 25 %, 

marginal över de 10 % som rekommenderas. 

Medianvärdet för de 59 undersökta rummens 

dagsljusfaktor hamnar på 1,03 % vilket innebär att 

drygt hälften av de undersökta rummen ligger ovan 

eller under 1,0 %. Det innebär att det för 

klassrummen är andra faktorer än rumsdjupet som 

avgör huruvida de kommer att tillgodose 

dagsljuskravet. Av de 59 undersökta rummen har 11 

stycken en avskärmningsvinkel större än 30 grader. 

Av de 11 rummen är sex stycken underkända vilket 

innebär 55 %. Av de rum med stora 

avskärmningsvinklar är det företrädesvis Sjötorget 

och Bobergsskolan som uppvisar problem att 

uppfylla dagsljusnivåerna. Brinkskolan som delvis 

också har höga avskärmningsvinklar klarar ändå 

myndighetskraven, detta beror på att majoriteten 

av fönsterna per klassrum ej har 

avskärmningsvinklar.  

Hemvisten och Uppehållsytor 

Hemvisten är rum som används under olika delar av 

dagen. I flera fall finns ett torg, uppehållsyta eller 

hemvistyta per avdelning, en mötesplats och 

gemensam yta att använda. Den moderna skolans 

planlösning nyttjar ofta de gemensamma ytorna 

under utbildning genom flexibel möblering eller 

vägglösningar. Ytan hamnar i en gråzon 

definitionsmässigt. Om rummet nyttjas som lärosal, 

vistelserum ställs krav på direkt dagsljustillgång. 

Detta kan bli problematiskt om möbler nyttjas som 

rumsavskiljning eftersom dessa inte modelleras vid 

dagsljusfaktorberäkningar. Endast ett av de 28 

stycken simulerade hemvisterna, uppehållsrummen 

eller torgen uppfyller kravet på 1,0 % dagsljusfaktor. 

Rummet som klarar kravet är centralt placerat som 

en studiegata med uppehållsrum och klassrum på 

ömse sidor. Rummet har försetts med takfönster 

som släpper in dagsljus effektivt och dagsljusfaktorn 

uppgår till 3,3 % i den punkt som placerats vid den 

mörkaste sidoväggen. Utöver studiegatan i 

Brinkskolan uppnår inget annat av de undersökta 

rummen kravet. Generellt är hemvisten och 

uppehållsrum större än klassrum och därför 

djupare, snittdjupet hos ett rum är 9,7 meter med 

ett medelvärde för dagsljusfaktor på 0,3 % och en 

fönsterandel på 11 %. Räknas rum bort som inte har 

fönster mot det fria ökar medelvärdet till 0,4 % och 

alltså inte nära 1,0 %. Fönsterglasandelen för denna 

rumskategori ökar till 15 % då rum utan fönster mot 

det fria inte medräknas.

  

Figur 46 Samband mellan rumsdjup och DF 
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Figur 47 Samband mellan förhållandet för WHH/rumsdjup och DF 

Figur 48 Samband mellan dagsljusfaktor och areaandel 
fönsterglas 
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Figur 49 Bobergsskolan, fördelning av rumskategorier 
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Bobergsskolan 
Nedan presenteras resultat över skolans betyg som 

helhet samt en sammanställning av undersökta 

rum. Rumsfördelningen presenteras i Figur 51. 

 

Bobergsskolan är en av de två grundskolor som 

undersöktes och resultatet visar att skolan i sin 

helhet inte uppfyller kravet på god tillgång till 

dagsljus enligt myndighetskraven, se Figur 50. 

Bobergsskolan karaktäriseras av fyra huskroppar 

som hålls samman genom en bottenvåning i 

suterräng. De olika volymerna består två äldre 

delar, en låg verkstadsbyggnad från 1915 som nu 

tillsammans med en tillbyggnad från 1940 utgör 

entré till skolan tillsammans med skolhälsa, 

mediatek och hemkunskap. De två nya 

husvolymerna inrymmer lärosalar, hemvistytor, 

matsal, fasta funktioner och gemensamma lokaler. 

Vid bevarandet av de äldre byggnaderna har också 

fönstersättningen behållits se Figur 53, 

informationsbubbla 5. Där stora fönster i den äldsta 

byggnadsvolymen släpper in mycket ljus och de 

bågformade fönstren med vinklade smygar i den 

tillbyggda delen sprider ljuset jämt med mindre 

kontrastverkan.  

De två nya byggnadskropparna har en rationell 

fönstersättning där ett fåtal olika fönstertyper 

används. I huvudsak används två typer av fönster, 

en större med en fönsterglasarea om 4,4 m2, se 

Figur 53, informationsbubbla 4 och ett mindre med 

en area om 3,3 m2. De stora fönstren finns enbart 

representerade i bottenvåningen, våningarna ovan 

använder det mindre fönstret.  

Plantyp 

Bobergsskolan fragmenteras horisontellt genom att 

skolan är uppdelad i olika volymer. Centralt finns 

den gemensamma matsalen vilket förbinder 

volymen för mindre barn med de för äldre barn. 

Sett till volymen som ska husera de mindre barnen 

finns en gemensam central entré kring vilken 

planlösningen är speglad. Entrén fungerar som en 

kommunikationslinje vertikalt och horisontellt där 

hemvisteytan möter och tar vid för att sedan skapa 

en sammanhållen avdelning med en variation av 

lärosalar, ateljé och grupprum. Hemvistytan kan 

flexibelt delas upp i två separata delar.  

I volymerna för de äldre barnen återfinns skolans 

huvudentré, mediatek, administration och 

skolhälsa. Innanför entrén finns matsal och det 

vertikala stråk som förbinder bottenvåningen med 

de andra våningarna upp till ritsalen högst upp. På 

samma sätt som i volymen för de yngre barnen är 

det första rummet efter ett sammanbindande stråk 

en hemvistyta som skapar en nod varifrån lärosalar, 

ateljéer och grupprum utgår. 

Plantypen för Bobergsskolan skulle kunna utgöras 

av vad Fischer (2016) beskriver som blandning 

mellan en flexibel studiegata och traditionella 

klassrum med studiegata. Anledningen skulle kunna 

vara att lärandet fortfarande sker genom 

lärarcentrerad pedagogik samtidigt som anpassning 

gjorts för att utveckla lärandet mot en mer 

progressiv pedagogik eller möjliggöra för att 

lokalerna ska kunna nyttjas vid olika pedagogiska 

inriktningar. 

Rumskategorier 

Lärosalar 

Lärosalarna i skolan är generellt sidobelysta där 

distributionen varierar mellan höger och vänster. 

Lärosalarna i den tillbyggda delen från 40-talet har 

fönster i två riktningar och då samtidigt ett fönster 

mer än de övriga som har fyra fönster. Rumsdjupet 

ligger inom 6,2–7,8 meter, där det övre värdet 

tillhör lärosalarna i tillbyggnaden med fönster i två 

riktningar. För 17 av de 18 lärosalarna är 

fönsterglasarean i relation till golvytans area inom 

intervallet 19–23 %. Ett rum i bottenvåningen med 

den större fönstertypen uppmäter 29 %.  Samtliga 

rum ligger inom det intervall där resultatet från det 

sammanställda resultatet visar att en dagsljusfaktor 

bör hamna runt 1,0 %. Resultatet visar att enbart 44 

% av lärosalarna klarar myndighetskravet. De 

lärosalar som klarar kraven är de som ligger högt 

placerade i byggnaden och därmed har en låg 

avskärmningsvinkel alternativt kompenserar en 

högre avskärmningsvinkel genom större fönster.  

Hemvistytor 

Hemvistytorna uppvisar större problematik än 

lärosalarna. Det stora rumsdjupet och fönstertypen 

gör det svårt uppnå tillräckliga dagsljusnivåer. 

Sydfasaden har gestaltats med en fast 

solavskärmning i form av en skalmur med 

perforeringar framför fönstren se Figur 53 och 

pratbubbla 3. Resultatet av simuleringen visar att 

solavskärmningen har stor effekt för dagsljusfaktorn 

i rummet. Ingen hemvistyta uppfyller kravet på 1,0 

% dagsljusfaktor vid halva rumsdjupet. Snittet för 

hemvisternas fönsterglasaandel uppgår till 15 %, 

rumsdjupet beräknas till mellan 7,8 och 14 meter, 

merparten av rummen är belysta från två sidor med 

ett snitt WHH på 2,7 meter. 

  

Uppfyller myndighetskrav NEJ 
Antal Undersökta Rum 85 st 

Area Undersökta Rum/Total Area 5 074 m2 / 8 850 m2 

Antal Rum Lämpliga För AF 18 st 
Antal rum, AF > 10 % 18 st [21 %] 

Antal rum, DFpunkt > 1,0 % 35 st [41 %] 
Genomsnittlig DFpunkt 1,2 % 

AFmedel 29 % 
AF <10 % 18 st  

Figur 50 Sammanställt resultat av samtliga undersökta rum. AF 

= Fönsterglasandel, DFpunkt = Punktformig dagsljusfaktor. 
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Grupprum 

Grupprum är den vanligast förekommande 

rumskategorin för Bobergsskolan, de förekommer 

med fönster, utan fönster och också med fönster ej 

mot det fria. De utgör 22 % av de godkända 

rummen och sett till sin rumskategori är 52 % 

godkända. Anledningen till varför det är en stor 

andel underkända rum trots sin ringa golvarea och 

rumsdjup på i snitt 11 m2 och 3,6 meter beror på att 

de ofta ligger placerade djupt in i skolbyggnaden 

utan fönster mot det fria. 

Övriga rum 

Bobergsskolan ligger i suterräng vilket innebär att 

vissa rum placerats under mark utan fasad med 

fönster mot det fria. För musiksalen har detta lösts 

genom att placera ett takfönster vilket gör att de 

kvantitativa nivåerna av dagsljus uppfylls se Figur 

53, informationsbubbla 2. För Ateljén, hemvistytan 

och pedagogarbetsrummet har en annan lösning 

använts för att släppa ner dagsljuset. Öppningar i 

bjälklaget innanför klimatskärmen vid skotorget 

bildar ljusbrunnar ner i rummen under. 

Pedagogarbetsrummet uppfyller 

dagsljusfaktorkravet på 1,0 % medan hemvistytan 

och ateljén underkänns. Pedagogarbetsrummet har 

ett rumsdjup som innebär att det ljus som faller in i 

rummet sprids över de utplacerade mätpunkterna 

och inte mycket längre. För hemvistytan och ateljén 

med annan rumsgeometri uppfylls då inte kraven. 

Lösningen är på så sätt känslig för hur rummet 

utformas i relation till ljusbrunnen. Även ritsalen 

och målerirummet på våning fem har takfönster, 

vilket för målerirummet är den enda möjligheten till 

ljusinsläpp, se Figur 53, informationsbubbla 1. 

Även för mycket ljus är problematiskt, i rektorns 

rum och ett angränsande samtalsrum uppnås 

dagsljusfaktorvärden på 7,5 % respektive 8,1 % 

vilket skulle kunna orsaka bländning. En 

solavskärmningslösning skulle förmodligen här 

behövas under delar av dagen se Figur 53, 

informationsbubbla 6.  

I Figur 52 presenteras antalet rum och fördelningen 

av rumskategorier efter dess simulerade resultat. 

Procentandel beskriver respektive rumskategoris 

andel av totalt antal godkända rum. Den 

fullständiga simuleringen redovisas i Bilaga E  
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Figur 50 Bobergsskolan, antal och fördelning av rumskategorier 
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Figur 51 Bobergsskolan, axonometri med informationsbubblor. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Brinkskolan 
Nedan presenteras resultat över skolans betyg som 

helhet samt en sammanställning av undersökta 

rum. 

