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Sammanfattning  
 

I samband med förtätning av städerna, blir det allt fler funktioner och människor på en och 

samma plats vilket skapar mer liv och rörelse. Tillgång till dagsljus begränsas på grund av 

omkringliggande byggnader och bullernivåerna ökas rejält i samband med trafikbelastning. 

Samtidigt har det blivit en trend inom arkitekturen att designa fasader med stora fönsterytor, 

vilket har blivit en utmaning när det gäller buller, inomhusklimat, värmeförlust och 

värmestrålning. Idag efterfrågas i en stor del av nybyggnadsproduktion att byggnaden ska 

miljöcertifieras på något sätt, vilket innebär en ökning av byggnadens status.  

Examensarbetet går ut på att undersöka valet av fönster i samband med förtätning av staden och 

hur omkringliggande byggnader och trafikbelastningen påverkar form, storlek och 

egenskaperna på ett fönster. Hur kan man med valet av fönster optimera dagsljusinsläppet 

samtidigt som kraven på värmeinstrålning och buller uppfylls. Vilka fönsterlösningar måste 

utvärderas i samband med närliggande bebyggelse och miljöcertifiering och i vilken höjd och 

avstånd är det lämpligast att bygga? Fyra olika fall har undersökts för att besvara frågorna. 

Låg/hög trafikbelastning med låg skuggande byggnad och låg/hög trafikbelastning med hög 

skuggande byggnad. 

Resultatet visar att tätt placerade omkringliggande byggnader runt om en trafikled medför ett 

hög avskärmningsvinkel och höga bullernivåer, vilket innebär en utmaning till att hitta rätt 

fönster på marknaden med egenskaperna att klara betygskriterierna (dagsljus, solvärmelast och 

ljud) för Miljöbyggnad. Ju närmare avstånd desto högre avskärmningsvinkel, vilket kräver 

klarare glas med högt ljustransmissionsvärde för att tillföra tillräckligt mängd dagsljus. Höga 

ljustransmissionsvärde på ett fönster medför högt g-värde vilket ökar problemen med 

solvärmelast. Solvärmelast är beroende av g-värden. 

Avstånd och höjd är två viktiga parametrar som måste studeras noggrant i tidig sked i samband 

med att bygga nära intill befintliga byggnader. Resultatet visar att med lägre byggnader i rätt 

avstånd kan det finnas tillgång till olika fönsterlösningar som klarar miljöcertifiering. Ju högre 

man bygger desto större avstånd rekommenderas för att undvika problemet med dagsljus, vilket 

är den svåraste indikatorn att uppfyllas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 
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Ordlista/beteckningar  

g-värde (%): - anger hur mycket solvärme som kommer in genom fönstret. 

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

Ljustransmission, LT-värde (%): - är ett mått på den mängd dagsljus som kommer in 

genom fönstret. 

U-värde (W/m2K): - Ett mått på hur mycket värme som ett fönster släpper ifrån sig. Det 

anger alltså hur värmeisolerat fönstret är och indirekt hur mycket det påverkar din elräkning. 

Ju lägre U-värde, desto bättre är fönstret. 

SVL: - Solvärmelasttalet definieras som den solvärme som tillförs rummet per kvadratmeter 

golv area. 

Dagsljusfaktor DF (%): - är ett mått på ljusstyrkan inomhus i förhållande till utomhus med 

en standardgrå himmel 

Fönsterarea AF: - är förenklad metod för beräkning av dagsljustillgång i ett rum. 

Rw: - är vägt reduktionstal används för att karakterisera luftljudsisoleringen hos byggelement 

i laboratorium och anges enheten i dB. 

R’w+Ctr: - används när ljudet har mera lågfrekvent karaktär, till exempel ljud från stadstrafik 

(under 80km/h) med inslag av tung trafik.  

Decibel (dB): - är ett logaritmiskt mått. Det används för att ange ett förhållande till ett 

referensvärde och definieras enligt, 𝑑𝐵 = 10 ∗ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡

𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒
).  

BBR: - förkortning för Boverkets Byggregler, är en samling av föreskrifter och allmänna råd 

som fastställs av Boverket och gäller svenska byggnader. 

WHO: - är förkortning för World Health Organization, på svenska (världshälsoorganisation).  

SGBC: - är förkortning för Sweden Green Building Council, Miljöklassad byggnad. Namnet 

ändrades till Miljöbyggnad och systemet anpassades för certifiering, dvs 

tredjepartsgranskning. 

ESBO: - är förkortning för programmet Early Stage Building Optimization.   

SSF: - är förkortning för svenska solskyddförbundet. 

Velux Daylight Visualizer: - Simuleringsprogram för beräkning av dagsljusfaktor. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Idag efterfrågas i en stor del av nybyggnadsproduktion att byggnaden ska miljöcertifieras på 

något sätt. I Sverige är certifiering enligt SGBC Miljöbyggnad det vanligaste. Att miljöcertifiera 

en byggnad innebär en ökning av byggnadens status. I certifieringssystemet Miljöbyggnad 

(MB) bedöms en byggnad inom kategorierna energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial. För 

att en byggnad ska få ett godkänt slutbetyg måste ett antal indikatorer inom de tre kategorier 

uppfylla en kravnivå. Indikatorer dagsljus och ljud tillhör kategorin inomhusmiljö och 

solvärmelast tillhör kategorin energi. I miljöcertifieringssystemet MB ska alla indikatorer 

verifieras, att klara kravnivån för dagsljus krävs stora fönster medan för ljus och solvärmelast 

uppfylls kraven med mindre fönster.  

Det har blivit en trend inom arkitekturen att designa fasader med oregelbundet placerade, 

vertikala fönster för att skapa liv och rörelse i fasaden (Rogers, 2015), samt att välja många och 

stora fönsterytor i ett hus, vilket har blivit en utmaning när det gäller buller, inomhusklimat, 

värmeförlust och värmestrålning. Fönsterkonstruktionen är trots stark utveckling fortfarande 

betraktas ofta som den svagaste länken i en byggnad med avseende på ljudisolering mot buller, 

solinstrålning och värmeförlusten jämfört med andra byggnadsdelar (Hjertén , 2001). Såväl för 

stora som för små fönster kan leda till ökad energianvändning. Det innebär att sådan arkitektur 

medför stor risk för ökning av energiförluster och bullernivåer, samt kan orsaka 

komfortstörningar både vinter och sommartid. Vintertid kan värmeförlusten öka på grund av 

den kalla klimaten, vilket leder till ökad energianvändning i form av värme för byggnaden. 

Dessutom kan arkitekturen på somrarna orsaka värmeöverskott, vilket också leder till ökad 

energianvändning i form av kylning. 

De senaste trenderna har medfört att många dagsljusexperter uttrycker en oro för problemet att 

få in dagsljus i rummet. Enligt Helena Bülow-Hübe, har fönsterstorlek, placeringen och formen 

stor påverkan på hur mycket dagsljus släpps in. Även rummets utformning påverkar 

dagsljusinsläppet. Vertikala fönster gör att ljuset släpps längre in rummet men med ojämna 

fördelning. Horisontella/breda fönster med en bra belysningsstyrka ger jämnare ljusfördelning 

inne i rummet (Milsta, 2007). 

Enligt Björn Hellström när städerna förtätas blir det fler hus, fler funktioner och människor på 

en och samma plats. Det är en utveckling som skapar mer liv och rörelse, men också högre 

bullernivåer (Boverket, 2016). Bullernivåerna ökas rejält i samband med förtätning av städerna 

och konsekvenserna blir allt tydligare. Fler människor drabbas av sömnbrist, 

koncentrationssvårigheter och flera undersökningar kopplar risken för hjärtinfarkt och kärl- och 

hjärtsjukdomar till vägtrafikbuller (Karin Tideström, 2012). Organisation WHO (World Health 

Organization) har nyligen skärpt sina rekommendationer och sänkt till 50 dB(A) vid fasaden 

när det gäller trafikbuller. Sverige har gått motsatt väg och beslutat den 11 maj 2017 om en 

höjning av riktvärdena för buller vid ett bostadshus fasad från spår- och vägtrafik. Gällande 

riktvärden är nu 60 dB(A) ekvivalent ljudnivå generellt och 65 dB (A) för små bostäder upp till 

35 kvm. 
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1.2. Problemformulering och frågeställning  
Fönster har alltid varit en viktig del av en byggnad, den förser byggnaden med dagsljus, kontakt 

med ute miljön och är en skydd mot buller, kyla, vind och regn. Nu för tiden byggs byggnader 

med stora fönster och glasfasader med hänsyn till den estiska aspekten (att skapa en attraktiv 

och vacker arkitektur). Bakom den praktfulla fasaden, döljer sig miljöproblem när det gäller 

samhällsbuller, komfortstörningar, värmeöverskott, kallras, och värmeförluster. Miljöproblem 

som kan medför stora kostnader i form ökad energianvändning men också sämre upplevd miljö 

att vistas i. Så valet av fönster och dess storlek har stor inverkan på dessa miljöproblem. För att 

klara kraven både i Miljöbyggnad och BBR vid certifiering, har följande frågeställningarna 

valts ut.  

• Vilka fönsterparametrar måste byggherren utvärdera vid byggandet och vid 

miljöcertifiering?   

• På vilka olika sätt kan byggherrar/entreprenörer uppfylla kraven?  

• Vilka problem förväntas stötas på med valet av fönster när man bygger nära intill andra 

byggnader? 

• Vilka problem uppstår vid valet av olika fönsteregenskaper (g-värde och LT-värde)? 

1.3. Syfte 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur valet av fönsterstorlek påverkar 

dagsljusinsläpp, samhällsbuller och värmeinstrålning. Hur kan man med hjälp av att välja 

fönster optimera dagsljusinsläppet samtidigt som kraven på värmeinstrålning och buller 

uppfylls. Arbetet syftar till att genomföra en analys kring problematiken och vad det finns för 

lösningar när det gäller fönsterstorleken för att klara certifieringssystemet Miljöbyggnad och 

försöka nå det högsta betyget. Vidare syftar studien till att utvärdera problematiken av valt 

fönster för arkitekter i samband med förtätning av staden. 

1.4. Avgränsningar 
Rapporten är avgränsade till att utvärdera fönsterstorlek och dess lösningar med hänsyn till 

indikatorer dagsljus, solvärmelast och trafikbullerbuller. Rummets storlek betraktas som ett 

standard kontorsrum med förbestämda mått vilket inte ändras under projektets gång. När det 

gäller certifieringssystem, är det bara Miljöbyggnad som tas hänsyn till. 

1.5. Metod/Material 
Arbetet genomförs i tre delar, den första delen består av insamling av data om indikatorerna 

dagsljus, ljud och solvärmelast. Det bygger främst på litteraturstudie som berör dessa områden. 

Men även på genomgång av BBR och Miljöbyggnad, när det gäller beräkningar av buller, 

dagsljus och solvärmelast. Simuleringsprogrammet Velux Daylight Visualizer används för 

beräkningar och identifiering av problemområden. Den andra delen är att studera ett befintligt 

projekt. Fyra olika fall har studerats; 

1. Låg trafikbelastning med låg skuggande byggnad. 

2. Låg trafikbelastning med hög skuggande byggnad. 

3. Hög trafikbelastning med låg skuggande byggnad. 

4. Hög trafikbelastning med hög skuggande byggnad.  

Tredje delen består av analys och diskussioner kring de lösningar som tas fram. 
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2. BBR 
 

2.1. Dagsljus 
I Boverkets byggnadsregler (BBR) beskrivs kraven för dagsljus i form av metod och allmänna 

råd för god tillgång till direkt dagsljus i avsitt 6:322 Dagsljus. Byggnader ska utformas så att 

tillfredsställande ljusförhållanden är möjliga att uppnå, utan att skaderisker och olägenheter för 

människors hälsa uppstår. Boverket använder AF metoden (fönsterglasarea) ekvation 3, för 

beräkning av dagsljusfaktorn. Metoden gäller för rumsstorlekar, fönsterglas, fönstermått, 

fönsterplacering och avskärmningsvinklar enligt standarden. Som allmänt råd anger BBR att 

om fönsterglasarean är minst 10% av golvarean när fönstret har 2 eller 3 klarglas uppfylls 

kravet. Det innebär en dagsljusfaktor på cirka 1 % om standardens förutsättningar är uppfyllda. 

Kraven i BBR återges nedan: 

6:322 Dagsljus  

Rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas och 

orienteras så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig, om detta inte är orimligt med hänsyn 

till rummets avsedda användning.  I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 räcker det dock 

med tillgång till indirekt dagsljus. (BFS 2016:6). 

6:323 Solljus  

I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer än 

tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 behöver dock inte ha 

tillgång till direkt solljus. (BFS 2014:3) 

6:33 Utblick  

Allmänt råd Minst ett fönster i rum eller avskiljbara delar av rum där människor vistas mer än 

tillfälligt bör vara placerat så att utblicken ger möjlighet att följa dygnets och årstidernas 

variationer. I bostäder bör inte takfönster utgöra enda dagsljuskälla i de rum där människor vistas 

mer än tillfälligt. I bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen enligt avsnitt 

3:227 behöver det dock inte finnas utblick i gemensamma utrymmen för daglig samvaro, 

matlagning eller måltider. (BFS 2016:6). 

 

2.2. Solvärmelast (SVL) 
I Boverkets byggnadsregler (BBR) beskrivs inte direkt krav på skydd mot solvärmelast, utan 

ställs krav på ljus i form av dagsljustillgång, belysning solljus och utblick. I BBR beskrivs inte 

någon metod eller något värde för dimensionering eller verifiering av tillräckligt solljus.  
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2.3. Ljud  

I Boverkets byggregler, BBR, ställs allmänt krav på att ljudmiljö i en byggnad ska utformas så 

att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas samt att boende och brukare skyddas 

effektivt mot buller. I allmänt råd anger BBR ett antal lägsta kravnivåer lokaler. I råden anges 

även att om bättre ljudförhållanden önskas kan ljudklass A eller B väljas enligt SS 25268 för 

lokaler. I standarderna SS 25268 har ett antal kvalitetsnivåer presenterats, ljudklass A till 

ljudklass D. Kraven för ljud från yttre ljudkällor för kontor enligt SS 25268 sammanfattas i 

tabell 1. 

Tabell 1. Dimensionerande ljudnivå från trafik och andra yttre ljudkällor, för kontorslokaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA, eq 

[dB] 

LAFmax 

[dB] 

Ljudklass  Ljudklass  

Typ av utrymme A B C D A B C D 

Utrymme för presentationer (>ca 20 personer) 

exempelvis större konferensrum 
30 30 30 35 45 45 45 55 

Utrymmen för enskilt arbete, samtal eller vila 

exempelvis cellkontor, mötesrum, reception, vilrum 
30 35 35 40 50 50 55 60 

dock i stora utrymmen exempelvis öppen 

planlösning, kontorslandskap, storrumskontor 
35 35 35 40 50 50 55 60 

Övriga utrymmen där människor vistas mer än 

Tillfälligt exempelvis restaurang, matsal, 

pausutrymme 

35 35 40 45 55 - - - 

Utrymme där människor vistas tillfälligt 

exempelvis korridor, foajé, entréhall, kopiering, 

kapprum, WC, trapphus eller hisshall 

40 45 45 - - - - - 
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3. Miljöbyggnad 
Miljöbyggnad är ett miljöcertifieringssystem för byggnader och med certifiering menas att 

byggnadens miljöegenskaper bedöms i sak av tredjepart (Miljöbyggnad 3.0). Miljöbyggnad 

fungerar som ett verktyg att skapa en god inomhusmiljö och minska mängden material som 

innehåller giftiga ämnen. Dessutom fungerar Miljöbyggnad som ett styrmedel för att förminska 

och effektivisera energianvändningen för byggnaden. Systemet ägs av Sweden Green Building 

Council (SGBC) och används för både befintliga och nyproducerade byggnader oavsett storlek. 

Miljöbyggnad kan användas för att certifiera de flesta byggnadstyper från småhus till 

flerbostadshus och verksamheter oavsett typ av ägande. En byggnad som certifieras med 

miljöbyggnad, bedöms med upp till femton indikatorer inom energi, inomhusmiljö och material 

(Miljöbyggnad 3.0). Byggnaden bedöms sedan med avseende på dess miljöegenskaper och 

sedan erhålls ett aggregerat betyg som Brons, Silver eller Guld.  

3.1. Certifieringsprocess  
Certifieringsprocessen för en byggnad är indelad i sex steg. 

Figur 1. Certifieringsprocess Miljöbyggnad. Källa: www.sgbc.se 

Steg 1, innebär att byggnader som ska certifieras registreras hos SGBC. Registreringsdatum 

avgör vilken version av de tekniska manualerna och vilka tekniska förtydliganden som 

byggnaden ska uppfylla. 

Steg 2, certifieringsansökan skickas in till SGBC. Ansökan som skickas in innehåller en rad 

olika handlingar som beskriver byggnaden och hur den uppfyller Miljöbyggnads betygskriterier 

(Miljöbyggnad 3.0). Den ska t ex innehålla olika beskrivningar om hur byggnaden är utformad, 

vilka verksamheter som är aktuella samt vilka bygg-och installationslösningar som är valda 

(Malmberg, 2015). Ansökan fylls i online i verktyget Building Green Online och dokument 

laddas upp  

Steg 3, innehållet i ansökan bedöms i sak, ojävigt och under sekretess av oberoende granskare. 

Sökande ges möjlighet att komplettera och korrigera ansökan. 

Steg 4, när ansökan är godkänd får nyproducerade byggnader och ombyggnationer ett 

preliminärcertifikat och befintliga byggnader ett certifikat. Fastighetsägaren får certifikatet, en 

Miljöbyggnadsplakett att montera i byggnaden och relevant instruktioner för verifiering om det 

gäller nyproduktion eller ombyggnation. 

Steg 5, nyproducerade byggnader och ombyggnationer ska verifieras senast två år efter 

idrifttagning. Verifiering innebär kontroll av att byggnaden efter två års drift uppfyller 

betygskriterierna. 
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Steg 6, Certifikatet är giltigt så länge återrapporteringen vart femte år styrker att byggnaden 

fortfarande uppfyller de krav som gällde när certifikatet utfärdades. Första återrapporteringen 

sker fem år efter godkänd verifiering. 

3.2. Betygsystem  
Byggnadsbetyget baseras på indikatorbetygen som aggregeras i tre eller fyra steg beroende på 

om indikatorn är en rums- eller byggnadsindikator (Miljöbyggnad 3.0). Metoden är konstruerad 

så att ett lågt betyg på en indikator endast begränsat kan kompenseras med ett annat högre betyg. 

Genom att de sämre betygen får stor vikt i aggregeringen skapas ett incitament att 

åtgärdaeventuella brister (Miljöbyggnad 3.0). 

o Från rumsbetyg till indikatorbetyg, Det lägsta rumsbetyget på en våning avgör 

våningsbetyget, det kan höjas ett steg om hälften eller mer av den bedömda rumsarean 

har högre betyg, se tabell 2. 20 % eller strax däröver (räknat i hela rum) av ett 

våningsplans Atemp ska bedömas så att de mest kritiska rummen får inverkan på 

indikatorbetyget (Miljöbyggnad 3.0).  

o Från indikatorbetyg till aspektbetyg. Aspekt är en grupp av indikatorer, lägsta 

indikatorsbetyg inom aspekten avgör aspektbetyget.  

o Från aspektbetyg till områdesbetyg. Område är benämningen på en grupp av aspekter. 

Områdesbetyget utgår från lägsta aspektbetyg som får höjas ett steg om minst hälften 

av aspektbetygen är högre. På denna nivå har den generella principen luckrats upp för 

att det ska vara möjligt att nå högre byggnadsbetyg 

o Från områdesbetyg till byggnadsbetyg, byggnadsbetyget bestäms som det sämsta av de 

tre områdesbetygen. 

Tabell 2. Miljöbyggnads, aggregeringsmetoden. indikatorer med aspekter och områden.www.sgbc.se  
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3.3. Betygskriterier  

3.3.1. Solvärmelast (SVL) 

Betygskriterier för solvärmelast betecknas i Miljöbyggnad som indikator nummer två. 

Bedömningen görs endast för fönster som vetter mellan 90 och 270°, dvs öster till väster via 

söder ingår i bedömningen. Beräkningen av solvärmelast kan ske med en förenklad metod som 

utgår från den högsta solstrålningen under ett normalår mellan vår- och höstdagjämning. Högsta 

solstrålning på utsidan av ett vertikalt fönster är cirka 800 W/m2 under ett normalår oavsett ort 

i Sverige (Miljöbyggnad 3.0). Ekvation 1 och 2 nedan gäller för rum med fönster åt ett 

väderstreck respektive två väderstreck.  

𝑆𝑉𝐿 = 800 ∗ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∗
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑟𝑢𝑚
    W/m2 golvarea  (1) 

𝑆𝑉𝐿 = 560 ∗ 𝑔𝑠𝑦𝑠 ∗
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉

𝐴𝑟𝑢𝑚
+ 560 ∗ 𝑔𝑠𝑦𝑠𝑡 ∗

𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠 𝑆 𝑒𝑙 Ö 𝑒𝑙 𝑉

𝐴𝑟𝑢𝑚
   (2) 

Tabell 3. Betygskriterier för solvärmelast i W/m2, golvarea vid nyproduktion., indikator 2 

 

3.3.2. Dagsljus  

Betygskriterier för dagsljus betecknas i Miljöbyggnad som indikator nummer 11. 

Dagsljustillgången i ett kritiskt rum bedöms på tre olika sätt. Dagsljusfaktor DF, fönsterglasarea 

FA och i vissa fall med utblick. 

Fönsterglasarea AF, dagsljustillgången i ett rum kan bedömas med en förenklad metod, 

ekvation 3. Metoden kan endast användas om fönsterglasets dagljustransmission LT ≥ 0,63, om 

avskärmningsvinkeln α <45° och om rummet är rektangulärt med djup ≤ 6,0 m. 

𝐴𝐹 =
𝐴𝑔𝑙𝑎𝑠

𝐴𝑔𝑜𝑙𝑣
∗ 100     (3) 

Tabell 4. Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, indikator 11 

 

Indikator 11 Brons Silver Guld  

Lokalbyggnader DF ≥ 1,0 %  

ELLER  

AF ≥ 10 % för α ≤ 20°  

AF ≥ 10 + (α – 20) • 

0,25  

för 20° < α ≤ 45° 

Förvaltningsrutiner för 

tillgång till dagsljus på 

stadigvarande 

arbetsplatser. 