 

Brinkskolan är en andra grundskolan som 

undersökts. Skolan, som klassats med miljöbyggnad 

guld färdigställdes 2015 och innehåller även en 

förskola utöver årskullarna 1–6. Resultatet visar att 

skolan i sin helhet inte uppfyller kravet på god 

tillgång till dagsljus enligt myndighetskraven, se 

Figur 54. Anledningen till det oöverensstämmande 

resultatet kan bland annat vara olika reflektans och 

transmittans för byggdelarna eller val av undersökta 

rum.  

Brinkskolan karaktäriseras huvudsakligen som en 

sammansatt huskropp som brutits i en vinkel. Vid 

närmare anblick är skolan av tre separata 

huskroppar, sammanbundna av en bred gemensam 

studiegata, stora fasadglaspartier och ett tätt tak 

med takfönster. Skolan är i två plan, i det nordöstra 

hörnet av våning 1 är en förskola placerad. I övrigt 

är skolan en grundskola som är indelad i hemvister, 

trots det har skolan traditionella storlekar på 

klassrummen. Den breda studiegatan nyttjas delvis 

som matsal men även som studietorg. De olika 

hemvistena angränsar mot studiegatan med ett 

uppehållsrum som övergångsrum, detta resulterar i 

att uppehållsrummen sällan har fönster mot det 

fria. Studiegatan har flera takfönster vilka 

tillsammans med tilltagna fasadpartier förser 

matsal, studietorg, läsyta och lästorget med 

dagsljus, se Figur 57, informationsbubbla 2 och 4.   

I övrigt finns skolsköterska, kurator, personalrum, 

kök samt traditionella fasta funktioner för: syslöjd, 

träslöjd, ateljé/bild/NO, musik och rörelserum. 

Fasaderna präglas huvudsakligen av en varierade 

fönstersättning med kvadratiska fönster med olika 

storlekar och bröstningshöjd, se Figur 57, 

informationsbubbla 6.  

Plantyp 

Brinkskolan med sina två våningar och stora öppna 

gemensamma ytor är en ganska utbredd skola med 

en tilltagen central studiegata. Studiegatan som 

bland annat innehåller studietorg och matsal 

förbinder skolans husvolymer och blir en naturlig 

mötesplats. 

Delen som innehåller förskola har en separat 

groventré och är i övrigt utformad likt 

grundskoledelarna med en uppehållsyta utan 

fönster mot det fria som en övergångsyta. 

Allrummen ligger ytterst i fasad och har i den mån 

möjligt fönster i två riktningar. Samtliga allrum 

klarar myndighetskraven.  

I volymerna för de äldre barnen återfinns skolans 

huvudentré, matsal, administration, skolhälsa, 

musikrum, ateljé och slöjdsalar. Kapprum finns i 

anslutning till varje uppehållsrum. 

Plantypen för Brinkskolan skulle kunna utgöras av 

vad Fischer beskriver traditionella klassrum med 

studiegata, med tillägget att övergångsrum i form av 

uppehållsrum nyttjas vilket skapar hemvistliknande 

avdelningar. Anledningen till denna plantyp skulle 

kunna vara att lärandet fortfarande sker genom 

lärarcentrerad pedagogik samtidigt som 

anpassningar gjorts för att verka nyttja en mer 

progressiv pedagogik. Utformningen av skolan har 

inte tagit steget helt mot en progressiv pedagogik 

och möjliggör således att lokalerna kan nyttjas för 

olika pedagogiska inriktningar i framtiden. 

  

Uppfyller myndighetskrav NEJ 
Antal Undersökta Rum 80 st 

Area Undersökta Rum/Total Area 3 012 m2 / 7 200 m2 

Antal Rum Lämpliga För AF 2 st 
Antal rum, AF > 10 % 2 st [2,5 %] 

Antal rum, DFpunkt > 1,0 % 40 st [50 %] 
Genomsnittlig DFpunkt 1,0 % 

AFmedel 21 % 
AF <10 % 25 st  

Figur 54 Sammanställt resultat av samtliga undersökta rum. AF 

= Fönsterglasandel, DFpunkt = Punktformig dagsljusfaktor. 
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Figur 52 Brinkskolan, fördelning av rumskategorier 

Figur 53 Brinkskolan, antal och fördelning av rumskategorier 
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Rumskategorier 

Fördelning av rumskategorier, se Figur 55 samt 

Figur 56. Figur 56 beskriver procentandel respektive 

rumskategoris andel av totalt antal godkända rum. 

Klassrum och allrum 

Klassrummen i skolan är generellt sidobelysta där 

distributionen varierar mellan höger och vänster. 

Samtliga klassrum har, tack vare indrag i fasad, 

fönster i två riktningar. I genomsnitt har 

klassrummen 4,5 fönster och allrummen tre fönster. 

Samtliga klassrum och allrum har ett rumsdjup på 

ungefär 6,2 meter. Fönsterglasarean varierar mellan 

19-42 % med ett medelvärde på 25 % av golvytan 

för samtliga lärosalar. Trots höga fönsterglasandelar 

är ingen av lärosalarna lämplig för AF-metoden, 

anledningen är att samtliga rum har för stor area, 

men även anledningar som avskärmningsvinkel pga. 

utrymningstrapp eller byggnadsdelar förekommer.  

Samtliga rum ligger inom intervallet från det 

sammanlagda resultatet för att klara en 

dagsljusfaktor på 1,0 %. 86 % av de undersökta 

lärosalarna visade sig klara dagsljusfaktorkravet. 

Anledningen till att några lärosalar ej klarade kraven 

tros bero på en kombination av: fönsterstorlek, 

fönsterplacering och en lägre Window Head Height. 

Detta då samtliga lärosalar i övrigt har liknande 

förutsättningar. 

 

 

 

Uppehållsytor och studietorg 

Uppehållsytorna uppvisar större problematik än 

lärosalarna. Det stora rumsareorna och framför allt 

frånvaron av fönster gör det problematiskt att 

uppnå tillräckliga dagsljusnivåer. Samtliga 

uppehållsrum underkänns med en genomsnittlig 

dagsljusfaktor på 0,04 %. Studietorgets 

dagsljusfaktor är 3,32 % till följd av stora 

fasadglaspartierna och takfönster. Genomsnittlig 

fönsterglasandel är 2 % för uppehållsrummen och 

studietorgets fönsterglasandel är på 56 %.  

Frånvaron av fönster ställer frågor kring hur 

uppehållsrummen är tänkt att nyttjas. I detta fall 

fungerar de som en buffertzon mellan klassrum och 

korridor/studiegata och liknar således en 

föränderlig hemvistyta. Det är möjligt att 

uppehållsytan inte alls används som pedagogisk yta 

och bör då ej bedömas som vistelseyta. 

 

Grupprum 

Grupprum är även här den vanligast förekommande 

rumskategorin, de förekommer med fönster, utan 

fönster samt med fönster men ej mot det fria.  

De utgör 22% av de totalt godkända rummen på 

Brinkskolan och sett till sin rumskategori är 75 % 

godkända. Anledningen till varför det är en relativt 

stor andel underkända rum trots sin ringa golvyta 

och rumsdjup på i snitt 10 m2 och 3,4 meter beror 

på att en stor andel grupprum ligger vända inåt 

skolbyggnaden utan fönster mot det fria. 

Övriga rum 

Gemensamma ytor som studietorg, lästorg och 

matsal har samtliga tillgång till dagsljus bland annat 

via takfönster. I resultatet för dagsljusfaktor 

analysen i Bilaga D går det att utläsa den positiva 

effekten av takfönster för ljusets utbredning. Den 

kreativa ytan på våning 2 har, likt 

uppehållsrummen, ingen tillgång till dagsljus. Detta 

rum hade tillsammans med uppehållsrummen på 

våning två varit lämpade för takfönster.  

Planerade inåtgående hack i byggnadskropparna är 

återkommande och möjliggör fönsterplacering i två 

väderstreck vid samtliga klassrum samt sy- & 

träslöjd, se Figur 57, informationsbubbla 3. Däremot 

har utvändiga trappor med tillhörande tak placerats 

avskärmande till flera av dessa rum. Troligtvis 

används trapporna för brandutrymning. 

Viss samverkan mellan ämnen är möjlig /framträder 

ur planlösningen, tidigare nämnd kreativ yta utanför 

ateljé/bild/no och syslöjd är ett exempel. 

Även för mycket ljus är problematiskt, i studietorg, 

matsal, läsyta och även klassrum och personalrum 

förekommer starkt belysta ytor som kan tänkas ha 

höga dagsljusfaktorvärden. Detta skulle kunna 

orsaka bländning. En solavskärmningslösning skulle 

förmodligen behövas under delar av dagen i dessa 

rum.  

Den fullständiga simuleringen redovisas i Bilaga D. 
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Figur 54 Brinkskolan, axonometri med informationsbubblor. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Figur 55 Zinket, fördelning av rumskategorier 
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Zinket 
Nedan presenteras resultat över skolans betyg som 

helhet samt en sammanställning av undersökta 

rum. 

 

Undersökningens resultat visar att Zinket får 

underkänt enligt myndighetskraven. Den förenklade 

metoden visade sig lämplig att nyttja i 65 % av 

fallen, men vid dagsljussimulering visade sig enbart 

35 % av rummen klara en dagsljusfaktor på 1,0%.  

Skolan är en av de tre förskolor som undersöktes 

och resultatet visar att skolan i sin helhet inte 

uppfyller kravet på god tillgång till dagsljus enligt 

myndighetskraven, se Figur 58. Skolan är en del av 

den systemplattform som Skolor i Stockholm AB 

(SISAB) tagit fram i samarbete med JM. Fasaden kan 

enligt SISAB kan alterneras för att ta hänsyn till 

områdets karaktär, i Zinkets fall har en perforerad 

plåt valts som solavskärmning, se Figur 61, 

informationsbubbla 3. Denna är framförallt placerad 

utanpå den brandutrymningstrapp som i sydöst, 

men kan även skjutas för fönster i sydväst, enligt 

Figur 61, informationsbubbla 1. 

Samtliga rum som omfattas av utrymningstrappen 

underkänns enligt myndighetskraven för dagsljus.  

Skolan har en rationell fönstersättning där ett fåtal 

olika fönstertyper används, en återkommande 

fönstertyp om 2,4 m2 med 0,6 meters bröstning 

återfinns i samtliga allrum och lekrum. 

Plantyp 

Zinket utgörs av en väldigt enkel och generell 

huskropp. En centralt placerad trappa med gradäng 

utgör förskolans hjärta, här finns ett gemensamt 

kapprum samt ett torg i nära anslutning. Våning 1 

kan delas in i två delar, ena delen som utgörs av 

personalytor och ett tillagningskök. Den andra delen 

har två avdelningar med varsitt allrum och lekrum, 

ett gemensamt vilrum och tvättrum binder samman 

avdelningarna.  

Ovanför trappan på våning två ansluter ett torg som 

klassificeras som korridorsyta enligt Fischers 

rumsklassificeringsprinciper. Det i byggnaden 

centralt placerade torget har ett takfönster, se Figur 

61, informationsbubbla 2. 

Från det övre planets torg nås en avdelning samt 

personalrum direkt, och två avdelningar via 

ytterligare ett torg som fungerar som ett 

övergångsrum.  

Rumssammansättningen är genomgående rationell 

och hela skolan präglas av ett väletablerat 

byggsystem och en genomtänkt byggbarhet. 

Zinket bygger på en plantyp med avdelningar. 

Plantypen liknar till stor del vad som beskrivs av 

Fischer (2016) som traditionella klassrum. Fischer 

(2016) kategoriserar klassrum som ett rum med en 

area av 40–60 kvadratmeter vilket avdelningarna 

precis når upp till. I Zinket benämns klassrummen 

som avdelningar och dess utformning vittnar om en 

enkel rationell tanke för hur rummet ska nyttjas. 

Skillnaden från Fischers traditionella plantyp är att 

Zinket till stor del är korridorslös och istället nyttjar 

övergångsrum vilket är vanligt vid mer progressiv 

pedagogik och plantyper.  

  

Uppfyller myndighetskrav NEJ 
Antal Undersökta Rum 20 st 

Area Undersökta Rum/Total Area 458 m2 / 900 m2 

Antal Rum Lämpliga För AF 13 st 
Antal rum, AF > 10 % 13 st [65 %] 

Antal rum, DFpunkt > 1,0 % 8 st [40 %] 
Genomsnittlig DFpunkt 1,0 % 

AFmedel 22 % 
AF <10 % 0 st  

Figur 58 Sammanställt resultat av samtliga undersökta rum. AF 

= Fönsterglasandel, DFpunkt = Punktformig dagsljusfaktor. 

Figur 56 Zinket, antal och fördelning av rumskategorier 
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Rumskategorier 

Fördelning av rumskategorier, se Figur 59 samt 

Figur 60. Figur 60Figur 56 beskriver procentandel 

respektive rumskategoris andel av totalt antal 

godkända rum. 

Allrum och lekrum 

Allrummen har en genomsnittlig fönsterglasandel 

på 15 % och ligger under det intervall som bör klara 

myndighetskraven. Varje rum har två stycken av de 

2,4 m2 stora och vanligt förekommande fönsterna. 

Hälften av allrummen som är vända mot sydöst har 

en centrisk fönsterplacering, dessa allrum omfattas 

av utrymningstrappan med perforerad 

solavskärmning vilket bedöms vara en bidragande 

orsak till att ingen av de bakomvarande rummen 

klarar myndighetskraven. Total genomsnittlig 

dagsljusfaktor för denna rumskategori är 0,36 %. 

Den genomsnittliga dagsljusfaktorn för de 

sydöstvända allrummen blev 0,45 %. De nordväst 

vända allrummen har ingen solavskärmning men de 

har däremot en excentrisk fönsterplacering vilket 

ger en ojämnare ljusspridning. För dessa allrum är 

den genomsnittliga dagsljusfaktorn 0,25 %. 

Allrummen är rationella i sin utformning och 

samtliga har en area på ca 39m2. Allrummens 

rumsdjup är 6,1 m. 

Lekrummen är mindre i storlek med sina ca 17 m2 

och rumsdjup på 4,6 m. Zinket har fem lekrum varav 

samtliga är placerade i byggnadens hörn med 

fönster i två riktningar. Genomsnittlig 

fönsterglasandel för lekrummen är 26 % vilket bör 

ge ett godkänt dagsljusresultat enligt det 

sammanfattande resultatet. Två lekrum omfattas av 

utrymningstrappen och dessa lekrum är de enda 

som inte klarar dagsljusfaktorkravet på 1 % för 

dagsljus i samtliga mätpunkter. Däremot uppfyller 

de myndighetskraven för dagsljus enligt metoden 

för val av mätpunkter i rum med fönster i två 

väggar, se Figur 39. 

Torg 

Zinket har två torgytor, en på våning 1 i nordväst 

och en på våning 2 i sydöst. Dagsljustillgången på 

våning 1 är delvis avskärmad till följd av en 

utstickande byggnadsdel i form av en 

utrymningstrapp. Detta leder till att torgytan som 

har en fönsterglasandel på 22 % och ett ringa 

rumsdjup på 4,5 m avviker från det sammansatta 

resultatet och ej klarar myndighetskravet. Torgytan 

på våning 2 har en fönsterglasandel på 21 % och 

rumsdjup på 7,1 m. Denna torgyta klarar inte heller 

myndighetskraven då dagsljusfaktorn blir 0,6 %. 

Detta bedöms framförallt vara till följd av den 

avskärmande utrymningstrappen. En annan 

anledning till att torgytorna inte klarar 

myndighetskraven är WHH/Rumsdjup ligger under 

intervallet som bör överensstämma med en 

tillräcklig dagsljusfaktor.  

Övrigt 

Zinket har ett rationell genomsnittlig WHHmedel på 

2,1 m. Den är relativt oförändrad trots varierande 

rumsdjup. Detta bedöms vara ytterligare en 

anledning till misslyckad kravuppfyllnad.   

Skolan har tre vilrum för barnen och ett mindre 

vilrum i anslutning till personalrummet. Samtliga 

vilrum för barn har excentrisk fönsterplacering och 

blir således underkända på myndighetskraven. 

Vilrummet i anslutning till personalrummet har en 

fönsterglasandel på 65 % och den enskilt största 

dagsljusfaktorn på 4,5 %.  

Personalrummet har den fönsterglasandel på 26 % 

och klarar myndighetskraven med en dagsljusfaktor 

på 1,35 %. Personalarbetsytorna samtalsrum och 

expedition klarar ej myndighetskraven då de 

omfattas av utrymningstrappan. Undantaget är 

dokumentationsrummet som precis klarar 

dagsljusfaktorn då den ligger utanför 

utrymningstrappens direkta omfattning. 

Ett takfönster finns ovan den centrala trappen, 

enligt Figur 61, informationsbubbla 2. Dess inverkan 

på de bedömda vistelseytorna är däremot 

obefintlig, vilket syns i Bilaga B. 

Den fullständiga simuleringen redovisas i Bilaga B. 
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Figur 57 Zinket, axonometri med informationsbubblor. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Figur 58 Paletten, fördelning av rumskategorier 
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Figur 59 Paletten, antal och fördelning av rumskategorier 

Paletten 
Nedan presenteras resultat över skolans betyg som 

helhet samt en sammanställning av undersökta 

rum. 

Paletten utgör en tvåvånings solitär som 

karaktäriseras av sin organiska plan och 

solavskärmning i form av trälameller och 

rasterverkan framför olika fönster. 

Fönstersättningen är lekfullt gestaltad där 

bröstningshöjder alternerar och fönsterstorlek 

skiftar inom kvadratiska mått se Figur 65 och 

informationsbubbla 1. 

Förskolan är en av två fristående förskole byggnader 

som undersökts och resultatet visar att skolan i sin 

helhet inte uppfyller kravet på god tillgång till 

dagsljus enligt myndighetskraven, se Figur 62. 

Paletten rymmer sex avdelningar, tre på varje 

våning där de äldsta barnen nyttjar det övre 

våningsplanet. Våningsplanen karaktäriseras av det 

gemensamma centralt placerade torget som når 

mattorg, hemvisten, kök och administration. I 

söderläge finns också den karaktäristiska semi 

slutna gårdsplanen som också fungerar som entré.   

Plantyp 

Paletten är till stor den gestaltad med dedikerade 

gemensamma studieytor så som Fischer (2016) 

beskriver plantypen utgörs den av en planlösning 

som inte kan omvandlas till ett traditionellt 

klassrum utan att ombyggnation sker. Den 

beskrivningen passar väl in på Paletten då dess 

organiska form inte tillåter en enkel anpassning till 

traditionella sidobelysta klassrum. Fischer (2016) 

menar också att sammansättningen av 

lärandeytorna för denna plantyp kan variera. Ett 

kännetecken som återfinns i paletten är det flöde 

som finns mellan lärandeytorna. De är ofta öppna 

och kopplingar till traditionell pedagogik är 

frånvarande. Den öppnad planlösningen som torget 

med temarum och mattorg skapar gör att 

övergången mellan rummen upplevs som sömlös. 

Rumskategorier 

Fördelning av rumskategorier, se Figur 63 samt 

Figur 64. I Figur 64 beskriver procentandel 

respektive rumskategoris andel av totalt antal 

godkända rum. 

Hemvisten 

Avdelningens avskilda lärosalar benämns hemvisten 

och ligger samtliga ut mot fasadens västra sida. 

Rumsgeometrin varierar mellan något som liknas 

med en triangel och traditionellt rektangulärt och är 

samtliga sidobelysta. Det rektangulära rummet har 

placerats med långsidan inåt i rummet vilket lämnar 

ett relativt djupt rum. För de hemvisten som finns 

på bottenvåningen har glasdörrar till skolgården 

tillsammans med fönster placerats och släpper in 

ljuset. För hemvisterna på andra våningen placeras 

istället fönster varierat med ribblameller och utan. 

Hemvisten med större del fasadarea använder tre 

fönster och de två rummen med mindre fasadarea 

använder två fönster. Totalt sett är det tre 

hemvisten som inte uppfyller dagsljusfaktor 

nivåerna. Två på nedre plan och det djupa rummet 

på plan två. Ett medelvärde för dagsljusfaktorn för 

de sex hemvisterna beräknas till 1,1 och samtliga 

mätpunkter som uppvisar ett för lågt värde är 

placerat bakom ett fönster med ribblameller. 

Torg 

Förskolans centrala rum utgörs av det öppna 

rummet kallat torget. Torget utgör en yta som kan 

delas hela avdelningen och från rummet nås alla 

delar av verksamheten. Det är också torget som 

angränsar till den semislutna gårdsytan i söder. 

Varken torget på övre plan eller det på nedre plan 

uppfyller kravet för dagsljusfaktorn. Snittet för de 

två torgen beräknas till 0,4 DF [%]. Anledningen till 

det låga värdet beror på det stora rumsdjupet som 

bestäms till cirka 9,8 meter och den semislutna 

gårdsytan i kombination med ribblamellerna som 

begränsar dagsljusets möjlighet att nå in i rummet. 

En annan anledning kan vara kravets formulering för 

hur mätpunkterna bestäms i relation till rummets 

geometri och avsaknad av att ta hänsyn till 

funktionen i rummet. Då Paletten simulerades utan 

ribblameller blev den beräknade skillnaden 0,7 DF 

[%] bättre vilket resulterade i att båda torgen 

uppvisade mätvärden över 1,0 DF [%].  

Övriga rum 

Rum som tema-, dokumentations- och personalrum 

uppvisar samtliga godkända resultat. Det som är 

gemensamt för dessa rum är ett relativt litet 

rumsdjup och stor fönsterglasarea i relation till 

analysytan. Fönsterglasarean ligger mellan 27 % och 

36 % där majoriteten av fönsteröppningarna är utan 

solavskärmning. Kvarvarande rum borträknat kök 

och mattorg på bottenvåningen hade vart godkända 

om inte ribblamellerna använts som solavskärmning 

framför fönsteröppningarna se Figur 65 och 

informationsbubbla 2. 

Den fullständiga simuleringen redovisas i Bilaga F. 

 

 

 

 

  

Uppfyller myndighetskrav NEJ 
Antal Undersökta Rum 18 st 

Area Undersökta Rum/Total Area 723 m2 / 1 124 m2 

Antal Rum Lämpliga För AF 13 st 
Antal rum, AF > 10 % 12 st [67 %] 

Antal rum, DFpunkt > 1,0 % 6 st [33 %] 
Genomsnittlig DFpunkt 1,0 % 

AFmedel 14 % 
AF <10 % 4 st  

Figur 62 Sammanställt resultat av samtliga undersökta rum. AF 

= Fönsterglasandel, DFpunkt = Punktformig dagsljusfaktor. 
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Figur 60 Paletten, axonometri med informationsbubblor. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Figur 61 Sjötorget, fördelning av rumskategorier 
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Figur 62 Sjötorget, antal och fördelning av rumskategorier 

Sjötorget 
Nedan presenteras resultat över skolans betyg som 

helhet samt en sammanställning av undersökta 

rum. 