DF ≥ 1,2 %   

 

Förvaltningsrutiner 

för tillgång till 

dagsljus på 

stadigvarande 

arbetsplatser. 

 

DF ≥ 1,5 %   

 

Förvaltningsrutiner för 

tillgång till dagsljus 

på stadigvarande 

arbetsplatser 

 

 

Indikator 2 Brons Silver Guld  

Lokalbyggnader ≤ 40 ≤ 32 ≤ 22  
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Dagsljusfaktor, DF, är ett mått på ljusstyrkan inomhus i förhållande till utomhus med en 

standardgrå himmel (Miljöbyggnad 3.0). DF anger förhållandet mellan belysningsstyrkan i en 

punkt i rummet och den totala belysningsstyrkan utomhus mot horisontalplan. 

Definitionsmässigt avses endast förhållandet vid jämnmulen himmel utomhus (Löfberg, 1987). 

Enligt Hans Löfberg, ska man utgå från helmulen himmel vid beräkning av dagsljuset, för det 

betraktas som sämsta fallet, om man klarar belysningen vid mulen himmel så klarar man kravet 

även då himlen är klar. Beräkningspunkten för dagsljusfaktor är en meter från den mörkaste 

sidovägg på halvt rumsdjup och 0,8 meter övergolvet (SS 914201). Beräkningen av 

dagsljusfaktorn (DF) i beräkningspunkten bygger vanligen på att de olika bidragen beräknas 

var för sig och sedan adderas. Man brukar därför dela upp dagsljusfaktorn i tre delar: 

himmelskomponent (HK), utereflekterad komponent (URK) samt inne reflekterad komponent 

(IRK). Sambandet mellan komponenterna redovisas i ekvationen 4 (Löfberg, 1987). 

𝐷𝐹 = 𝐻𝐾 + 𝑈𝑅𝐾 + 𝐼𝑅𝐾      (4) 

 

3.3.3. Ljud 

Betygskriterier för ljud betecknas i Miljöbyggnad som indikator nummer 5. Betygskriterier för 

ljudmiljön för byggnader baseras på BBR och svenska standard SS25267 och SS25268. För att 

klara nivån för BRONS måste de fyra bedömda ljudparametrarna uppnå ljudklass C. De 

ljudparametrar som bedöms är ljud från installationer inomhus, luftljudsisolering, 

stegljudsisolering och ljud utifrån och då från trafik och andra ljudkällor utomhus. För att uppnå 

nivå SILVER eller GULD måste flera av parametrarna uppnå ett högre betyg än ljudklass C.  I 

standarderna finns inte ljudkrav för alla rumstyper eller verksamheter. Om krav saknas så avgör 

och redovisar ljudsakkunnig vilka ljudkrav som ska uppfyllas baserat på krav för liknande rum 

eller verksamheter i standarderna (Åkerlöf, 2001). 

Tabell 5. Bedömningskriterier för nyproducerade byggnader, indikator 5 

 

 

 

Indikator 5 Brons Silver Guld  

Lokalbyggnader De fyra ljudparametrarna 

som bedöms uppfyller 

ljudklass C  

enligt SS 25268.   

 

Förvaltningsrutiner för 

kontroll av ljudmiljö 

Minst två av de fyra 

ljudparametrar som 

bedöms uppfyller 

ljudklass B eller högre 

enligt SS 25268.  

 

Övriga två uppfyller 

minst ljudklass C i SS 

25268.  

 

Förvaltningsrutiner 

för kontroll av 

ljudmiljö. 

De fyra 

ljudparametrarna som 

bedöms uppfyller 

genom mätning 

ljudklass B enligt SS 

25268.  

 

Bekräftas med enkät 

ELLER utlåtande från 

ljudsakkunnig.   

 

Förvaltningsrutiner för 

kontroll av ljudmiljö. 
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4. Dagsljus  
Med dagsljus menas den synliga delen av globalstrålningen från himmelsvalvet, vilket avser 

det solljus som reflekteras i atmosfären, dock ej direkt solljus (Boverket, 2019). Dagsljus är 

därför lika i alla riktningar. I BBR definieras direkt dagsljus som ljus genom fönster direkt mot 

det fria. Indirekt dagsljus definieras som ljus från det fria som kommer in i rum utan fönster 

mot det fria (Boverket, 2019). Dagsljuset består av himmelsljus d.v.s. solstrålning som 

diffuserat i atmosfären och ibland av direkt solstrålning. Det består vidare av reflekterat ljus 

mot ytor, t.ex. fasader utanför fönster (Hjertén , 2001). Dagsljuset har stor påverkan på 

människors hälsa och dygnsrytm. Vi människor vistas till stor del av tiden inomhus därför blir 

tillgång till dagsljus inomhus av stor betydelse. I den forskning och kunskap kring ljusets 

betydelse för hälsa och välbefinnande som sammanställt av Folkhälsomyndigheten visas bland 

annat att dagsljus har positiva effekter på sömnens mönster, längd och kvalitet. Under dagtid 

ger dagsljusexponeringen högre vakenhet, mildrar depressioner och stärker den kognitiva 

förmågan (Sjöström, 2009). 

4.1. Solvärmelast (SVL) 
Sol kan vara till både lust och last (Ottosson, 1995). Solen kan ge ljus och värme året runt till 

rummet och skapa trevliga och sköna stunder, men kan också ge upphov till obehaglig värme i 

rummet. Det finns flera metoder att påverka solvärmelasten och förhindra övertemperatur 

genom att avskärma solljus. Man kan till exempel installera avskärmning i form av persienner 

och gardiner. Enligt Helena Bülow-Hübe kan man med hjälp av solskydd reducera 

solinstrålningen upp till 80% och därmed avsevärt förbättra inneklimatet (Bülow-Hübe, 2005). 

Man ska ta hänsyn till solvärmelasten vid nybyggnation redan i tidiga skeden, då det kan ge 

upphov till kostsamma lösningar i form av kylbehov. Klimatskärmen står för en stor del av en 

byggnadsvärmeförlust. Fönster och fönsterdörrar står under en normal vinter för ca en tredjedel 

av den totala värmeförlusten respektive solinstrålningen under en sommardag genom 

fönsterrutor orsakar det största kylbehovet. 

4.2. Ljus och rum 
Rum och ljus är i den verkliga upplevelsen oskiljbara. Ljuset beskriver rummet, dess form och 

struktur, liksom rummet och dess material berättar om ljusets karaktär (Alenius). Ljuset har en 

stor roll för hur vi uppfattar relation mellan inre och yttre rum, och kan vara till stor hjälp att 

framhävda viktiga platser i bostaden. Fördelning av ljuset och dess variation under dagtiden i 

ett rum visar olika egenskaper och karaktärer i bostaden. Ljuset utgör mål för riktningar och 

rörelser samt förstärker rummets karaktär av öppenhet (Nylander, 2011). Dagsljusinsläpp i en 

byggnad har en stor betydelse av att uppleva rörelse och öppenhet i rummet. På våra 

breddgrader har vi ett speciellt förhållande till dagsljus. Det nordiska ljuset, med dess växlingar 

i dagens längd och solhöjd över året har präglat oss och vårt sätt att gestalta fönster och ljusinfall 

i rummet (Sjöström, 2009).  

Den mängd dagsljus som når marken varierar med platsen. Direkt solinstrålning genom ett 

fönster ger skarpa skuggor på golv och väggar. Kontrasterna blir stora och färger och ytstruktur 

framträder tydligt. Diffust ljus, himmelsstrålning ger en mildare känsla i rummet och kontrasten 

minskar (Hjertén , 2001).  
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4.3. Fönsterplacering och fönsterstorlek  
Ordet fönster kommer ur det latinska ordet fenestra, som betyder öppning för att släppa in luft 

och ljus (Sjöström, 2009). Fönster är den viktigaste delen av en byggnad när det gäller insläppet 

av dagsljus. Mängden dagsljus som vi får in i en byggnad påverkas av antal och storlek på 

husets fönster. Stor betydelse för mängden dagsljus har även väderstreck och husets omgivning. 

Skuggande byggnader eller vegetation kan kraftig påverka mängden infallande dagsljus. En 

annan viktig faktor är hur fönstret är utformat, vilken tjocklek och profilering karm och båge 

har samt hur smygen är utformad (Sjöström, 2009).

Generellt påverkas dagsljusinsläpp i ett rum inte bara av 

fönstrens storlek och placering utan även av rummets djup 

(Helena Bülow-Hübe 2001). Formen och placeringen hos 

fönster inverkar på dagsljusnivån och hur djupt i rummet det 

infaller.  

Höga fönster släpper ljuset djupare in i rummet jämfört med 

ett brett fönster med samma yta, det bidrar också till en bättre 

ljusfördelning. Eftersom den fångar en store del av himlens 

solstrålning.  

Djupa rum ger stora skillnader i belysningsstyrka alltså en 

ojämn ljusfördelning i rummet. Ju mer avståndet ökas till 

fönster desto mörkare blir det.  

Ett takfönster kan ge en stor mängd och jämnfördelade 

dagsljusbelysning över ett rum. Dock förlorar man det 

vertikala fönstrets positiva egenskaper, att ge variation i ljus 

och skuggor, möjligheten till utsikten och kontakten med 

utemiljön.  

Låga fönster eller glasade fönsterdörrar kan bidra till utsikt 

och vacker ljusfördelning men ger ingen direkt ljusstrålning 

på arbetsplatsen.  

Fönster över arbetsytan ger bättre belysningsstyrka på 

arbetsbordet genom att strålningen kommer från högre del av 

himlen, just därför ökar också risken för bländning. Tvärtom 

ger ett fönster i nivå med arbetsytan utsikt och en bättre 

dagsljusfaktor på grund av mer direkt ljusstrålning (Hjertén , 

2001).   

Figur 2. Fönsterplacering. 

Källa: Ljus inomhus. 
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Enligt Hans Löfberg gäller att ju större glasytan är desto mer ljus släpper den naturligtvis in. 

Om man ökar fönsterytan på höjden ökar dagsljusinfallet mer än om man ökar fönstrets bredd, 

eftersom himlen är ljusare högre upp mot zenit (Löfberg, 1987). En noggrann placering av 

fönster och solavskärmning krävs för att möjliggöra ett maximalt dagsljusinsläpp med jämn 

kvalité och som inte upplevs störande. Denna balans är också viktigt för att kunna minska 

kylbehovet på sommaren och maximera värmetillskott under vinter på grund av solinstrålning. 

För att byggnader ska vara energieffektiva trots en hög andel fönster i fasader krävs att fönster 

har låga U-värde i kombination med låga g-värden. Låga U-värde är nödvändiga för att inte öka 

energibehovet under uppvärmningssäsongen, låga g-värden för att undvika problem med 

överskottsvärme (Bülow-Hübe 2001) (Milsta, 2007). 

Var och hur man placerar ett hus är viktigt på många sätt, inte bara för utsikten. För den som 

har chans att välja var huset ska placeras och som kan vara med och påverka bygget från början 

finns mycket att tjäna både ekonomiskt men även för trivseln och miljön. Om man utnyttjar 

solvärmen maximalt kan man minska energiåtgången med cirka 10–15 procent, beroende på 

hur stora fönster är, hur huset är isolerat och så vidare. För att utnyttja solljuset på bästa sätt ska 

huset placeras i söderlutning. Om man vänder husets ena långsida åt söder utnyttjas solen 

maximalt. Vänder man huset åt sydväst eller sydost tillgodogör man sig 85 procent av 

instrålningen. Om man orienterar huset åt öst eller väst tar man tillvara på endast 50 procent 

(Ottosson, 1995).  