 

Sjötorgets förskola inryms i ett nyproducerat 

flerbostadshus där detaljplanen inte markanvisade 

friliggande förskolebyggnader. Förskolans fasad är 

lekfullt gestaltad där bröstningshöjder alternerar 

och fönsterstorlek skiftar inom kvadratiska mått se 

Figur 69 och informationsbubbla 1.   

Det erhållna resultatet från simulering visar att 

skolan i sin helhet inte uppfyller kravet på god 

tillgång till dagsljus enligt myndighetskraven, se 

Figur 66.  

Sjötorget huserar fyra avdelningar fördelade till 

bottenvåningen i huset en våning ner har ateljén 

kombinerat med verksamhetsrum placerats. Mot 

husets ena hörn har ett gemensamt torg placerats. 

Plantyper 

Sjötorget bygger på en plantyp med avdelningar. 

Plantypen liknar till stor del vad som beskrivs av 

Fischer (2016) som traditionella klassrum.  

Skillnaden är att Fischer (2016) kategoriserar 

klassrum som ett rum med en area av 40–60 

kvadratmeter vilket avdelningarna inte når upp till. 

Entrén möter upp med en korridor som 

sammanbinder klassrummen. I sjötorget benämns 

klassrummen som avdelningar och dess utformning 

vittnar om en enkel rationell tanke för hur rummet 

ska nyttjas. Att förskolan fått de yttre geometriska 

lagarna givna från flerbostadshusets utbredning är 

tydligt. Inom dessa ramar har sedan rumsligheten 

och pedagogiken utformat lokalerna.  

Rumskategorier 

Fördelning av rumskategorier, se Figur 67 samt 

Figur 68. 

Avdelning 

Mot den nordöstra fasaden har de fyra 

avdelningsrummen placerats bredvid varann med 

entrén som skiljer dem åt i par. Ingen av de fyra 

sidobelysta avdelningarna klarar kravet på god 

tillgång till dagsljus enligt myndighetskraven. 

Medelvärdet för dagsljusfaktorn i de fyra rummen 

är 0,3 %. Ett lågt simulerat värde trots att 

fönsterglasarean uppgår till 23 % av golvarean. 

Fönstren är placerade med olika bröstningshöjd och 

jämt fördelat längs ytterväggen. Rumsdjupet är 4,8 

meter för samtliga avdelningsrum och ett medel 

WHH är beräknat till 2,6 meter. Utgående från det 

sammanställda resultatet ses att en faktor mellan 

WHH och rumsdjup som är större än 0,4 oftast 

uppfyller en dagsljusfaktor över 1,0 %. Den mest 

troliga orsaken till den låga dagsljusfaktorn är den 

stora avskärmningsvinkeln på 47° och balkongerna 

som kragar ut från lägenheterna ovan se Figur 69 

och informationsbubbla 2.  

Torg 

Förskolans två torg ligger polariserat från varandra 

där det ena belyses från två riktningar i husets ena 

hörn och det andra sidobelyses från den sydvästra 

fasaden. Den sydvästra fasaden utgör också 

flerbostadshusets fasad mot innergården där 

skolgården är placerad. Inget av torgen uppfyller 

kravet. Här är avskärmningsvinklarna för torget i 

hörnet motsvarande de för avdelningarna. 

Dessutom är obstruktionsvinkeln från balkongen 

hos lägenheten ovanför så stor att den 

sammanställda avskärmningsvinkeln skulle uppgå 

till 90°. För torget mot innergården uppgår 

avskärmningsvinkeln till 39° se Figur 69 och 

informationsbubbla 3. Fönsterglasarean relativt 

golvarean uppgår till 34 %, rumsdjupet uppgår till 

5,8 meter och ett snitt WHH beräknas till 2,5 meter. 

Även här antas problemet att uppfylla kraven 

huvudsakligen bero på de stora 

avskärmningsvinklarna.  

Övriga rum 

Det enda rummet utan fönster mot det fria utgörs 

av en sagozon som sammanbinder de fyra 

avdelningarna och entréytan. Utöver sagozonen 

finns det gemensamma ateljérummet en våning 

ner. Ateljén är utförd med långsidan ut mot fasad 

där tre mindre fönster placerats excentriskt mot ena 

sidoväggen. De tre fönstren sitter med en 

bröstningshöjd på drygt 2,2 meter. Och trots den 

höga bröstningshöjden når inte ljuset tillräckligt 

långt in. Istället skapas ett mörkt hörn vid rummets 

andra sidovägg. 

Den fullständiga simuleringen redovisas i Bilaga C. 

  

Uppfyller myndighetskrav NEJ 
Antal Undersökta Rum 8 st 

Area Undersökta Rum/Total Area 225 m2 / 475 m2 

Antal Rum Lämpliga För AF 0 st 
Antal rum, AF > 10 % 0 st [0 %] 

Antal rum, DFpunkt > 1,0 % 0 st [0 %] 
Genomsnittlig DFpunkt 0,3 % 

AFmedel 15 % 
AF <10 % 1 st  

Figur 66 Sammanställt resultat av samtliga undersökta rum. AF 
= Fönsterglasandel, DFpunkt = Punktformig dagsljusfaktor. 
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Figur 63 Sjötorget, axonometri med informationsbubblor. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Slutsatser från studieobjekt 
Efter utförda undersökningar av studieobjekten och 

anskaffad kunskap rekommenderar vi följande 

designprinciper vid utformningen av lärmiljöer för 

att möjliggöra en god dagsljustillgång. 

• Ett rumsdjup på mer än 6 m kan ge 

försämrade förutsättningar för att uppnå 

myndighetskraven, se Figur 47. 

• I de undersökta skolorna så behövs i snitt 

minst 20 % fönsterglasandel för att klara 

myndighetskraven, se Figur 49. Detta 

resultat visar att den vanligt förekommande 

10 %-regeln sällan är tillämpbar i lärmiljöer. 

• Ett förhållande mellan WHH och rumsdjup 

på minst 0,4 ökar chanserna att klara 

myndighetskraven, se Figur 48 

• Buffert- och övergångsrum tenderar att ha 

låga DF-värden då fönster mot det fria ofta 

är frånvarande. 

• Det finns få fall då AF metoden är 

tillämpbar, DF simuleringar ger tillämpbara 

resultat för samtliga undersökta rum och 

fungerar bra för att utvärdera byggnadens 

förutsättningar att hantera dagsljus som det 

definieras enligt Boverket (2017d).  

• Höga avskärmningsvinklar begränsar 

dagsljustillgången och bör beaktas i tidigt 

skede. 

• Takfönster möjliggör ljusinsläpp av zenitalt 

ljus och kan vara en bra lösning vid djupa 

byggnader. 
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Figur 64 Beskrivande illustration över det konceptuella designarbetet. Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 

Resultat och analys av 

gestaltningsförslag  
Det utarbetade gestaltningsförslaget presenteras 

stegvis från koncept och idé till analyserat förslag. 

Förslaget i siffror: 

 

Volymkoncept 
Det konceptuella designarbetet började med en 

division av de, 9000 m2 som framkommit som behov 

ur arbetet med studieobjekten. De mindre 

areaenheterna skalas till cirka 500 m2. Den delade 

ytan fick en kvadratisk form för att kunna repeteras. 

Uppdelningen i mindre kubiska former hjälper även 

till att få den stora totalarean mer fragmenterad 

och läses som småskalig vilket möjliggör ett varierat 

uttryck. Kvadraterna fick initialt de ungefärliga 

måtten 22x22 meter. 

Areakvadraterna sattes samman och extruderades 

till volymer. Den sammansatta formen kan ses som 

en lång byggnadskropp med två breda flyglar. Hela 

byggnadskroppen utgörs av en modifierad u-form 

som är södervänd se Figur 70. Byggnadens 

orientering och indraget av ena flygeln är tänkt att 

förbättra tillgången till infallande direkt solljus på 

innergården under förmiddagen. 

Långt avstånd mellan flyglarna och ett lågt 

våningsantal är valt för att minimera egenskuggning 

av byggnaden och maximera himmelsvinkel. 

Förskjutning av kuberna i tre dimensioner bryter 

upp en annars enhetlig volym ger ett lekfullt 

uttryck. De utskjutande hörnen möjliggör rum med 

fönster i två riktningar medan de inre hörnen blir 

merlämpade för verksamhetsarter med mindre 

behov av hög illuminans. Grupperingen av 

volymerna i samma våningsantal möjliggör 

exempelvis samnyttjade ljusgårdar.  

Byggnadsvolymen kläs med ett sekundärt 

fasadsystem med varierande perforeringsgrad som 

är frånskilt klimatskärmen. Fasadsystemet varierar 

ljusinsläppet till bakomvarande ytor, 

ljusdistributionen har verifierats genom 

simuleringar. Planlösningen är överordnat 

fasaduttrycket och har fått styra utformningen. För 

våningarna ovan entréplanet har fasadsystemet 

punkterats med fönsteröppningar vilka har försetts 

med solavskärmande dagsljuslösningar, se Figur 71. 

  

Antal elever Ca 900 st 
Yta per elev Ca 9,8 m2/elev 

Antal Undersökta Rum 44 st 
Area Undersökta Rum/Total Area 1092m2 / 8800 m2 

Antal rum, DFpunkt > 1,0 % 37 st [84 %] 
Genomsnittlig DFpunkt 1,4 % / 1,5* 

Window Wall Ratio 20 % / 40 %** 
Största rumsdjup 7,2 m 

Högsta takhöjd 3,0 m / 3,5m*** 
AFmedel 18 %  

  
  
  

*      Lärsalar, sal, studio, atelje och kombirum 
**    Medräknat bottenvåningen med kontinuerliga fönsterband    
        och stora entrepartier 
*** Gemensamma ytor som studietorg och studiegata 
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Figur 65 Axonometrisk vy över gestaltningsförslaget Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 
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Planlösning 
Vi nyttjade konceptets divisioner för att skapa en 

återkommande planlösning med mindre justeringar 

för att övergången mellan divisionerna skulle hållas 

samman. Ur sammansättningen med de sju 

kvadratiska fotavtrycken sågs hörnen som 

individuella passbitar tillsammans med ändbitarna. 

Ur detta tillsammans med rumsfödelningen från 

Bobergsskolan togs ett skissartat program fram där 

funktioner och rum placerades se Figur 73. 

Förskolan placerades avskilt från de äldre eleverna 

där en administrationshub utgör buffertzon 

samtidigt som den möjliggör nära integrering för 

både de yngre och äldre barnen. Centralt placerat 

förlades bibliotek, forum, café och mattorg för att 

skapa en mötesplats och nod genom vilket 

byggnadens olika flöden passerar. Ovan mattorget 

fortsätter volymen till att utgöra byggnadens högsta 

punkt vilket från skolgården markerar hjärtat i 

byggnaden. Högst upp placeras en gemensam yta 

med musik- och målerisal. Verksamheten får där 

genom takfönster och sidofönster rikligt med 

dagsljus vilket främjar arbetet med detaljer och 

form. Varje avdelning omfattar en division där det i 

kärnan antingen binds ihop av ett studietorg eller en 

studiegata, torget får tillgång till ljus från en 

lanternin högst upp där studiegatan omfamnar 

öppningen i bjälklaget och skapar möjlighet till 

rundgång. En avdelning utformas för att över tiden 

rymma två klasser i full beläggning där den tredje 

klassen arbetar externt i någon gemensam studieyta 

som gymnastik, slöjd eller estetisk verksamhet. 