Det går inte att säga vilken fönsterstorlek som är den ultimata, det finns helt enkelt för många 

faktorer som spelar in. Det beror på geografisk lokalisering, väderstreck, rummets och 

byggnadens funktion samt vilken utsikt som erbjuds (Secher & Edvinsson, 2014). Många 

undersökningar har gjorts av vilken fönsterstorlek skulle vara den bästa alternativen. En 

undersökning vid Statens institut för byggnadsforskning (SIB) visade inte oväntat att fönster 

betyder mer ju mer bundet arbete man har. Något entydigt svar på hur stora fönster måste eller 

bör vara går inte att utläsa ur forskningen, inte heller vilken form fönster bör ha. Några forskare 

och planerare hävdar att fönster bör vara smala och höga, andra att lägre och bredare är bättre 

(Löfberg, 1987). 
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5. Ljud och upplevelse 
Ljud definieras som tryckvariationer i luft och utbreder sig med en hastighet av ca. 340 m/s2 

(Andersson, 2017). Antalet tryckvariationer per sekund kallas för ljudets frekvens med enheten 

Hertz (Hz). För att tryckvariationerna ska uppfattas som ljud krävs att frekvensen är mellan 20–

20000 Hz (Andersson, 2017). Begreppen ljud och buller skiljas åt genom den enkla definitionen 

att ”buller är icke önskvärt ljud” (Andersson, 2017). Trots att ordet buller kopplas till starka 

ljud, men i första hand handlar det inte om hur starkt det låter utan hur ljudet uppfattas av 

mottagaren. Allt ljud som upplevs som onödigt, obehagligt och störande kallas för buller, även 

om det inte är skadligt för hörseln (Andersson, 2017).  

 

5.1. Ljudtrycksnivå dB 
Hur starkt ett ljud upplevs beror dels på amplituden, som motsvarar det ljudtryck som alstras 

dels på ljudets frekvenssammansättning (Åkerlöf, 2001). Örat uppfattar ljud med olika frekvens 

olika starkt. För att beskriva upplevelsen av ljudets styrka används begreppet ljudtrycksnivå i 

dB. Begreppet decibel (dB) är logaritmiskt (Åkerlöf, 2001) och är grundenheten för mätning 

och beräkning inom akustiken. Förhållandet mellan ljudtrycket vid smärtgränsen och det nätt 

och jämt uppfattbara ljudtrycket är mer än ett till en miljon. För att anpassa mätskalan till örats 

stora arbetsområde samt till hur vi upplever styrkan hos ljud med olika ljudtryck används en 

logaritmisk skala, dB, för att beskriva ljudets styrka (Andersson, 2017). dB stämmer bättre med 

upplevelsen än vad den linjära enheten för tryck Pa gör. För att ännu bättre koppla mot 

upplevelsen används en modifierad, så kallad frekvensvägd ljudtrycksnivå (dBA). 

Frekvensvägningen innebär ljud vid olika frekvenser viktas olika för att stämma överens med 

den mänskliga hörseln. Vid addition av buller från två lika starka bullerkällor så ökar ljudnivån 

med 3 dB och motsvarar en hörbar förändring. En höjning eller minskning av bullernivån med 

8–10 dB motsvarar ungefär en fördubbling eller halvering av hörintrycket (Åkerlöf, 2001). 

Figur 4 ger en uppfattning av vad olika ljudnivåer innebär. 

Figur 3. Decibelskala, ljudnivåer för olika bullerkällor. källa Boverket. 
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5.2. Ljud i rummet 
Vilken ljudisolering som krävs i ytterväggarna, inklusive fönster, fönsterdörrar, bröstningar, 

uteluftdon m.m. för att nå de dimensionerade ljudnivåerna inomhus beror på ljudnivåerna 

utomhus (Boverket, 2008). Den totala ljudisoleringen i fasaden med dess olika delar samverkar 

och leder till ljudnivån inomhus. Egenskaperna hos rummets ytor avgör hur mycket av ljudet 

som absorberar och reflekteras tillbaka vilka kallas ljudabsorbenter. Det finns material som 

absorberas stor del av ljudenergin istället att reflektera tillbaka vilket kallas för ljudabsorbenter. 

Absorbtionsfaktorn är från 0 till 1, där 0 innebär att allt ljud reflekteras och 1 är att ljudet 

absorberas till 100% (Andersson, 2017). För hårda byggmaterial är absorbtionsfaktor nära noll 

till exempel betong, tegel m.m. Porösa material såsom mineralull är bra på att absorbera ljud.  

Ljud sprids i rum, sprids i rummet genom tre olika spridningsvägar (Andersson, 2017); 

1. Direktljud vilket går från källan direkt till mottagaren.  

2. Reflekterat ljud, en fri våg som faller in mot ett hinder t.ex. en vägg i ett rum kommer 

en del av den infallande ljudenergin i vågen att absorberas och omvandlas till värme i 

materialet, en del att transmitteras genom väggen och resten av ljudenergin att 

reflekteras tillbaka till rumme (Åkerlöf, 2001).  

3. Stomljud är vibrationer från ljudkällan som förflyttas genom ett fast material, t. ex. en 

vägg, för att senare fortplantas på andra ställen där vibrationerna skapar nytt luftburet 

ljud.  

Direktljudet är starkast närmast källan och avtar med ca. 6 dB vid varje fördubbling av avståndet 

utomhus (Andersson, 2017). Så länge mottagaren befinner sig i källans direkta närhet är det 

denna spridning som dominerar framför stomljud och det reflekterade ljudet. 

 

5.3. Buller och människan   
Buller i allmänt påverkar hälsa och välbefinnande på många olika sätt. Starka ljud kan vara 

hörselskadligt, störande, maskera samtal och andra signaler. Enligt miljöhälsorapport 2017 ger 

omgivningsbuller sällan hörselskada, med kan leda till en rad andra besvär såsom 

allmänstörning, försämrad talförståelse, nedsatt inlärning och prestation, sömnstörningar och 

ökad risk för hjärt-och kärlsjukdomar. Buller försämrar uppmärksamheten och kan därför sänka 

arbetsprestationen. Vid plötsliga, oväntade eller okända ljud sätts kroppens försvarsmekanismer 

i funktion. Det innebär bland annat att blodtrycket höjs, att muskelspänning och hjärtfrekvens 

ökar och att hudens blodkärl drar ihop sig (Folkhälsomyndigheten, 2017).  
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5.4. Åtgärder mot trafikbuller 
Arkitekter kan påverka ljudmiljön på flera olika sätt, eftersom samhällsbuller är ett komplext 

problem, krävs av arkitekten att samspela mellan olika faktorer för att nå ett lyckat resultat. 

Buller kommer dels från motorer och avgassystem och dels från däcken och kontakten mellan 

vägbana. Vid låga hastigheter dominerar ljudet från motorer och avgassystemet medan bullret 

från däck och vägbana tar över vid höga hastigheter (Trafikverket, 2017). 

Åtgärderna kan delas i tre huvudkategorier,  

1. Åtgärder vid källan; - genom trafikreglering och styrning genom gatuavstängningar, 

enkelriktningar, lägre hastigheter och förbud mot en viss trafik (Ahlqvist, 1981). 

Markbeläggning, genom att ändra asfaltens sammansättning t.ex. mindre sten storlek på 

gator och vägar för att dämpa ljud som fordonsdäck genererar (Schultz, 2003).  

2. Åtgärder vid ljudets utbredning; - genom att placera en skärm nära bullerkällan för att 

effektiv bryta bullerspridning och minimera skärmens höjd (Melin, 2003).  

3. Åtgärder vid mottagaren; - till exempel åtgärder i fasader, genom att kombinera med 

växligheten vilken dock har en begränsande ljuddämpande effekt. Byggnadstekniska 

åtgärder som fönsterbyte, ljudisolering och fönstertätning (Ahlqvist, 1981).  
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6. Fönster 

6.1. Fönsters ljudreduktion 
Normalt är fönster och ventiler för tilluft de delar av fasaden som är känsligast ur 

bullersynpunkt. Fönsters ljudreduktion är ofta, men inte alltid, den faktor som begränsar en 

byggnads totala ljudreduktion och i slutändan avger vilken ljudnivå som uppstår inomhus om 

byggnaden exponeras för ljud utomhus (Trafikverket, 2015). Ljud tar sig igenom fönstret 

genom olika transmissionsvägar som visas i figur 4. 

1. Genom glaset  

2. Genom karmen 

3. Genom springa mellan karm och vägg 

4. Genom otätheter mellan karm och fönsterbåge 

Figur 4. Transmissionsvägar genom ett fönster. Källa trafikverket 

I områden med höga bullernivåer ställs förstås höga krav på fasadens ljudisolering. Akustiskt 

sett brukar fönster och fasadglaspartier vara de svaga länkarna och höga ljudkrav är ofta 

förknippade med höga kostnader (Fégeant & Novak). Ljudnivån inomhus avgörs av den totala 

ljudenergin som de fyra transmissionsvägarna tillsammans släpper igenom men om någon av 

transmissionsvägarna är akustiskt mycket svagare än de andra kommer den att ensamt styra 

vilken ljudnivå som uppstår inomhus (Trafikverket, Fasadåtgärder som bullerskydd , 2015). 

Själva glasdelen är den svagaste transmissionsvägen för ljud. Ljudreduktionen i en glasruta 

styrs i huvudsak av dess tjocklek, antal glas samt avståendet mellan glasen (Trafikverket, 

Fasadåtgärder som bullerskydd , 2015). Glasrutans ljudreduktionstal ökar med 6 dB vid varje 

fördubbling av tjockleken (Pilkington, 2018). Det gäller från lågfrekvent ljud upp till 

koincidensfrekvensen (ljudets våglängd överensstämmer med glasets böjvåglängd) (Almestedt, 

2017). Egenfrekvensen hos glas varierar med dess tjocklek, tjockare glas innebär försämring av 
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ljudreduktionen på grund av resonans i glaset vid koincidensfrekvens. Ju tjockare glas desto 

längre ner i frekvensområdet hamnar koincidensfrekvensen och desto större inverkan har 

försämring (Almestedt, 2017). Enligt Pilkington kan man undvika problemet genom att variera 

måttet på glastjockleken och avståndet samt att man kan laminera ihop flera glasskivor vilket 

ger rutan en annan styvhet och bättre ljudvärden (Pilkington, 2018). Ljudtransmission genom 

karm styrs av trätjockleken (Trafikverket, Fasadåtgärder som bullerskydd , 2015). Ju tjockare 

karm desto högre ljudreduktion går att uppnå. Aluminiumbeklädnad av karm påverkar 

ljudreduktionen negativt jämfört med träbeklädnad (Trafikverket, Fasadåtgärder som 

bullerskydd , 2015). 