Rummen som utformats har genom variation av 

storlek, form och orientering skapat möjligheter till 

att passa verksamhetens och lektionernas olika art. I 

den östra delen av skolan på bottenvåningen 

förläggs slöjd och makerspace där hårda och mjuka 

alster arbetas fram. De kontinuerliga fönsterbanden 

på bottenvåningen medför att verksamheten 

innanför belyses med naturligt dagsljus under hela 

den undersökta tiden. 

Fullständig planlösning redovisas i Bilaga Q . 

 

Vertical Sky Component 
Analys av byggnadsvolym med VSC finns redovisad i 

. Diagrammet från simuleringen med indikatorn, 

vertikal himmelskomponent (VSC) visar att 

konceptet med en inre omfamnad skolgård, lägre 

byggnadsvolymer i söder, en högre volym centralt i 

den norra delen av skolan samt en relativt kompakt 

byggnadskropp ger en god dagsljustillgång i fasad. 

Spelet med volymernas förskjutning för att erhålla 

fler sidor att placera fönster i ger en något lägre 

tillgång till det direkta dagsljuset (himmelsljuset) i 

de skapade inre hörnen och skapar samtidigt ökad 

tillgång för direkt dagsljus i fasaden med ytterhörn. 

För innerhörnen kan resultatet liknas med en kon 

med toppen placerad i hörnet högst upp och med 

basen placerad utmed marknivå. Med andra ord är 

avskärmningen mer utbredd längre ner även fast 

byggnadskroppen är symmetrisk hela vägen. 

Fönsterarean kan därför vara större om det placeras 

i ett innerhörn långt ner och mindre om det 

placeras högre upp i huset. Det faller då in lika 

mycket diffust dagsljus på de båda fönstren utan att 

ta hänsyn till fönstrets förmåga att sprida ljuset på 

insidan i rummet. Vidare syns att två av de inre 

hörnen i skolgårdens norra del avskärmas i större 

utsträckning. Dessa två delar sammanför två inre 

hörn. Hörnen är lämpliga att placera funktioner i 

som inte har lika stort behov av dagsljus. 

Skuggstudie 
Som redovisat i Bilaga Q blir solvinkeln för platsen 

den 21 december som högst 7°. De två utstickande 

delarna i sydlig riktning skärmar till viss del av den 

inre skolgården från direkt solljus och skapar långa 

fallskuggor in mot sydfasaden. Nordfasaden träffas 

aldrig av direkt solljus. I december går solen ner 

strax innan klockan fyra, vilket minskar intervallet av 

tillgängligt dagsljus. Under det undersökta 

intervallet uppgår timmarna med potentiellt solljus 

till cirka 5 timmar och 45 minuter. Antalet timmar 

som solen faller in på skolgården under det 

undersökta intervallet ligger inom 4-5 timmar, vilket 

innebär en god tillgång till direkt solljus.  

Under vår- och höstdagjämning är solvinklen cirka 

31°. Skolans två söderriktade delar skuggar inte 

längre i samma utsträckning som under december 

och större delen av skolgården får upp till 6 timmar 

direkt solljus. De enda delar av byggnaden som i 

söderläge skuggas är de två inre hörnen som också 

visade på lägre VSC. Nordfasaden träffas aldrig av 

direkt solljus varken under intervallet som 

undersöks eller utanför se den ljusare gula färgen i 

Bilaga V. 

Den 21 juni är solvinkeln som störst och uppgår till 

cirka 54°. På samma sätt som under 21 mars och 21 

september Även här nås större delar av skolgården 

med direkt solljus. I likhet med december och mars 

så faller större delen av det direkta solljuset in mot 

den södervända fasaden. Detta beror till stor del på 

det undersökta intervallets avgränsningar där det 

direkta solljuset redan passerat stora delar av den 

västliga fasaden på morgonen. På motsvarande sätt 

under eftermiddagen har tidsintervallet begränsat 

undersökningen så att östfasaden som utsätts för 

störst andel direkt solljus efter klockan halv tre. Inte 

påverkas av direkt solljus i lika stor utsträckning som 

sydfasaden.  

Figur 67 Skissarbete för byggnadsprogram Bildkälla: Jacob 
Brismo och Jonathan Lindberg 
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Figur 68 Vyer över gestaltningsförslaget Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 

 

Plantyp 
Den framtagna plantypen utgörs som en 

sammansättning av kompakta former utifrån ses det 

genom divisionerna i volymen, Figur 74. En 

modellerbar kubisk grundform huserar en 

avdelning, dessa kuber binds samman av en central 

studiegata som övergår stundvis till studietorg. På 

grund av byggnadsdjupen sker ljustillförsel till 

studiegata och studietorg genom takfönster och 

öppningar i bjälklag. Plantypen för 

gestaltningsförslaget skulle kunna utgöras av vad 

Fischer (2016) beskriver som en flexibel studiegata. 

Planlösningarna innehåller: lärytor som är öppna 

mot studiegatan, större grupprum som kan 

samnyttjas av övriga salar. Studiegator och 

studietorg är återkommande och bildar ett 

övergångslöst stråk genom hela skolan. Lärsalarnas 

storlek varierar, ca 30 m2, 45 m2och 60 m2 är vanligt 

förekommande utöver grupprum på ca 10 m2. Fasta 

funktioner som; matsal, musik, bild och slöjd 

återfinns till viss mån även fast planen är utformad 

för att möjliggöra tematiska arbetssätt i stor 

utsträckning. Makerspace, digital slöjd, 

experimentverkstäder, ateljéer och kombirum är 

några funktioner som finns förekommande, ofta 

med ett grupprum i anslutning tänkt att kunna 

användas för förberedande planering. 

Dagsljusfaktor 

Resultatet från DF simuleringarna visar att av de 44 

stycken undersökta rummen uppfyller 37 stycken en 

dagsljusfaktor över 1,0 %, totalt 84 %. De rum som 

inte godkänns är till största del grupprum, antingen 

utan fönster mot det fria, som får sitt ljus från 

lanternin ovan studietorg eller grupprum som 

placerats i innerhörn. Istället visar dessa rum en 

högre ODA genom den klimatbaserade simuleringen 

och mindre risk för obehagsbländning se Bilaga W. 

Optimally Day-lit Area 

Den genomsnittliga Optimally Day-lit Arean uppgick 

i snitt till 42,5 % för de undersökta rummen. ODA 

återger en areaandel av rummet som uppfyller 

kriteriet. De större lärsalarna hade en genomsnittlig 

ODA på 52 %, medan de mellanstora salarna hade 

ett något lägre medelvärde på cirka 42 % ODA. För 

fullständiga ODA resultat, se Bilaga X. 

Daylight Glare Probability 
Resultatet av den genomförda DGP analysen visar 

att studietorget som enligt ODA och DF visar höga 

värden inte är problematisk ur bländningssynpunkt 

då observationen sker i sittande ögonhöjd riktad 

nordväst. För placering av mätpunkt och 

observationsvinkel se Bilaga S.  

För grupprummet, studion och ateljén placerade 

mot södra fasaden på våning tre är det studion 

klockan ett på eftermiddagen den 21 

mars/september som uppvisar problem med 

obehagsbländning. Rummet som underkänns är det 

enda rummet i analysen som inte har 

solavskärmning. I övrigt klarar sig samtliga 

undersökta rum från för starka kontraster och 

obehagsbländning. De tre valda rummen uppvisar 

samtliga en högre andel solinstrålning i ODA och DF 

än rummen placerade mot den norra fasaden. Se 

Bilaga S för placering av mätpunkt och 

observationsvinkel. 
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Figur 69 Sektion A-A, ett principsnitt genom konceptet bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 

SEKTION A-A 

Sektion A-A 

Sektionen är tagen genom konceptet så att en 

västfasad och en öst fasad redovisas. Se Bilaga Q för 

placering av snitt. Informationsbubbla 1 i Figur 75 

visar hur fönsteromfattningen vinklas 10° för att 

sprida ljuset jämnare i rummet och på så sätt bidra 

till att minska risken för att stora kontraster uppstår 

och eventuell obehagsbländning. 

Informationsbubbla 2 visar hur solavskärmningen 

för lanterninen skärmar av direkt solljus från 

morgonsolen i öst till den högt stående solen under 

mitten på dagen i söder och sedan minskas i väst för 

att skärma solljuset under eftermiddagen. Samtidigt 

fungerar baksida på solavskärmningen som en 

reflektor för det direkta himmelsljuset och indirekt 

solljus som reflekterats från andra byggdelar. 

Informationsbubbla 3 visar hur den lekfulla rytmiska 

fasadlösningen punkteras med fönsteröppningar 

samtidigt som den skärmar av bottenvåningens 

kontinuerliga fönsterband.  

Informationsbubbla 4 visar hur solavskärmningen i 

öster anpassas efter solvinkeln och maximerar det 

indirekta solljuset och himmelsljuset samtidigt som 

den skärmar av det direkta solljuset. Vinkeln för den 

vertikala delen av solavskärmningen skärmar av den 

högt stående solen till större del än den lågt ställda i 

decembersolen då solvinkeln endast uppgår till 7 °. 

Avskärmningen anpassas samtidigt mot den 

verksamhet och rumsgeometri som finns innanför.  
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Figur 70 Sektion B-B, ett principsnitt genom konceptet Bildkälla: Jacob Brismo och Jonathan Lindberg 

Sektion B-B 

Sektionen visar ett principiellt snitt genom skolan, 

se Bilaga Q för planer som redovisar snittets 

placering. Informationsbubbla 1 redogör för den 

reflekterande, riktningsändrande dagsljuslösningen 

som avser att öka andelen indirekt dagsljus i 

rummet. Typlösningen används i den norra fasaden 

och anpassas för den västra och östra fasaden för 

att reflektera in mer indirekt dagsljus och indirekt 

solljus baserat på den infallande vinkeln enligt 

skuggstudien. Lösningen är till uttrycket inverterad 

från solavskärmningen på den södra fasaden och 

skapar en spännande dynamik mellan de båda.  

Informationsbubbla 2 i Figur 76 beskriver 

lanterninernas utformning. Lanterninerna upptar 

drygt 7 % av den dagsljusbelysta golvytan under. 

Och förses med solavskärmning med störst 

avskärmande effekt i söder. Smygen för lanterninen 

vinklas för att sprida ljuset jämnare då avståndet till 

första golvytan är relativt litet. Samtidigt sprids ljus 

ner via öppningen i bjälklaget och ljus når våning två 

och studietorget under. För den södra fasaden som 

utsätts för störst andel direkt solljus används 

solavskärmning för att minska risken för 

obehagsbländning och överhettning. Beroende på 

rumsdjup alterneras vinkel och utskjutande del för 

solavskärmningen. Informationsbubbla 4 visar hur 

fasadutformningen samverkar med en ljushylla och 

sprider ljuset varierat och djupt in över mattorget. 

Det skrafferade fasad elementet alterneras i 

transmittans (öppenarea) beroende på placering 

och rum innanför.  
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Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet kopplat till 

arbetets frågeställning samt den genomförda 

litteraturgenomgången. 

Resultatdiskussion av studieobjekt 
Tumregler 

Reinhart och Weinold (2010) menar att 

arkitektkåren idag fortfarande tillämpar tumregler 

som rutinförfarande vid utformning av ny 

bebyggelse trots att det finns verktyg för att 

simulera. Den förenklade metoden som beskrivs i 

standarden SS 91 42 01:1988 är den metod som 

används för att utreda huruvida ett rum har stor 

sannolikhet att på ett tillfredställande sätt tillgodose 

dagsljus. Rogers et al. (2015) menar att metoden 

sällan går att nyttja på grund av dess olika kriterier 

som måste uppfyllas för att tillämpas. Boverket 

(2017d) skriver att den handberäkningsmetod som 

kompletterar den förenklade metoden då den inte 

är tillämpbar är för komplicerad och sällan används. 

Bristande kunskap eller intresse kring dagsljus och 

de mätmetoder som finns kan leda till att ämnet 

upplevs som besvärligt och begränsande i 

byggnadsprocessen. För att komma till rätta med 

problematiken menar Jacobs (2010) att 

dagsljusdesign borde integreras tidigare i processen. 

Med dagens expansiva areamaximering och 

designtrender menar Rogers et al. (2015) att det i 

många fall inte lämnas någon annan utväg i tidigt 

skede än att nyttja den förenklade metoden. Det 

kan vara en anledning till att så få rum i 

studieobjekten inte uppfyller kravet på god tillgång 

till dagsljus då nivåerna i detta arbete verifierats 

genom simulering, vilket ger ett mer 

verklighetstroget resultat. För studieobjekten 

analyserades avskärmningsvinklar, Window Head 

Height och den förenklade metoden.  

Avskärmningsvinklar som analyserades mättes mot 

intillliggande bebyggelse och avskärmande 

byggdelar hos den egna byggnadskroppen. Enligt 

Reinhart (2014) minskar den dagsljusbelysta ytan 

med 20 % för varje 15° ökning och vid 

avskärmningsvinklar över 75° försvinner den 

dagsljusbelysta ytan helt. Sjötorget som var den 

skolmiljö som hade störst kontinuerlig 

avskärmningsvinkel (cirka 47°som störst) visade 

inget rum med en dagsljusfaktor över 1,0 %. Trots 

att WHH för sjötorgets avdelningar beräknades till 

över 2,5 gånger rumsdjupet vilket enligt Reinhart 

(2014) innebär att rummet har goda förutsättningar 

att vara dagsljusbelysta verkar avskärmningsvinkeln 

begränsa användandet av tumregeln. Brinkskolan är 

till skillnad mot Sjötorget en friliggande byggnad 

utan avskärmande byggnader. Brinkskolan 

uppmätte också ett WHH över 2,5 gånger 

rumsdjupet för motsvarande djupa rum men uppnår  

där en dagsljsufaktor över 1,0 %.  

Nyttjande av tumregler kan vara en lösning i tidigt 

skede för att snabbt utvärdera en designs 

egenskaper. Ska de redogjorda tumreglerna 

användas för att säkerställa god tillgång på dagsljus 

bör kriterierna kring valda tumreglerna noga följas.   

AF-metod 

Den genomsnittliga fönsterglasandelen för de 

undersökta skolorna är 23 %. Trots det uppfyllde 

endast 46 stycken rum (22 %) kriterierna för att 

tillämpa den förenklade metoden, vilket innebär 

god tillgång på dagsljus enligt myndighetskraven. 

Snäva kriterier som är svåra att uppfylla i skolmiljöer 

ligger till grund för det totala antalet rum lämpliga 

för den förenklade metoden var 47 stycken. Den 

förenklade metoden kan alltså inte ses som lämplig 

för att bedöma dagsljustillgång i skolmiljöer. 

Dagsljusfaktor 

Vid simulering av dagsljusfaktor framgick att 93 

stycken rum klarade kravet på god dagsljustillgång. 

Detta motsvarar 44 % och innebär en dubblering av 

antal godkända rum jämfört med AF-metoden. Trots 

ökningen är det 56 % av de undersökta rummen 

som inte klarade dagsljuskravet med dagsljusfaktor 

som indikator. 

Det faktum att samtliga undersökta skolor i helhet 

blev underkända även med dagsljusfaktor trots en 

hög genomsnittlig fönsterglasandel visar på att 

fönstrets storlek inte bara spelar roll utan även dess 

position i rummet. Detta bekräftas av resultatet i 

Figur 48 som visar hur förhållandet mellan Window 

Head Heigh och rumsdjupet inverkar på 

dagsljusfaktorn. Fönsternas position kan även vara 

en förklaring till den spridning vi kan se av resultatet 

Figur 48 avseende fönsterglasandel och inverkan på 

dagsljusfaktorn. Enklaste sättet att se effekten av 

fönsters position är genom att utföra 

datorsimuleringar. 

Skillnaden mellan antal godkända rum mellan 

förenklad metod och dagsljusfaktor (AF och DF) 

bekräftar att AF-metoden har begränsningar i 

användningsområdet. 

Den låga andelen godkända rum kan bero på 

annorlunda indata, definition av vistelserum eller 

annat sätt att redovisa kravuppfyllnad, exempelvis 

genom median eller medelvärde.   
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Resultatdiskussion för gestaltningsförslag 
Kategorisering av planlösningar 

Nyttjandet av Fischers (2016) metod för 

kartläggning av lärandeytor har varit nödvändig för 

att förstå sammansättningen av undersökta skolor 

lika som vid utformningen av vårat egna 

gestaltningsförslag. Metoden gav referensramar för 

utvärdering av rumsnyttjande. Någon undersökning 

för att bekräfta skolornas nyttjade pedagogiska 

inriktningar till plantyper utfördes aldrig, vilket hade 

kunnat vara ett intressant inslag.  

Fischers (2016) kartläggning av lärmiljöer baserar sig 

på mellanstadieskolor med uttalad modern 

pedagogik. Vi har i detta arbete tillämpat den även 

på förskolor. Rumskategorierna som Fischer 

beskriver och rumsareorna stämmer överens med 

det som Markus (1993), Burke & Grosvenor (2008) 

och Törnquist (2014) beskriver. 

Fischer (2016) påpekar att alla planer inte passar in i 

ramverket men att det fortfarande är ett bra 

verktyg för att analysera det rumsliga 

experimenterandet som förekommer till följd av en 

ständigt föränderlig pedagogik. Vi har vid 

bedömning av studieobjektens plantyper anmärkt 

att en planlösning ofta har inslag av flera olika 

plantyper enligt Fischer (2016) eller kan beskrivas 

som en kombination av dessa. Variationen av 

plantyper i de undersökta skolorna styrker Fischers 

(2016) motivering av att skolarkitektur präglas av 

arkitektoniska experiment.  

WWR 

Gestaltningsförslagets Window to Wall Ratio 

beräknades till ca 20 % vid enbart representativa 

våningsplan och till ca 40 % vid inräkning av 

entréplan och övriga ytor som omfattas av stora 

delar uppglasad area. Andelen WWR i 

gestaltningsförslaget är i närheten av det intervall 

på 30–40 % WWR som rekommenderas av (Traberg-

Borup, Grau, & Johnsen, 2005; Bodart & De Herde, 

2002 och Tzempelikos & Athienitis, 2007).  

Tumregler 

För lanterninerna ovan studiegatorna på våning tre 

är dimensionerna 3,3x7,7 respektive 3,8x3,0 meter 

och höjden ovan färdigt golv på våning tre mäter 4,7 

meter. Höjden ovan våning två uppgår till 9,2 meter. 

Enligt simuleringen är tredje våningen till stor del 

dagsljusbelyst. För våning två nedanför avskärmar 

våning tre med sitt bjälklag och utbredningens radie 

minskar, se Figur 76. Enligt Reinhart (2014) är 

tumregeln att en lanternin bör utformas med bredd 

och längdförhållande relativt höjden ovan golv med 

en faktor större än 0,7. Kvoten mellan den stora 

lanterninen se Bilaga Q och våning tre där 

studiegatan placerats beräknas till 1,2 vilket är 

betydligt högre än vad som anges i tumregeln. 

Genomförs samma beräkning för våning två och 

studietorget som också erhåller ljus från samma 

lanternin fås värdet 0,6 vilket är strax under det 

rekommenderade värdet enligt Reinhart (2014). 

Utöver bredd och höjdfaktorn anges att en lanternin 

som placeras högt ovan golv minst bör utgöra 8 % 

av ytan som ska dagsljusbelysas. Lanterninerna som 

tillsammans släpper ner ljus till våning två utgör 

cirka 7 % av ytan som ska belysas. Dessutom har 

smygen för takfönstret vinklats vilket enligt Reinhart 

(2014) distribuerar ljuset jämnare och minskar 

risken för obehagsbländning eftersom konstrasterna 

minskar. För våning tre är resultatet mätt igenom 

dagsljusfaktor högt. För våningen under är 

utbredningen koncentrerat till öppningen i 

bjälklaget. Tumregeln är alltså inte helt applicerbar 

för lanterniner som förser flera våningar med 

dagsljus.  

Takfönster och öppningar i bjälklag är lösningar för 

att få ner ljus till underliggande våningsplan. I 

gestaltningsförslaget är takfönster och ljusatrium 

återkommande lösningar för att belysa studietorg 

och studiegator i flera plan. Förekomsten av 

studiegator är enligt Fischer (2016) ett kännetecken 

på en modern pedagogik som kan vara ekonomiskt 

fördelaktigt inom en strikt budget då det är en 

kombinerat korridor och läryta. 
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Vertical Sky Component 

Resultatet från VSC användes för att i tidigt skede 

utvärdera volymens tillgång till direkt dagsljus under 

en standardiserad himmel. Eftersom metoden 

nyttjar det direkta himmelsljuset förbises det 

dynamiska solljuset vilket hade inneburit att 

fönstersättningen helt utgående ifrån en VSC hade 

sett lika ut för samtliga fasader och i regel minskat i 

area högre upp i fasaden. Resultatet från 

simuleringen visade på goda förutsättningar att 

uppnå dagsljuskraven, detta till följd av den 

vertikala fasaden utan utstickande element, öppen 

innergård och frånvaron av omkringliggande 

bebyggelse. Rogers et al. (2015) menar att ytor med 

mindre än 12 % vid simulering av VSC utgör problem 

för att uppfylla en dagsljusfaktor på 1,0 %. Trots att 

VSC simuleringen visade på bra förutsättningar 

identifierades problem för vissa rum då modellen 

senare simulerades för dagsljusfaktorn. 

Anledningen till problemen berodde på de 

rumsgeometriska förutsättningarna, storleken på 

fönstret och fönstrets placering i fasad vilket senare 

korrigerades genom ytterligare iterationer. Det 

tydliggjordes att fönster med hög bröstningshöjd 

släpper in ljuset längre i rummet än ett likadant 

med låg bröstningshöjd vilket gynnar 

dagsljusfaktorn som mäts vid halva rumsdjupet.  

AF-metod 

Gestaltningsförslaget har i genomsnitt 18 % 

fönsterglasandel. Det är en lägre fönsterglasandel 

än de undersökta skolorna. Trots detta uppfyller de 

undersökta delarna av gestaltningsförslaget kravet 

på god dagsljustillgång. Detta kan tyda på vikten av 

dagsljusanalyser i utformningsksedet och nyttjandet 

av en dagsljusdesignprocess. Detta stödjs av Jacobs, 

(2010) och Larsson, (2009) som menar att dagsljus 

måste integreras i ett tidigt skede. 

Dagsljusfaktor 

Gestaltningsförslaget simulerades initialt med 

punktformig dagsljusfaktor och fönsterglasandel 

och position justerades för att uppnå godkänt 

resultat. Därefter användes mätvärdet ODA för att 

förbättra dagsljustillgången. Efter förbättring av 

indikatorn ODA simulerades en slutgiltig 

dagsljusfaktor som i vissa fall låg något under 1,0 %. 