6.2. Fönsters dagsljustransmittans 
Fönsters egenskaper till exempel U-värde, LT-värde och g-värde spelar stor roll när det gäller 

solinstrålning, eftersom hela processen sker när solen skiner genom ett fönster. Den totala 

solenergin som tillförs ett rum vinkelrätt genom glasning kallas solfaktor (Trafikverket, 2015) 

och betecknas med g. Solfaktorn består enligt figur 5 av andel solinstrålning som direkt 

transmitteras in i rummet och andel sekundär solstrålning som först absorberas i glaset och 

sedan stålar in i rummet. Att välja fönster innebär en serie delval, när det gäller utformning av 

karm och bågar, val av glas, eventuella skikt på glasen samt medium och avstånd mellan 

glasen (Hjertén , 2001). Glasuppbyggnad och glastillvals variation påverkar glasets 

egenskaper och är ofta motstridiga. Exempelvis hög dagsljustransmission leder till ökad 

solinstrålning (g-värde) vilket på sin tur orsakar övertemperatur i rummet och tvärtom låga g-

värden medför lägre LT-värde vilket dagsljusinsläppet minskar och rummet upplevs relativt 

mörkare. Varje behandling av glaset, såsom extra glasruta och lågmissionsskikt påverkar den 

mängd dagsljus som faller genom fönstret (http://energy.extweb.sp.se/ffi/dagsljus.asp), det vill säga 

lägre LT-värde. 

Figur 5. Illustration av hur solinstrålningen träffar fönstret och förs vidare in i rummet 

http://energy.extweb.sp.se/ffi/dagsljus.asp
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7. Genomförande  
För ökad förståelse och trovärdigheten utgår studien ifrån modellering av ett kontorsrum med 

fönster och därefter studeras de fyra fallen separat beroende på hur indikatorerna påverkas av 

fallens kombination. För indikatorn dagsljus tas hänsyn till byggnadens höjd, avstånd och 

avskärmning i förhållande till fönstret och benämns för fall 1 (låg skuggande byggnad) och fall 

2 (högskuggande byggnad). För indikatorn ljud, vilket påverkas av mängden trafik, hastighet 

och avstånd, benämns för fall 1 (låg trafikbelastning) och fall 2 (hög trafikbelastning). 

För beräkning av dagsljusfaktor har programmet Velux Daylight Visualizer används och enligt 

Miljöbyggnad ger simulering betydligt noggrannare resultat än handberäkning och därför 

accepteras att en simulerad dagsljusfaktor avviker 0,20 %enheter från betygskriterierna. Så för 

att uppfylla kravnivån silver (1,2%) för dagsljus beräknas dagsljusfaktorn till 0,8%.  

 

 

7.1. Valet av kritiska rum 
Enligt Miljöbyggnads definition, kritiska rum är de rum som har lägst betyg i respektive 

rumsindikatorerna 2 Solvärmelast, 9 Termiskt klimatvinter, 10 Termisk klimatsommar och 11 

Dagsljus (Miljöbyggnad 3.0). Valet av kritiska rum beror på antal faktorer och vilken indikator 

ska bedömas. För indikatorer Solvärmelast, Termiskt klimatvinter och Termiskt klimatsommar 

väljes de rum som har störst glasarea i förhållande till golvarea. Tvärtom för dagsljus väljes de 

rum som har minst glasarea i förhållande till golvarea. Enligt Miljöbyggnad kan avskärmande 

eller skuggande byggnader påverka valet av kritiska rum. I projektet figur 1 och 2 innebär den 

skuggande byggnaden, placering och den trafikbelastade vägen att de sämsta förutsättningarna 

för dagsljusinsläppet finns i rum på de lägre våningsplanen. De rött inringat kontorsrum med 

fönster i figur 6 och 7 betraktas som kritiska rum och används som underlag för beräkningen 

av respektive fall. 

 

Figur 6. Fall 1och 3, låg/hög trafikbelastning med lågskuggande byggnad.  
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Figur 7. Fall 2 och 4, låg/hög trafikbelastning med hög skuggande byggnad. 

 

7.2. Dagsljusfaktor 

7.2.1. Velux Daylight Visualizer 

VELUX Daylight Visualizer är ett professionellt dagsljus simuleringsverktyg för analys av 

dagsljus i byggnader. Den är avsedd att underlätta användningen av dagsljus och vara till hjälp 

för beräknings och dokumentation av dagsljusnivåer och ljusets karaktär i en byggnad. För 

beräkning av dagsljusfaktor modelleras ett kontorsrum i simuleringsprogrammet Velux 

Daylight Visualizer. Rummets, fönstret och den skuggande byggnadens storlek framgår i tabell 

(6–9). Fönstret monteras längst ut i väggen och orienteras mot öster. Se bilaga A för detaljerad 

beskrivning av programmet. 

Tabell 6 

 

   Tabell 7 
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   Tabell 8 

 

Tabell 9 

 

7.2.2. Indata Velux Daylight  

Rummets yta och skuggande byggnadens egenskaper och reflektionsfaktor ställs fram enligt 

miljöbyggnads rekommendationer och framgår i tabell (10–11). Reflektionsfaktor för den 

skuggande byggnaden ställs till 0,300. LT- värdet på glaset (fönstrets ljustransmission) är den 

största faktorn som påverkar ljustillgånget i rummet, och därför har undersökt olika LT-värde 

för beräkningen för att få ett acceptabelt värde som klarar Miljöbyggnads Silver för både fallen. 

 

   Tabell 10 

 

   Tabell 11 
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7.3. Solvärmelast  

7.3.1. SSF ESBO Light 

SSF ESBO är svenska solskyddsförbundets nya beräkningsprogram för solskydd. Programmet 

beräknar hur effektbehov och årliga energikostnader påverkas av solskydd. Programmet har 

använts för beräkning av den totala solfaktorn (g-system) för fönsterglas med solskydd. Olika 

typer av solskydd används i beräkningen för att förstå effektiviteten hos varje enskilt solskydd 

i kombination med vald fönster och sedan jämföra med Miljöbyggnads betygskriterier. 

Solvärmelast beräknas enligt Miljöbyggnads rekommendationer och används som ekvation (1) 

för beräkningen. Beräkningen sker för de rum på högre planen som bedöms riskera störst 

solvärmelast. Beroende på avstånd och fall väljs fönsteregenskaper (U-värde, g-värde och LT-

värde) och sedan kombineras med olika solskydd för beräkning av totala solfaktor (g-system). 

En överblick över programmet SSF ESBO Light och beräkning av solfaktor (g-system) med 

solskydd ger figur 8. Enligt figur 8 kan man välja typ av solskydd, samt välja glas med rätt 

egenskaper (U-värde, g-värde och LT-värde) och sedan beräkna totala g-system för fönstret 

både utan solskydd och med solskydd. För detaljerad beskrivning av g-värde beräkningen se 

bilaga B. 

 

Figur 8. Översikt över programmet SSF ESBO Light.  
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7.4. Ljud  

7.4.1. Förutsättningar  

För beräkning av trafikbuller har antal fordon, andel tunga fordon och hastighet antagits enligt 

tabeller 12 och 13. Avståndet från väg till den närmaste fasaden bestäms till 10 m se figur 9. 

För beräkning av både den ekvivalenta och maximala trafikbullernivån används programmet 

SoundPLAN, version 8.0. Programmet följer beräkningsmodell: Naturvårdsverkets rapport 

4653, ”Nordisk beräkningsmodell, reviderad 1996,”för buller från vägtrafik se bilaga C.  

Tabell 12. Antagandet av data för fall 1, lågtrafikbelastning. 

Gata Trafikflöde Andel tunga fordon Hastighet 

Trafikled 10 000 5% 50 km/h 

 

Tabell 13. Antagandet av data för fall 2, högtrafikbelastning. 

Gata Trafikflöde Andel tunga fordon Hastighet 

Trafikled 20 000 10% 70 km/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figur 9. Avståndet från väg och den skuggande byggnaden.  
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Valet av fönster (med hänsyn till reduktionstal) beror på antal faktorer. Ytterväggens 

ljudisolering, friskluftventiler och andra delar av fasaden, för varje del har olika 

ljudreduktionstal och påverkar det slutliga reduktionstalet för väggen. Andelen fönster i 

förhållande till väggen, rumsvolym, önskade ljudnivån inomhus och trafikslag och hastighet 

påverkar valet av fönster. Fönstrets ljudreduktion betecknas som R’w, men för redovisning av 

fönsterkrav är att ange ljudreduktion som R’w + Ctr., vilket används för stadstrafik vid låg 

hastighet. Beräkning av den totala ljudreduktionen som förväntas av en fasadvägg inklusive 

fönster och andra fasadsdelar görs enligt ekvation 5.  

𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔 [(
∑ 𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖 10−𝑅𝑖 10⁄ )]   [dB]   (5) 

R=Sammansatta väggens reduktionstal  

Ri= Delelements reduktionstal 

Si= Delelements area 

 

Beräkning av inomhusnivåer utförs enligt beräkningsmodellen som har framställts av företaget 

Tyréns i enlighet med standarden SS12354-3.  
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8. Resultat  

8.1. Dagsljusfaktor  
Utifrån all data som har presenterats i kapitel 7.2. ”genomförande” utförs alla simuleringar för 

beräkning av dagsljusfaktor med programmet Velux Daylight Visualizer. Resultatet presenteras 

först i form av jämförelse mellan både fallen med hänsyn till lika egenskaper (g-värde och LT-

värde) för fönster som når kravnivån för fall 1 i olika avstånd se figur (10–13). Därefter 

presenteras resultatet av dagsljusfaktor med de fönsteregenskaper (g-värde och LT-värde) som 

når kravnivån silver i Miljöbyggnad i fall 2 för varje avstånd se figur (10a-13a).  

A. Resultatet av dagsljusfaktor i form av jämförelse för fönster som klarar Miljöbyggnad 

silver i olika avstånd. 

Figurerna (11–14) nedan visar resultatet av två kontorsrum med lika storlek och lika egenskaper 

(g-värde och LT-värde) för fönstren. Kontorsrummet till vänster skuggas av en låg byggnad 

med 9 meters höjd vilket motsvarar fall 1. Medan kontorsrummet till höger skuggas av en hög 

byggnad med 30 meters höjd och motsvarar fall2. Valet av fönsteregenskaper undersöks i olika 

avstånd. 

 

 

1. Avstånd 8 meter. 

Figur 10. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 9 meters höjd (vänster) 

och en byggnad med 30 meters höjd (höger) i avstånd 8 meter med lika LT-värde (50%) för fönstret. 
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2. Avstånd 10 meter. 

Figur 11. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 9 meters höjd (vänster) 

och en byggnad med 30 meters höjd (höger) i avstånd 10 meter med lika LT-värde (40%) för fönstret. 

 

3. Avstånd 15 meter 

Figur 12. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 9 meters höjd (vänster) 

och en byggnad med 30 meters höjd (höger) i avstånd 15 meter med lika LT-värde (30%) för fönstret. 

 

4. Avstånd 30 mete 

Figur 13. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 9 meters höjd (vänster) 

och en byggnad med 30 meters höjd (höger) i avstånd 30 meter med lika LT-värde (25%) för fönstret. 



 

 

25 

 

B. Resultatet av dagsljusfaktorn för fönster som klarar kravnivån Miljöbyggnad silver i 

fall 2 (hög skuggande byggnad). 

Nedan presenteras resultatet av dagsljusfaktor för vilka fönsteregenskaper (LT-värde och g-

värde) som når kravnivån silver i Miljöbyggnad. Kontorsrummet som utsätts för skugga av en 

högbyggnad med 30 meters höjd krävs högre LT-värde på fönstret att tillföra tillräckligt 

mängdagsljus. Undersökningen har gjorts för olika avstånd och resultatet presenteras nedan i 

form av illustrationer se figur (10a-13a). 

 

 

1. Avstånd 8 meter. 

Figur 10a. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 30 meters höjd i avstånd 

8 meter till fönstret med LT-värde (60%). 
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2. Avstånd 10 meter. 

Figur 11a. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 30 meters höjd i avstånd 

10 meter till fönstret med LT-värde (60%). 

3. Avstånd 15 meter. 

Figur 12a. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 30 meters höjd i avstånd 

15 meter till fönstret med LT-värde (55%). 
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4. Avstånd 30 meter. 

Figur 13a. Visar resultatet av dagsljusfaktor för ett rum som skuggas av en byggnad med 30 meters höjd i avstånd 

30 meter till fönstret med LT-värde (45%). 
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Valet av fönster för att kunna erhålla kravnivån silver enligt Miljöbyggnad, beror på olika 

parametrar bland annat avståndet till omkringliggande byggnader och höjden utöver 

fönsterstorlek och reflektionsfaktor från byggnader och marken. Tabell 14 och 15 visar hur 

avståndet till den skuggande byggnaden i både fall 1 och 2 påverkar fönstrets egenskaper (LT-

värde). Ju närmare avstånd desto högre LT-värde krävs på fönstret. Med ökat avstånd avtar 

avskärmningsvinkeln i fall 1, vilket innebär mer tillgång till himmelvyn och solljus. LT-värdet 

på fönster behöver inte vara så stor för tillräckligt mängd dagsljus.  

 

Tabell 14. Fall 1, resultatet av dagsljusfaktor med avseende till LT-värde och avstånd. 

Avstånd LT-värde % 

2 80 

4 65 

6 60 

8 50 

10 40 

15 30 

30 25 

 

 

 

Figur 14. Sambandet mellan LT-värde och avståndet mellan skuggande byggnaden och fönstret. 
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Tabell 15. Fall 2, resultatet av dagsljusfaktor med avseende till LT-värde och avstånd. 

Avstånd [m] LT-värde % 

2 80 

4 70 

6 65 

8 60 

10 60 

15 55 

30 45 

 

 

Figur 15. Sambandet mellan LT-värde och avståndet mellan skuggande byggnaden och fönstret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

2 4 6 8 10 15 30

LT
-v

är
d

e 
%

Avstånd m

Fall 2 (hög skuggande byggnad)

LT-värde %



 

 

30 

Sambandet mellan höjden av den skuggande byggnad och fönstrets LT-värde framgår i tabell 

16. Undersökningen har gjorts på två olika avstånd 4 respektive 8 meter mellan skuggande 

byggnaden och fönstret. Tabell 16 och 17 visar hur höjden i bestämt avstånd påverkar 

fönsteregenskaper för att nå kravnivån silver på 0,8% enligt Miljöbyggnad.  

 

Tabell 16. Resultatet av dagsljusfaktor med avseende till LT-värde och höjden på avstånd 4 meter. 

Höjd [m] LT-värde % 

3 30 

6 60 

9 65 

12 70 

15 70 

 

 

 

Figur 16. Sambandet mellan LT-värde och höjden av den skuggande byggnaden på avstånd 4 meter 

 

Tabell 17. Resultatet av dagsljusfaktor med avseende till LT-värde och höjden på avstånd 8 meter. 

Höjd [m] LT-värde % 

3 25 

6 30 

9 50 

12 60 

15 60 

30 65 

40 65 
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Figur 17. Sambandet mellan LT-värde och höjden av den skuggande byggnaden på avstånd 8 meter 

 

8.2. Solvärmelast (SVL) 
Vid beräkning av solvärmelast, beräknas först g-system för valt fönster med egenskaper som 

når kravnivån dagsljus för de rum som betraktas som kritiska. Fönster egenskaperna väljes med 

hänsyn till avståndet mellan fönster och skuggande byggnaden. Ju närmare avstånd desto högre 

LT-värde på fönstret vilket medföljer ett högre g-värde. Med ökat avstånd behövs lägre LT-

värde. Tabellerna nedan redovisar resultatet av beräknad g-system för varje valt fönster med 

solavskärmning samt resultatet av solvärmelasten (W/m2) med och utan solavskärmning för 

både fall 1 (låg skuggande byggnad) och 2 (hög skuggande byggnad). Med ökat avstånd i 

förhållande till skuggande byggnaden, ändras fönstrets egenskaper (U-värde, g-värde och LT-

värde). 

 

Tabell 18. Resultatet av solvärmelast med/utan solskydd för fönstren med egenskaperna (U=0,76, g=0,35, 

LT=0,64) som skuggas av hög byggnad (fall 1) i avstånd 4 meter. 

 

SVL 

W/m2 

Beräknad  

g-system 

SVL med 

avskärmning 

Typ av 

Solavskärmning 

61,6    

 0,234 41,2 Invändig rullgardin 

 0,153 26,9 Persienn mellan glas 

 0,122 21,5 Fasadpersienn 

 0,038 6,7 Screen 
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Tabell 19. Resultatet av solvärmelast med/utan solskydd för fönstren med egenskaperna (U=0,58, g=0,27, 

LT=0,55) som skuggas av hög byggnad (fall 1) i avstånd 6 meter. 

 

 

 

Tabell 20. Resultatet av solvärmelast med/utan solskydd för fönstren med egenskaperna (U=0,76, g=0,21, 

LT=0,43) som skuggas av hög byggnad (fall 1) i avstånd 10 meter. 

 

 

 

Tabell 21. Resultatet av solvärmelast med/utan solskydd för fönstren med egenskaperna (U=1,24, g=0,59, 

LT=0,72) som skuggas av hög byggnad (fall 2) i avstånd 4 meter. 

 

 

 

SVL 

W/m2 

Beräknad  

g-system 

SVL med 

avskärmning 

Typ av 

Solavskärmning 

47,5    

 0,18 31,7 Invändig rullgardin 

 0,12 21,1 Persienn mellan glas 

 0,096 16,9 Fasadpersienn 

 0,035 6,16 Screen 

SVL 

W/m2 

Beräknad  

g-system 

SVL med 

avskärmning 

Typ av 

Solavskärmning 

36,9    

 0,138 24,3 Invändig rullgardin 

 0,127 22,4 Persienn mellan glas 

 0,073 12,8 Fasadpersienn 

 0,027 4,8 Screen 

SVL 

W/m2 

Beräknad  

g-system 

SVL med 

avskärmning 

Typ av 

Solavskärmning 

103,8    

 0,407 71,6 Invändig rullgardin 

 0,358 63,0 Persienn mellan glas 

 0,205 47,3 Fasadpersienn 

 0,101 17,8 Screen 
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Tabell 22. Resultatet av solvärmelast med/utan solskydd för fönstren med egenskaperna (U=0,76, g=0,35, 

LT=0,64) som skuggas av hög byggnad (fall 2) i avstånd 6 meter. 

 

 

 

Tabell 23. Resultatet av solvärmelast med/utan solskydd för fönstren med egenskaperna (U=0,58, g=0,27, 

LT=0,55) som skuggas av hög byggnad (fall 2) i avstånd 10 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVL 

W/m2 

Beräknad  

g-system 

SVL med 

avskärmning 

Typ av 

Solavskärmning 

61,6    

 0,234 41,2 Invändig rullgardin 

 0,153 26,9 Persienn mellan glas 

 0,122 21,5 Fasadpersienn 

 0,038 6,7 Screen 

SVL 

W/m2 

Beräknad  

g-system 

SVL med 

avskärmning 

Typ av 

Solavskärmning 

47,5    

 0,18 31,7 Invändig rullgardin 

 0,12 21,1 Persienn mellan glas 

 0,096 16,9 Fasadpersienn 

 0,035 6,16 Screen 



 

 

34 

8.3. Ljud 

8.3.1. Fönster ljudreduktionstal  

Den ekvivalenta trafikbullernivån för fall 1 och fall 2 beräknas till 56 respektive 64 dBA vid 

fasaden. Den maximala nivån till 75 respektive 80 dBA. I tabellerna 24 och 25 redovisas för 

vilka reduktionstalet som krävs av fönstret att ha för att klara BBR kravet, ljudklass B, vilket 

motsvarar kravnivån silver i Miljöbyggnad.  

Tabell 24. Rekommenderad reduktionstal för fönster i fall 1. 

Fall 1 (Låg trafikbelastning) 

Rw [dB] Rw + Ctr [dB] 

30 25 

 

Tabell 25. Rekommenderad reduktionstal för fönster i fall 2. 

Fall 2(Hög trafikbelastning) 

Rw [dB] Rw + Ctr [dB] 

35 30 

 

Allt eftersom trafikbullernivån vid närmaste fasad är högst och betraktas som kritiska fall, 

förväntas att fönstrets ljudreduktionstal bestämmas enligt detta fall. Den ekvivalenta 

trafikbullernivån för både fall 1 och fall 2 beräknas till 61 och 69 dBA vid närmaste fasad och 

den maximala nivån till 79 och 84 dBA. Tabellerna 26 och 27 redovisar resultatet för vilka 

reduktionstal som krävs av fönstret att ha för att klara BBR kravet. 

 

Tabell 26. Rekommenderad reduktionstal för fönster i kritiska fall (lågtrafik). 

Kritiska fall 1 (Låg trafikbelastning) 

Rw [dB] Rw + Ctr [dB] 

34 29 

 

Tabell 27. Rekommenderad reduktionstal för fönster i kritiska fall (högtrafik). 

Kritiska fall 2 (Hög trafikbelastning) 

Rw [dB] Rw + Ctr [dB] 

40 35 
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8.3.2. Sammansatt reduktionstal för yttervägg.  

För beräkning av sammansatta reduktionstalet hos fasadväggen förutsatts en yttervägg i form 

av träregelvägg med ventilerad träfasad och reduktionstal Rw= 42 dB och fönster med 

reduktionstal Rw som framgår i tabell (24–27). Tabell 28 redovisas resultatet för sammansatt 

reduktionstal för fasadväggen för varje fall. Se bilaga D för detaljerad beräkning. 

 

Tabell 28. Resultatet av sammansattreduktionstal för fasadväggen. 

dB 

Fall1(lågtrafik) 34 

Fall 2 (högtrafik) 39 

Kritiska fall 1 (lågtrafik) 38 

Kritiska fall 2 (högtrafik) 41 
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9. Analys och Diskussion 
I samband med litteraturstudien framgår att mängden dagsljus som släpps in i ett rum påverkas 

av olika faktorer, bland annat fönstrets storlek, antal, form, placering och optiska egenskaper 

samt skuggande objekt vilket instämmer med vad resultatet har kommit fram till. Valet av 

fönster och egenskaperna påverkas i sin tur av olika parametrar. I samtliga studerande fall, [fall 

1 (låg skuggande byggnad) och fall 2 (högskuggande byggnad)] är höjden och avståndet två 

viktiga parametrar som avgör valet av fönster och dess egenskaper. Undersökningen har gjorts 

på olika avstånd för både fallen och det visade sig att med ökat avstånd krävs ett lägre LT-

värde, men för fall 2 behövs fortfarande ett högre LT-värde jämfört med fall 1 för att nå 

kravnivån. Med ökat avstånd ändrad ljusets fördelning och karaktär i rummet för både fallen. 