Anledningen till detta är att 

solavskärmningslösningar anpassade för 

klimatbaserade simuleringar implementerades för 

att öka andelen ODA. Dessa avskärmningslösningar 

påverkar både det direkt infallande solljuset men 

även det diffusa ljuset som enbart tas i hänsyn vid 

dagsljusfaktor. Eftersom att vi ökade andelen ODA 

utifrån ett värde som motsvarade en dagsljusfaktor 

på minst 1,0 % så anses den slutgiltiga ODA 

simuleringen motsvara kravet på god 

dagsljustillgång, även fast den slutgiltiga 

dagsljusfaktorsimuleringen i några fall visar på 

annat. 

Optimally Day-lit Area 

Vid beräkning av ODA sattes analysperioden till ett 

helt år mellan nio på morgonen och tre på 

eftermiddagen. Perioden bestämdes till att omfatta 

hela året och bortse från det faktum att 

grundskoleelever normalt har sommarlov och 

vinterlov. Anledningen var att nyttjandet av skolan 

kan komma att förändras över tid och därför borde 

kunna hantera dagsljus året runt. För resultatet 

innebär det att en högre total solinstrålning fås 

vilket ökar mängden dagsljus. Företrädesvis är det 

en högre solvinkel som inverkar på resultatet då 

sommarlovet traditionellt är längre än vinterlovet. 

Samtidigt innebär det att solavskärmning också 

anpassas mot en solvinkel på 54° då solvärmelasten 

är som störst.  

Den genomsnittliga Optimally Day-lit Arean uppgick 

i snitt till 42,5 % för de undersökta rummen. ODA 

återger en areaandel av rummet som uppfyller 

kriteriet. På så vis blir ODA ett bra verktyg för att 

jämföra designalternativ. Däremot saknas 

kravställning på hur stor andel ODA är 

eftersträvansvärd. För skolmiljön valdes att sätta 

det lägre tröskelvärdet på ODA till 300 lux, som 

enligt Reinhart (2014) motsvarar ett dagsljusbelyst 

punktvärde och som får stöd i standarden SS-EN 

12464-1:2011 där det anges att klassrum ska 

belysas med en illuminas på 300 lux över 

arbetsytan. Inriktningen för gestaltningsförslaget 

var att de undersökta rummen skulle uppnå 50 % 

ODA vilket motsvarar att ytan anses dagsljusbelyst 

för halva rummets yta för 50 % av tiden utan att 

vara överbelyst. Halva rummets yta för halva 

intervallet som undersöks är ett riktvärde som 

härstammar från beräkning av sDA och UDI. Dessa 

indikatorer utgår också från 300 lux som undre 

gräns. Klimatbaserade simuleringar är 

beräkningstunga och tar normalt längre tid att 

utföra med samma inställningar för precision i 

Honeybee/Radiance. Eftersom varje iteration tar 

längre tid att utföra är det viktigt att ändringar som 
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görs är väl grundade och syftar till att nå målet. 

Samtidigt bör det beaktas att en ändring för att 

optimera en klimatbaserad dynamisk indikator kan 

ha motsatt effekt för en statisk indikator som 

dagsljusfaktorn. Det är därför viktigt att inom den 

integrerade arbetsprocessen kontinuerligt stämma 

av mot gällande myndighetskrav för att inte 

suboptimera dagsljuslösningarna.   

Arbetet avgränsades till att merparten av de rum 

som analyserades skulle uppnå ett ODA större än 50 

%.  De större lärsalarna hade en genomsnittlig ODA 

på 52 %, medan de mellanstora salarna hade ett 

något lägre medelvärde på cirka 42 % ODA. En 

anledning till det högre beräknade medelvärdet för 

de större lärsalarna är att de ofta placerats i 

ytterhörn för att möjliggöra fönster i två riktningar 

utan att bli överbelysta.  

Daylight Glare Probability 

Den röda ytan i ODA analysen visar på den del av 

den undersökta ytan som anses vara överbelyst. 

Alltså en illuminans över 3000 lux för över 5 % av 

den undersökta tiden. I arbetet har fyra rum 

undersökts för att avgöra ifall risk för 

obehgsbländning uppstår. Tidpunkten som 

undersöks och riktningen som observeras i är 

specifik för analysen det är med andra ord till 

skillnad från de andra indikatorerna inte ett intervall 

eller statisk himmelstyp. Väljs en annan timme eller 

en annan observationsriktning ändras resultatet. 

Det är därför svårt att med ett fåtal punkter och 

fåtal undersökta tidpunkter avgöra hela ytans 

förutsättningar. Det är också känsligt för var vart 

utgångspunkten för analysen sätts. I Arbetet valdes 

ett klockslag på förmiddagen och ett klockslag på 

eftermiddagen för att på så sätt ta hand om två 

delar av dagen. Studion visade på obehagsbländning 

klockan ett på eftermiddagen men inte klockan tio 

på förmiddagen. Studion var också det enda rum av 

de som undersöktes som inte försetts med 

solavskärmning eftersom tidigare iterationer med 

DF och ODA visade på svårigheter att minska den 

överbelysta ytan och samtidigt öka 

belysningsstyrkan i den bakre delen av rummet. 

Dagsljus i moderna skolmiljöer 

Heschong et al. (2002) visade genom studier att 

prestation i skolan kunde kopplas till närvaron av 

dagsljus i lärmiljön. Effekten mättes till en 

prestationsökning mellan 7-18 %. Det beskrevs som 

att eleverna i miljöer med tillgång till dagsljus 

presterade bättre än barn med låg tillgång till 

dagsljus. De undersökta skolornas underkända 

resultat tyder således på att skolornas utformning 

inverkar på elevernas prestation och även hälsa. Det 

är därför viktigt att inse den långsiktiga innebörden 

av tidiga utformningsval. Närvaron av dagsljus från 

ett sidofönster erbjuder utblick, ett takfönster 

tillåter betraktaren att följa dygnet och vädrets 

variationer. Ljus uppfattas på vertikala ytor lika 

mycket som horisontella, ur studien utförd av 

Heschong et al. (2002) beskrivs inte om det finns 

mer effektiva lösningar än andra. Samtliga 

indikatorer som använts föra att utveckla 

gestaltningsförslaget och som beskrivs i 

litteraturgenomgången simulerar mängden 

infallande ljus över en horisontell yta, 0,8 meter 

ovan golv. DGP är den enda kvalitativa indikatorn 

som använts, indikatorn tar hänsyn till horisontell 

och vertikal yta, den beskriver också tydligt effekten 

av övergångsytans utformning och hur den hanterar 

övergången mellan ljust och mörkt. Just övergången 

mellan ljust och mörkt kan vid stora kontraster ge 

upphov till obehagsbländning. Chauvel et al. (1982) 

menar att bländning från dagsljus generellt är mer 

accepterat än från likvärdig artificiell ljuskälla. Detta 

skulle i skolmiljön kunna användas för att minska 

användningen av elektrisk belysning som 

tillsammans med de hälsofrämjande effekter 

dagsljus från ett fönster för med sig bidrar till en 

mer ekonomisk och mer hälsosam miljö. Här menar 

Dubois (2013) att dagsljus också kan leda till ökad 

energianvändning ifall solavskärmningen nyttjas för 

att stänga ute dagsljuset samtidigt som användning 

elektriskt ljus nyttjas. Effekten blir dubbel då 

fönstret anpassats för att släppa in ljus och minska 

belysning vilket bidrar till ökad fönsteryta. En större 

fönsteryta bidrar enligt Swinal (2011) till ökad 

solvärmelast under sommaren och värmeutstrålning 

under vintern. Det är därför viktigt att lösningarna 

utformas på rätt sätt. Leslie (2004) menar att 

dagsljusdesign är den enskilt mest effektiva.  

Det är viktigt att dagsljuset beaktas tidigit i 

skapandeprocessen av moderna skolor, speciellt där 

nyttjad pedagogik leder till otydliga eller 

omklassificering till lärytor från tidigare 

dagsljuskravlösa ytor. 
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Metoddiskussion 
AF-metod 

Den förenklade metoden med en fönsterglasandel 

på minst 10 % är välkänd bland arkitekter. Då den är 

den enda beskrivna metoden i Svensk Standard för 

bedömning av dagsljustillgång (SS 91 42 01:1988) så 

var det naturligt att nyttja denna metod vid 

utvärdering av studieobjekten.  

Dagsljusfaktor 

Anledningen bakom valet av dagsljusfaktor som 

indikator är att det är en vanligt tillämpad metod i 

branschen vid bedömning av dagsljus i rum där den 

förenklade metoden ej går att nyttja. SS 91 42 

01:1988 hänvisar även till användning av 

dagsljusfaktor i dessa fall. 

Den vanligt tillämpade dagsljusfaktorn mäts som 

tidigare beskrivet i en punkt i rummet. Iterativ 

utformning av gestaltningsförslaget bekräftade 

Rogers et al. (2015) mening, att det punktformiga 

värdet starkt påverkades av fönsters placering. Vi 

anser likt Rogers et al. (2015) att ett punktformigt 

mätvärde på dagsljusfaktor inte representerar 

helheten och valde därför att även undersöka 

Optimally Day-lit Area. 

Valet av reflektionsfaktorer kan ha påverkat 

resultatet av de undersökta skolorna i den 

utsträckning att enstaka rums indikatorbetyg hade 

förändrats. Brinkskolan miljöcertifierats enligt 

klassningen Miljöbyggnad Guld, vi vet inte vilket 

betyg Brinkskolan fått på indikatorn dagsljus. 

Troligen har Brinkskolan, och möjligen övriga skolor 

simulerats i ett tidigare skede. Resultatet kan då ha 

visat på ett annorlunda resultat till följd av andra 

transmittans och reflektionsvärden. Även 

modelleringsmetoden och använt program kan göra 

skillnad på resultatet (Reinhart & Weissman, 2011). 

Vid simulering av gestaltningsförslaget användes 

däremot samma reflektans- och 

transmittansfaktorer som vid simulering av 

studieobjekten. Detta tyder på att differensen ligger 

i skolornas rumsliga utformning och troligen den typ 

av designprocess som nyttjats. 

Utöver reflektans och transmittans för olika 

byggnadsdelar användes olika parametervärden för 

att styra Radiance och noggrannheten i resultatet. 

Dessa parametrar valdes efter litteraturstudien och 

utgör en avvägning mellan tiden det tar att 

genomföra en iteration och precisionen i resultatet. 

Dessa parametrar hade kunnat ökas och kunnat 

påverka resultatet, men troligen inte med större 

felmarginal än i de refererade studierna. Då 

Radiance är en validerad programvara är det inte 

säkert att en annan renderingsmotor hade gett ett 

bättre resultat. Modelleringen av studieobjekten 

utgår helt från de inhämtade bygglovhandlingarna. 

Det innebär att ändringar som kan ha uppkommit 

under eller efter byggnation inte tagits hänsyn till.  

Detta skulle kunna innebära att ett uppmätt resultat 

i den färdiga byggnaden skiljer från det simulerade 

värdet.  

Jacobs (2010) menar att dagsljus kommer in sent i 

processen som en verifierande instans. Detta är 

något som tydligt känns igen från branschen av oss 

som verksamma. Vi tror att många av de undersökta 

skolornas dagsljusfaktorresultat hade kunnat 

förbättrats om dagsljuset hade övervägts vid 

utformningen i ett tidigare skede. 

Dagsljusindikatorer 

Optimally Day-lit Area 

För undersökning av designbeslut under 

gestaltningsprocessen beslutades att använda 

Optimally Day-lit Area som indikator. ODA bygger 

till stor del på Useful Daylight Illuminances men tar 

till skillnad från UDI även hänsyn till punkter som 

anses vara överbelysta. De punkter som anses vara 

överbelysta och bidra till bländning eller 

överhettning får enligt ODA tio gånger mer ljus än 

det lägsta tröskelvärdet för mer än 5 % av den 

undersökta tiden, årligen. Detta gör att ODA 

utelämnar enstaka toppvärden och kan anses mer 

tillämpbar än UDI. 