Höjden och avståendet är två faktorer som tydligen påverkar fönstrets egenskaper och ljusets 

mönster och fördelning i rummet vilket tydligt framgår av figurerna (11–17). Vid avstånd 2 

meter, visas att mängden dagsljus som släpps in i både fallen trots höjdskillnaden är 

jämnfördelade i rummet och når kravnivån. Anledningen är att den tätt placerade 

omkringliggande byggnaden i både fallen medför en hög grad avskärmningsvinkel vilket 

innebär att tillgång till direkt solljus och himmelvyn är extremt begränsade framförallt för 

bottenvåningen som betraktas som kritiska i både fall 1 och 2 vid närmaste avstånd. En studie 

har gjorts under maj 2015 (En genomgång av dagsljuskrav, Paul Rogers) som hävdar att lägga 

till våningar ovanpå befintliga byggnader i stadskärnorna påverkar drastiskt det dagsljus som 

når grannbyggnader. Framförallt tillgång till direkt solljus kan bli svår.  

Vidare i undersökning har avståndet ändrats i både fallen, vilket påverkade mängden dagsljus 

och ljudfördelning i rummet. Vid ökat avstånd krävdes lägre LT-värde för fall 1 för att nå 

kravnivån och ljusfördelningen ser lika ut i rummet för varje ökat avstånd. I samband med lägre 

LT-värde för varje avstånd minskade mängden dagsljus i rummet för fall 2 och dagsljusfaktorn 

är långt ifrån kravnivån. Den höga skuggande byggnaden avskärmar trots ökat avstånd 

fortfarande en stor del av himmelvyn och kastar en längre skugga. I bilaga E redovisas en 

omfattande bild över avskärmningsvinkeln i förhållande till avstånd och höjd för både fallen. 

Resultatet visar sig överensstämma med att omkringliggande byggnader är en faktor som har 

störst inverkan på hur mycket dagsljus släpps in. Skuggande byggnader eller vegetation kan 

kraftig påverka mängden infallande dagsljus (Larsson och Wergeni-Wasberg, 2009. Husets 

ansikte: en bok om fönster, portar, ytterdörrar). Ytterligare har en undersökning gjorts kring 

hur höjden för skuggande byggnader påverkar valet av fönster. Undersökningen har gjorts med 

två olika avstånd, 4 respektive 8 meter. Resultatet på 4 meter avstånd visar att det krävs en 

fördubbling av fönstrets LT-värde i samband med fördubbling av höjden från 3 (1 våning) till 

6 meter (två våningar). En kraftig ökning av avskärmningsvinkeln, avskärmar större del 

himmelvyn och begränsar tillgången till dagsljus, vilket försämrar fönstrets egenskaper. Klara 

och ljusare glas med högre LT-värde krävs att föra in tillräckligt mängd dagsljus för att klara 

Miljöbyggnads betygskriterier. LT-värdet ökas inte i samma takt med höjden när olika höjder 

undersökts, tvärtom behövs ett fönster med LT-värde på 70%, när höjden är 50 meter (15 

våningar) se tabell 16. I jämförelse med avstånd 8 meter, visar resultatet att fönstrets LT-värdet 

inte fördubblas i samband med fördubbling av höjden. Avskärmningsvinkeln är inte så stor i 

förhållande till avståndet, tillgång till himmelvyn är fortfarande större jämfört med den kastade 

skuggan från byggnaden. I samband med ökad höjd, ökas LT-värdet så småningom och oavsett 

höjd på byggnaden krävs maximalt 65% LT-värde på fönstret för att klara Miljöbyggnads 

kravnivå, silver se tabell 17 och figur 21. 
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Tekniskt sätt är dagsljus och solvärmelasten sammanbunden, för både inträffar genom fönstren. 

Egenskaperna (g-värde och LT-värde) i glaset och storleken har avgörande roll för hur mycket 

dagsljus samt solvärmelast släpps in. Klara och ljusare glas med höga LT-värde krävs för att 

tillföra tillräckligt mängd dagsljus i både fallen. G-värdet på glaset blir högre i samband med 

höga LT-värden vilket det blir svårt att möta kravnivån för solvärmelast utan en kompletterande 

lösning, kan vara invändiga, mellanliggande eller utvändiga lösningar. Med hänsyn till valt 

fönster och avstånd till skuggande byggnaden har gjorts beräkningar för solvärmelasten med 

olika typer av solavskärmning.  

I fall 1 visar resultatet att kravnivån för solvärmelast kan nå det önskade värdet med 

kompletterande solskydd utöver invändig rullgardin på 4 meter avstånd, samt visar att 

utvändiga solskydd är bättre, vilket förstärks av påståendet ”utvändiga solskydd är oftast 

effektivast” (Bygga med glas, Lars-Åke Almstedt). Solvärmelast är beroende av g-värdet. Ju 

lägre g-värde desto lättare att kontrollera och uppfylla kravnivån. Om man tittar närmare på valt 

fönster (U=1,24, g-värde= 0,59 och LT-värde = 0,72) tabell 21 på avstånd 4 meter i fall 2, blir 

solvärmelasten en utmaning för att uppfylla kravnivån. Bara en av de fyra testade solskydden 

når det önskade betyget. Med ökat avstånd till skuggande byggnaden kan man ändra fönstrets 

egenskaper d.v.s. att det behövs lägre LT och g-värde.  

I samband med förtätning kring befintlig infrastruktur, träffar man på andra problem bland 

annat höga bullernivåer från trafiken. Problemet kan vara att det är omöjligt att uppnå de ställda 

kravnivåerna från olika myndigheter. Bebyggelse nära intill en trafikled ställer höga krav på 

ytterfasadens ljudisolering vilket är ofta kopplade till höga kostnader. Fönster betraktas ofta 

som den svagaste länken för ljudtransmission. Vid höga trafikbullernivåer ställs höga krav på 

fönstrets ljudreduktionstal för att kunna reducera trafikbullernivån och nå den önskade 

ljudnivån inomhus. Resultatet för både fall 1 (låg trafikbelastning) och fall 2 (hög 

trafikbelastning) visar att det reduktionstal som förväntas av fönstret är på 30 respektive 35 dB. 

Detta resultat gäller när fönstret är placerad i avstånd 10 meter till bilvägen. Ju närmare bilvägen 

desto högre trafikbullernivåer vilket i sin tur påverkar fönstrets ljudreduktionstal. I både kritiska 

fallen ökar fönstrets reduktionstal med 5 dB. Enligt litteraturstudien framgår att 

ljudreduktionstalet i en glasruta bestäms av olika faktorer. Glasets tjocklek, antal och avstånd 

mellan glasen är de parametrar som påverkar reduktionstalet. Olika tjocklek på glasrutan i ett 

fönster förbättrar reduceringen av bullernivåer. 
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9.1. Metoddiskussion  
Ett vanligt/standard kontorsrum med storlek 9 m2 och ett fönster med storleken (2310x1010) 

utgör grunden för hela studien. Rummet ritades i själva simuleringsprogrammet Velux Daylight 

Visualizer 3.0.22 BETA. Programmet för sig är simpel och inte alltför tidskrävande att lära och 

använda. Som nybörjare behövs lite tid att prova fram olika simuleringar tills man bekantar sig 

med innehållet. Programmet betraktas som ett godkänt simuleringsprogram, då Miljöbyggnad 

rekommenderar det. För beräkning av dagsljusfaktor utfördes simuleringarna i programmet 

Velux Daylight Visualizer. Jag tycker att programmet ger en bra uppfattning kring dagsljus och 

hur ljuset fördelas i ett rum. Samtidigt ges en helhetsbild av hur omkringliggande byggnader 

påverkar dagsljusinsläppet vilket programmet ger en möjlighet att rita i form av volymer. I 

programmet kan man anpassa sig till Miljöbyggnads rekommendationer när det gäller 

reflektionsfaktorer för väggytor, golv, tak samt den ritade objekten men inte för markreflektion. 

Man kan dessutom välja fönstrets egenskaper (bara LT-värde). Höjd och längden på ”custom 

objekt” är begränsade till 50 meter. Trots att man utgår från standardgrå himmel för 

simuleringarna är jag tveksamt till resultatets trovärdighet från programmet, för det ger samma 

resultat oavsett orientering av rummet (nord, syd, öst och väst). För mer detaljerad beskrivning 

om programmet se bilaga A.  

Beräkning av solvärmelasten är en del av studien, där det krävs ett g-värde för fönster för 

beräkningen. Programmet IDA Early Stage Building Optimization (ESBO) har använts för 

beräkning av g-värdet. Programmet samarbetar med svenska solskyddsförbundet. Jag har tyvärr 

inte jobbat detaljerad med programmet. Med programmet kan man mata in bara måtten på 

rummet. Fönsterstorleken är angiven i form av fönsterarea, och man kan inte välja den 

fönsterstorleken man vill ha. Man kan inte heller veta hur högt ovanför golvet fönstret är 

placerad. I programmet har man tillgång till olika solskydd och fönstertyper med varierande 

egenskaper (U-värde, g-värde och LT-värde). För detaljerad beskrivning av g-värde 

beräkningen se bilaga B.  
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9.2. Slutsats  
Sammanställning av resultatet åskådliggör att valet av fönster i de fyra fallen beror på olika 

parametrar. Avstånd och höjden till den skuggande byggnaden är två viktiga faktorer som avgör 

fönstrets form och egenskaper när det gäller dagsljus och solvärmelast, och den höga 

trafikbullernivån vid närmaste fasad när det gäller ljud.  

Resultatet visar att med tätt placerade omkringliggande byggnader runt om en trafikled medför 

ett hög avskärmningsvinkel och höga bullernivåer, vilket innebär en utmaning till att hitta rätt 

fönster med egenskaperna att klara betygskriterierna (dagsljus, solvärmelast och ljud) i 

Miljöbyggnad.  

När man bygger nära intill andra byggnader, borde man ha i åtanke att det är omöjligt att hitta 

rätt glaskombination i samband med denna kombination som resultatet visas i fall 2 (hög 

trafikbelastning med hög skuggande byggnad). Avstånd och höjden är de parametrar som borde 

bearbetas och undersökas med noggrannhet, för att undvika höga avskärmningsvinklar. God 

kunskap om fönster och dess egenskaper och solavskärmningar behövs med en omfattande 

dialog för att hitta en bra lösning. Trots mängder olika prestanda som idag utvecklas för glas, 

tvingas man till en kompromiss när det gäller båda fallen och speciellt i avstånd 2, 4 och 6 

meter. Utöver dessa ingående indikatorer (dagsljus, solvärmelast och ljud), finns en rad fler 

indikatorer som påverkar valet av fönster och dess egenskaper. Med tanke på den studerade 

kombinationen (trafikbelastning och skuggande byggnad), är framställning av ett fönster som 

klarar miljöcertifiering nästan tekniskt omöjligt.  

Trots de tekniska framstegen inom glas, är det fortfarande omöjligt att erhålla alla egenskaper 

i ett fönster. När två eller flera faktorer är i konflikt med varandra, innebär det att det inte finns 

en optimal lösning. I denna rapport behandlas indikatorer solvärmelast, dagsljus och ljud. För 

att uppfylla kraven för dagsljus utöver storleken, krävs glasrutan vara transparent, fri från 

behandling och ha jämn tjocklek. Fönster med sådana egenskaper kan tillverkas på marknaden, 

men problemet uppstår med solvärmelasten och reduktionstalet.  

Vid varje behandling av glas i olika syften påverkas glasets andra egenskaper. Exempelvis 

ljudisolerande glas blir mörkare med hänsyn till antal rutor, tjocklek och ljudfolie. 

Solskyddsglas blir alltså mörkare på grund av screentryck och kulör. 

Oavsett vilken fönsterparameter man väljer, kommer man till slut att stötta på dessa problem. 

Större andel fönster i förhållande till väggen, kan vara bra för dagsljusinsläppet men problemet 

uppstår med solvärmelast och trafikbuller. Tvärtom när man väljer mindre fönster, blir dagsljus 

ett problem. 

I samband med förtätning och miljöcertifiering, är avstånd och höjd två viktiga parametrar som 

måste studeras noggrant i tidiga skedet. Resultatet visar att med lägre byggnader i rätt avstånd, 

kan finnas tillgång till olika fönsterlösningar som klarar miljöcertifiering. Ju högre man bygger 

desto större avstånd rekommenderas för att undvika problemet med dagsljus, vilket är den 

svåraste indikatorn att uppfyllas. 
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9.3. Rekommendationer  
 

Utifrån de studerade fallen visar resultatet att i samband med förtätning av städerna är det 

omöjligt att hitta ett fönster som kan bidra med tillräckligt mängd dagsljus och samtidigt ge en 

trivsam miljö när det gäller buller och solvärme. Ett lösningsförslag är att fönster med 

varierande egenskaper (LT-värde, g-värde, U-värde och reduktionstal) kan monteras beroende 

på vart i fasaden den är placerad. Exempelvis kan användas fönster med hög ljustransmissions 

värde på de lägre våningarna som tillgång till dagsljus är begränsade. Torts det varierande 

fönsteregenskaperna påverkas inte fasadens utseende. Risken uppstår med logistiken och brist 

på kunskap hos arbetarna. En studie kring hur kan problemen lösas och underlätta 

miljöcertifiering av byggnader i samband med förtätning av städerna. 
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Bilaga A 

Detaljerad beskrivning av programmet VELUX Daylight Visualizer 3.0.22 BETA. 

❖ För att beräkna dagsljusfaktorn simuleras en modell av rummet i programmet Velux 

Daylight Visualizer. Detta genomförs genom att skapa ett nytt projekt och rita upp 

väggarnas dimensioner i Floor/Walls. Under Outer walls valdes Wall height till 2800 

mm och Wall thickness till 300 mm, redovisas i Figur 1. 

Figur 1. Floor/Walls. Visar kontorsrum med skuggande byggnaden. 

 

❖ Den skuggande byggnaden skapas i Floor/Walls, under Custom Objects. 

Dimensionerna Length (30000), Thickness (8000) och Height (9000, lågskuggande 

byggnad) och (30000, högskuggande byggnad), se figur 2. 

 

Figur 2. Skuggande byggnadens dimensioner. 
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❖ Rummets tak utformas i Roof/Celling. Taktypen i detta fall är Flat med en Roof 

thickness satt till 200 mm. För att konkat taket med väggarna redigerades Height 

above floor till 2800 mm, se Figur 3 

Figur 3. Roof/Celling detalj. 

 

❖ Rummets fönster justeras i Windows/Doors, under fliken Facade product se figur 4. 

Figur 4. Faced product. 
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❖ Faced window section 1 väljes. Sedan matas in fönstrets dimensioner inklusive karm 

under Choose window size, där W är fönstrets bredd och H är för höjden vilket både 

väljes till (1010*2310 mm). I Lining properties kan fönstrets avstånd från innerväggen 

ändras, till modellen valdes det förinställda värdet på 175 mm, se figur 5. 

Figur 5. Fönstrets dimensioner. 

 

❖ När man trycker på ok, placeras fönstret automatiskt ut någonstans i modellen. 

Fönstret kan sedan flyttas vart man vill placera det. Placeringen på fönstret kan även 

ändras under Distance to side wall. Bröstningshöjden redigerades sedan under Height 

above floor till 400mm, se figur 6. 

Figur 6. Fönstrets placering. 
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❖ Under fliken Location ändras platsen där byggnaden/rummet befinner sig. Stocklolm 

är den tillgängliga platsen som valdes för modellen. Orientering ändras enligt 

önskemål vilket satts till Degrees 253, se Figur 7. 

Figur 7. Rummets placering.  

 

❖ I Surfaces kan rummets färg och reflektionfaktor ändras, valen redovisas i Figur 8–12 

och väljes enligt Miljöbyggnads rekommendationer. Under fliken Floor justers 

reflektionsfaktor till 0,300, se figur 8. 

  Figur 8. Reflektionsfaktor för floor. 
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❖ Under fliken Celling justeras reflektionsfaktor till 0,900, se figur 9. 

Figur 9. Reflektionsfaktor för celling. 

 

❖ Under fliken Walls justers reflektionsfaktor till 0,800, se figur 10. 

Figur 10. Reflektionsfaktor för walls. 
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❖ Under fliken Faced product justeras ljustransmissions värdet (LT-Värde) för fönster 

enligt önskemål och kan ändras för att nå kravnivån silver (0,8%) för dagsljusfaktor 

enligt Miljöbyggnad, se figur 11. 

 

  Figur 11. Fönstrets ljustransmissions värde. 

 

❖ Under fliken Custom object justeras reflektionsfaktor genom att klicka på User 

defined och sedan ändras enligt Miljöbyggnad till 0,300, se figur 12. 

Figur 12. Reflektionsfaktor för custom object. 
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❖ Under fliken Furniture kan man skapa inredning genom att klicka på Furniture. Sedan 

har man tre alternativ, Home, office och school, se figur 13. 

  Figur 13. Valet av inredning. 

 

❖ Mätpunkten för dagsljusfaktorn ändrades till 800 mm i Camera under Plan view, se 

figur 14. 

 

  Figur 14. Mätpunkten för dagsljusfaktorn. 
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❖ Under Render och Render specifications markeras Still image, ändrades Render type 

till Daylight factor samt Sky condition till Overcast.För att sedan få fram resultatet 

klickas på Render, se figur 15. 

  Figur 15. Rendering. 

 

❖ Redovisning av dagsljusfaktorn utförs genom att mäta ut punkten 1 meter från 

mörkaste sidoväggen och efter halva rumsdjupet enligt Miljöbyggnad. För att få ut 

dagsljusfaktorn högerklickas på datormusen i den uppmäta punkten se figur 16. 

Figur 16. Resultatet av dagsljusfaktor. Man kan välja i två olika former, ISO contour (höger) och False colour 

(vänster). 
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Bilaga B. 

Detaljerad metodbeskrivning av beräkningsprogrammet Early Stage Building 

Optimization ESBO Light. 

 

❖ Vid installation av programmet krävs att man skapar ett konto. Figur 1 visar 

första bilden när man startar programmet. Under fliken Språk kan man välja 

antingen engelska eller svenska. Sedan öppnas en ny skärm när man trycker på 

valfri alternativ under fliken Start. Vilket jag har valt första alternativen ”Nytt 

cellkontor (enkelt rum)”. 

Figur 1. Startsida för programmet SSF ESBO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

❖ När man väljer valfri alternativ under Start, kommer upp en ny skärm enligt 

figur 2. Under fliken ”Fönster” kan man matta in fönsterarean och välja typ av 

solskydd. Till höger av figuren visas att man kan matta in rummets 

dimensioner. ”Typ av solskydd” har man tillgång till olika typer av solskydd, 

se figur 3. Att trycka på ”Solskydd eller Glas” får man fram en ny bild, vilken 

visar egenskaperna, se bild 4. 

Figur 2. Visar rummets dimensioner, fönster, solskydd och glas. 

Figur 3. Visar olika typer av solskydd att välja mellan. 
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Figur 4. Visar egenskaperna för solskydd. 
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Bilaga C. 

Resultatet av trafikbullernivåerna vid fasaden med programmet SoundPLAN. 

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort 

beskrivas enligt följande:  

• En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På 

markkartan placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.  

• Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i 

modellen.  

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i 

närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflektioner eller 

skärmningar som påverkar ljudutbredningen från respektive källa räknas in 

automatiskt.  

• Övriga dämpningsparametrar som kan ingå i beräkningen är dämpning p.g.a. 

avståndet, atmosfärsdämpning, markdämpning (hård eller mjuk mark).  

• Viktiga inställningar vid beräkningar har varit sökavståndet till källor, vilka har 

satts till 1500 m och 400 meter för reflexer. 

För maximal ljudnivå vid fasad från vägtrafik är inställningen i programmet att ljudnivån för 

den 5:e högsta ljudnivån utifrån att 6 % av dygnets totala antal tunga fordon passerar under 

medeltimmen. 

Resultatet av ekvivalenta och maximala trafikbullernivåerna vid låg respektive hög 

trafikbelastning presenteras i figur (1–4).  
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Figur 1. Beräkning av ekvivalenta trafikbullernivån vid lågtrafikbelastning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2. Beräkning av maximala trafikbullernivån vid lågtrafikbelastning. 
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Figur3. Beräkning av ekvivalenta trafikbullernivån vid högtrafikbelastning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4. Beräkning av maximala trafikbullernivån vid högtrafikbelastning 
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Bilaga D. 

Detaljerad beräkning av sammansattreduktionstal för yttervägg. 

 

Beräkning av sammansatt reduktionstal för ytterväggen med fönster. 

 

Indata: 

Si = 7,28 (2,8*2,6) Total väggytan 

S2 = 2,3331 (1,01*2,31)  Fönsterytan 

S1 = 4,9469 (S1 – S2) Väggytan 

 

Reduktionstal för vägg antas vara Rw= 42 dB, och fönstrets reduktionstal framgår i tabellerna 

(24–27).  

Låg trafikbelastning, Rw = 30 dB 

Hög trafikbelastning, Rw = 35 dB 

Låg trafikbelastning (kritiska fall 1), Rw = 34 dB 

Lågtrafikbelastning (kritiska fall 2), Rw = 40 dB 
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Ekvationen för beräkning av sammansatt reduktionstal. 

 

𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔 [(
∑ 𝑆𝑖

∑ 𝑆𝑖 10−𝑅𝑖 10⁄
)] 

 

𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔 [(
7,28

4,9469∗10
−42

10⁄  +2,3331∗10
−30

10⁄
)] = 34 dB (Låg trafikbelastning) 

 

𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔 [(
7,28

4,9469∗10
−42

10⁄  +2,3331∗10
−35

10⁄
)] = 39 dB (Hög trafikbelastning) 

 

𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔 [(
7,28

4,9469∗10
−42

10⁄  +2,3331∗10
−34

10⁄
)] = 38 dB (Kritiska fall 1, lågtrafikbelastning) 

 

 

𝑅 = 10𝑙𝑜𝑔 [(
7,28

4,9469∗10
−42

10⁄  +2,3331∗10
−40

10⁄
)] = 41 dB (Kritiska fall 2, högtrafikbelastning) 
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Bilaga E. 

Resultatet av avskärmningsvinkel i förhållande till låg respektive hög skuggande byggnad, se 

figur 1 och 2. 

 

 

Figur 1. Visar avskärmningsvinkel till hög skuggande byggnad i olika avstånd. 
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