Det lägre tröskelvärdet bestämdes till 300 lux då det 

överensstämmer med vad som kan anses vara 

dagsljusbelyst (Reinhart C. , 2014). Ytterligare en 

anledning är den lägsta belysningsstyrkan i 

undervisningslokaler på 300 lux enligt Bilaga A.  

Frågan är hur indikatorn ODA hade hanterat 

bländning och överhettning om det lägre 

tröskelvärdet hade ökats till 500 lux för vissa rum. 

Det övre värdet hade då blivit 5 000 lux och det 

föreligger en osäkerhet kring bedömningen av 

bländningsrisken samt överhettning. 5 %-kriteriet 

härstammar från brittiska standarder över termiskt 

klimat vilket är ytterligare en osäkerhet. Liknande 

parallell hade behövt dras mot svenska standarder 

för termiskt klimat.  
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Daylight Glare Probability 

Begränsningen för DGP analys är även dess styrka. 

Varje simulering renderar ett unikt resultat. Det är 

med andra ord svårt att göra generella 

bedömningar. Ska bedömningar göras för hela rum 

behöver ett flertal analyser göras för bestämda 

platser, riktningar och tidpunkter vilket är extremt 

arbetskrävande. Vid detaljutformning fungerar 

metoden väl och resultatet presenteras som en 

enkel bild att tolka. Kvalitativa bedömningsmetoder 

kombinerat med dynamiska analyser ger 

sammantaget en bra uppfattning över 

dagsljustillgången i byggnaden.  

Planlösningar 

En förklaring till att få rum klarade dagsljusfaktor 

kravet kan härledas till de undersökta rummen, 

bestämning av de undersökta rummets utbredning 

spelar in. Exempelvis är det vanligt att ett torg även 

innefattar en kommunikationsyta eller korridor 

vilket subjektivt uteslutits ur simuleringen. Det 

innebär att bedömningen skett specifikt från fall till 

fall. Bestämmande av rummens utbredning 

påverkar även placeringen av mätpunkter. 

Bedömningen av rummens nyttjande och 

klassificering som vistelserum avgör till stor del 

utfallet av undersökningen. Vi har valt att 

klassificera alla rum som kan tänkas nyttjas som 

lärytor som vistelserum eftersom en skolas 

användande av lokaler kan förändras över tid. Ett 

alternativ för att skapa en tydligare bild för 

lokalernas nuvarande nyttjande hade varit att 

utföra intervjuer i syfte att ta reda på det faktiska 

användandet av lokaler. 

Fischer’s, (2016) kategorisering av plantyper och 

lärytor är framtagen efter grundskolor, därför är 

den direkt användbar för de undersökta 

grundskolor. Däremot har vi generaliserat metoden 

att även fungera för de undersökta förskolorna. 

Detta kan vara vara en anledning till varför samtliga 

skolors planlösningar inte passar in och därav 

eventuell skillnad i klassificering av vistelserum.  

Designprocessen 

Vid framtagandet av gestaltningsförslaget användes 

en iterativ dagsljusdesignprocess som inkluderade 

analyser i olika skeden. Den nyttjade processen har 

tidigare beskrivits som liknande en del av den 

integrerade designprocessen. Under de 

designiterationer som genomfördes blev behovet av 

tidigt integrerade dagsljusanalyser tydligt. Även fast 

tumregler nyttjats så behövde flera rum förändras 

efter den första dagsljusfaktoranalysen. 

Fortsatt arbete 

Detta arbete undersökte huruvida olika moderna 

skolor uppfyller myndigheternas dagsljuskrav. All 

rumslig information är således kopplad mot ett 

punktformigt dagsljusfaktorvärde. Den gällande 

metoden med att mäta dagsljusfaktor i en punkt är 

diskutabel och ett förändrat mätvärde samt direktiv 

för metod hade varit intressant att utvärdera. 

Samtidigt kan utvärdering av ljusnivån som 

kravställs undersökas då våra grannländer har högre 

kravställda värden. Det hade även varit intressant 

att se hur rumslig information som rumsarea, WHH, 

rumsdjup, fönsterglasandel etc. hade förhållit sig till 

ett mer representativt dagsljusmätvärde för de 

undersökta ytorna.  

Efter arbetets genomförande är vår uppfattning att 

dagsljusfaktor hör till en av de enklare indikatorerna 

att simulera. Däremot är vi kritiska till användandet 

av en punktformig dagsljusfaktor då dess resultat 

inte är representativt för rummet som helhet. En 

uppdatering av kravställning och beräkningsmetodik 

för utvärdering av dagsljustillgång i skolmiljöer hade 

kunnat leda till högre andel dagsljusbelysta 

lärmiljöer.  

Med tanke på de historiska riktlinjerna om en 

dagsljuskvot på 2 % och en fönsterglasarea på 20 % 

så hade det varit intressant att utvärdera vad högre 

dagsljusnivåer i skolor kan göra för långsiktiga 

fördelar för hälsa och prestation. 
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Bilagor  

Bilaga A 
Belysningsstyrkor för skolmiljöer SIS, SS-EN 12464-1:2011, 

Förskola   
Aktivitet Belysnings

styrka [lx] 
Färgåter
givning 
[Ra] 

Lekrum 300 80 
Barnkammare 300 80 
Hobbyrum 300 80 
Undervisningsbyggnader   
Klassrum, handledarrum 300 80 
Klassrum för 
kvällsundervisning och 
vuxenutbildning 

500 80 

Föreläsningssal 500 80 
Skrivtavla 500 80 
Demonstrationsbord 500 80 
Bildsalar 500 80 
Ateljéer i konstskolor 750 90 
Ritsalar 750 80 
Övningssalar och 
laboratorier 

500 80 

Hantverksrum 500 80 
Grupprum, seminarierum 500 80 
Musikövningsalar 300 80 
Datorsalar 300 80 
Språklaboratorium 300 80 
Förberedelse-
/preparations- och 
arbetsrum 

500 80 

Entréhallar 200 80 
Kommunikationsytor, 
foajéer, korridorer 

100 80 

Trappor 150 80 
Allmänna utrymmen och 
samlingshallar för 
studenter 

200 80 

Lärarrum 300 80 
Biliotek, gymnastikhallar, 
simhallar 

300 80 

Förråd för 
undervisningsmaterial 

100 80 

Skolmatsalar 200 80 
Kök 500 80 
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Bygglovhandling, Zinket 
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Bygglovhandling, Brinkskolan 
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Bygglovhandling, Bobergsskolan 
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Resultat Zinket 
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Resultat Sjötorget 

 

  

  



62 
 

 

  



63 
 

Bilaga N 
Resultat Brinkskolan 
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Resultat Bobergsskolan 
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Resultat Paletten 
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Planlösning gestaltningsförslag 
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Fasader illustrationer 
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Positionsbeskrivning för DGP 
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Position och observationsvinkel för DGP i studietorg 
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Bilaga T  
Observationer från konferens 

Datum: 19 oktober 2017 

Framtidens skol- och förskolemiljöer 2017 

Ett besök till konferensen ”Framtidens skol- och 

förskolemiljöer 2017” genomfördes av en av 

författarna för att bland annat få en bild av vilken 

typ av pedagogik som är aktuell och vilken typ av 

lärmiljöer som förespråkas bland pedagoger. 

Flertalet arkitekter, kommuner, beställare, 

konsulter med flera deltog i konferensen. 

Deltagandet skedde under den andra av två 

konferensdagar.  

Arkitekten och skolhusexperten Anna Törnquist 

pratade om traditionell undervisning kontra 

tematisk undervisning och hur den arkitektoniska 

utformningen kan möjliggöra en bättre lärmiljö där 

elever med olika förutsättningar och behov kan 

tillgodogöra sig kunskap på olika sätt. Törnquist 

menade att kolliderande synsätt, och styrdokument 

som motsäger varandra tillsammans med 

mätmetoder för kravuppfyllnad är bromsklossar 

som gör det besvärligt att utforma tematiska skolor 

idag. Samtidigt visade Törnquist exempel på skolhus 

med tematiska arbetssätt som möjliggör 

pedagogisk- och organisatorisk flexibilitet samtidigt 

som de är yt- och kostnadseffektiva.  

En representant från Fojab Arkitekter presenterade 

en utredning de gjort i samarbete med Lunds 

kommun, som står inför utmaningen att bygga 

många nya skolor. Fojab hade tagit fram en 

strategisk lokalplanering, tomtutredningar samt 

lokalprogram för att kunna specificera kommunens 

behov samt ta fram en långsiktig plan för utveckling. 

Den framtagna strategin för lokalplanering 

använder vanliga nyckeltal samtidigt som en 

alternativ nyckeltalskoppling möjliggör en modern 

pedagogisk utformning av lärmiljöer. Den nya 

standarden återstår att bli beslutad om i Lunds 

kommunfullmäktige, men samarbetet ger en 

indikation av kommunens ambitioner och den 

moderna pedagogikens aktualitet. 

Mikael Parknäs, framtida rektor på Kvibergsskolan i 

Göteborg talade om hur det är att bygga en skola 

för lärande i en digital tidsålder. Skolan består 

egentligen av två skolor, en F-3 skola och en 4-9 

skola. F-3 skolan hade redan ritats och var under 

uppförande när Parknäs åtog sig rollen som rektor, 

den nyttjar en traditionell komposition av klassrum. 

Då F-3 skolans arkitektoniska utformning inte 

möjliggjorde nyttjandet av den tänkta pedagogiken 

så fick de rita om den interiöra möbleringen för att 

öka användbarheten. Vid uppförandet av 4-9 skolan 

var skolledningen involverad och det resulterade i 

en skola som gynnar den pedagogiska 

verksamhetsidén. Flexibilitet genom variation 

verkar vara ett tankesätt då planlösningarna här 

utformats med olika typer av och storlekar på 

lärorum där en tematisk undervisning i grupper ska 

nyttjas. Vid utformningen av skolan har den 

traditionella synen på flexibilitet med flytt- eller 

rullbara väggar frångåtts.  

Konferensen bjöd i sin helhet på många möten med 

människor från olika arbetsområden, planansvariga, 

arkitekter, pedagoger, verksamhetsansvariga etc. 

Det blev under konferensens gång och efter samtal 

med deltagande pedagoger tydligt att ett student-

centrerat och konstruktivistiskt pedagogiskt 

arbetssätt är eftersträvansvärt. Detta ställer krav på 

utformningen av planlösningar och det framgick 

tydligt under konferensen att en skolas planlösning 

har en direkt koppling till det pedagogiska 

arbetssättet och bör således planeras med detta i 

åtanke. En uttryckt önskan under samtal med 

deltagare var en involvering av pedagoger vid 

planering och utformning av nya skolhus. 
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Vertical Sky Component för konceptarbete  
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Vår- och höstdagjämning 

klockan 9:00 till 15:00 

Solvinkel: 31° klockan 12:00  

Sommarsolståndet klockan 

9:00 till 15:00           

Solvinkel: 54° klockan 12:00   

Vintersolståndet klockan 

9:00 till 15:00        

Solvinkel: 7° klockan 

12:00 
Bilaga V  
Skuggstudie för konceptarbete  

 

 



91 
 

Bilaga W  
Dagsljusfaktorsimuleringar 

Gestaltningsförslag, Sektion A-A 

Våning 1 
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Simuleringar av ODA 
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Våning 3 
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